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INTRODUÇÃO 

 

 
Durante o período em que estudei pedagogia, passei a acreditar ainda mais na 

intervenção pedagógica e na afetividade como meio fundamental para se chegar à educação 

que almejamos. Sei que não é tarefa fácil, mas quando passei a me dedicar por aquilo que eu 

acreditava, escolhi por me especializar em psicopedagogia e entendi a aprendizagem como um 

processo que ocorre durante toda a vida. Aprender é uma função integrativa, onde se 

relacionam o corpo, a psique e a mente para que o indivíduo possa apropriar-se da realidade de 

uma forma particular. 

 

Um dos maiores desafios sociais que a Educação do século XXI têm é a integração 

e socialização das crianças com problemas de aprendizagem. Os problemas de aprendizagem 

procedem essencialmente da capacidade de conceitualizar e processar a informação, assim 

como do desenvolvimento das destrezas. As habilidades afetadas com maior freqüência são: 

leitura, escrita, processamento auditivo e da fala, raciocínio e matemática. 

 

É função da pedagogia pensar: O que é educar, o que é ensinar e aprender; como se 

desenvolvem estas atividades; como incidem subjetivamente os sistemas e métodos educativos; 

quais as problemáticas estruturais que intervêm no surgimento de transtornos da aprendizagem 

e no fracasso escolar; que propostas de mudança surgem. “O sujeito que aprende” – diz Marina 

Müller – “é motivo de perguntas para os psicopedagogos, e destinatário de sua atividade 

profissional”. Assim posso afirmar que, a psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana. 

Portanto, estuda as características dessa aprendizagem: como se aprende, como a aprendizagem 

varia evolutivamente e está condicionada por vários fatores, como se produzem as alterações 

na aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las. 

Durante este Portfólio, apresento minhas aprendizagens, conquistas e conceitos que 

foram formados a partir de estudos, experiências, pesquisas e muito debate. Apresento-os em 

forma de capítulos que foram elaborados a partir das disciplinas apresentadas no curso de pós-

graduação em psicopedagogia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO I - 

TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS À PRÁTICA 

PEDAGÓGICA. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS À PRÁTICA 

PEDAGÓGICA. 

 

1.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

▪ Importância da aprendizagem nos aspectos cognitivos, afetivos e sociais; 

▪ Conceitos e características da aprendizagem; 

▪ Concepções sobre aprendizagem; 

▪ Abordagens do processo ensino-aprendizagem; 

▪ Tendências pedagógicas; 

▪ Teoria Behaviorista, Humanista, Cognitivista, Sócio-cultural; 

▪ Competências e saberes necessários à prática docente; 

▪ Postura do Professor como sujeito histórico de transformação; 

▪ Teoria das Inteligências Múltiplas. 

 

1.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

 

Com o objetivo de fornecer noções básicas sobre o processo ensino-aprendizagem 

mediante o estudo das teorias e tendências pedagógicas, a disciplina ministrada pela Professora 

MS. Maria Lúcia de Araújo Barbosa, me fez refletir e aprofundar meus conhecimentos sobre as 

contribuições dos teóricos para a Educação.  

 

Na tentativa de buscar e formar conceitos que caracterizem a aprendizagem 

considerei o que fundamenta a ação docente. As emoções na docência, as relações entre a vida 

dos docentes e sua profissão, o compromisso pessoal na tarefa de ensinar e os riscos que o 

docente deve enfrentar para manter o sentimento de identidade profissional são fatores que 

precisam ser levados em conta quando o assunto é a relação ensino-aprendizagem. 

 



 

 

 

Diante dos estudos das tendências pedagógicas, cheguei a uma dúvida: Qual o real 

papel da educação no mundo hoje? E ainda, Como deve ser a relação educador-educando nessa 

sociedade? 

A dúvida me levou a reflexão de que: “Não posso ser professora se não percebo 

cada vez melhor que, por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. 

Uma tomada de posição. Decisão.” Cheguei ao entendimento de que a pedagogia do Paulo 

Freire é muito mais possível hoje, por meio do diálogo. Ao substituir a autoridade pelo diálogo 

democrático na sala de aula, a nova pedagogia não abole a disciplina, e se em minha sala de 

aula eu entender a disciplina como o equilíbrio entre a autoridade e a liberdade, eu chegarei à 

coerência entre o que eu digo, o que escrevo e o que eu faço. 

 

A escola hoje precisa ensinar o que é realmente significativo. Ensinar o aluno a 

aprender o que lhe é necessário à vida. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver, 

aprender a ser. Não seria esse o real papel da escola? E o meu papel como professora, não seria 

desenvolver esta aprendizagem em meu aluno através da minha prática em sala de aula? 

Educar pelo diálogo e educar pelo exemplo, é o meu maior desafio como educadora. 

 

É bem verdade que eu, como professora, preciso reconhecer o papel dos conteúdos 

formalizados, mas não posso me deter a “passar” informações. Aprender, dentro da visão 

pedagógica dos conteúdos, é desenvolver a capacidade de processar informações e transformá-

las em conhecimento. 

 

Cheguei à conclusão de que o professor precisa cuidar da pessoa do aluno, suas 

aflições, suas inquietações, suas dificuldades, suas aprendizagens e ainda, da sua formação, 

partindo sempre do que ele já é e já possui de entendimento. O saber parte da relação com a 

experiência do aluno, confrontada com o meio, assim, mesclando a pedagogia crítico social dos 

conteúdos e a pedagogia de Paulo Freire, e sem medo, na tentativa de vivenciar a Tríade 

Rogeriana, me redescubro em sala de aula.  

É importante ressaltar meus estudos a respeito da Teoria das Inteligências 

Múltiplas, um resultado do empenho para se conhecer as capacidades cerebrais é uma nova 

concepção científica sobre a mente, uma visão pluralista, que reconhece diferentes facetas de 

cognição. Segundo essa teoria, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Harvard, 

sob a direção do psicólogo Howard Gardner, todo ser humano, excluído os casos de lesões 



 

 

 

cerebrais, possui potencialidades a serem desenvolvidas de diversos tipos de inteligência, 

entendendo-se inteligência como a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos 

valorizados em um ambiente cultural ou comunitário. A resolução de problemas inclui a 

habilidade de comunicações, de idéias e emoções, que não precisam necessariamente ocorrer 

através da comunicação verbal, da inteligência lingüística. 

Nesta nova visão, as conceituadas inteligências lógico-matemática e lingüística são 

apenas parte de um espectro muito mais amplo. Há capacidades importantes para a vida 

humana, tanto do ponto de vista de realização pessoal quanto profissional, que não são 

desenvolvidas nas escolas. Gardner não fala mais de uma inteligência, mas de um feixe de 

inteligências, onde a lógico-matemática e lingüística são colocados na mesma condição das 

demais. É inteligente quem administra um hotel, quem cura alguém, quem faz um poema, 

quem possui autoconhecimento, quem constrói um computador, quem sabe se guiar numa 

floresta. 

Por fim, quando estudei as inteligências múltiplas compreendi que os estímulos são 

o alimento das inteligências. De acordo com a obra: Jogos para estimulação das múltiplas 

inteligências – Celso Antunes, as inteligências em um ser humano são mais ou menos como 

janelas de um quarto. Abrem-se aos poucos, sem pressa, e para cada etapa dessa abertura 

existem múltiplos estímulos. Abrem-se praticamente para todos os seres humanos ao mesmo 

tempo, mas existe uma janela para cada inteligência. 

O quadro sintetiza os espaços dessa abertura: 

 

INTELIGÊNCIAS 
FAIXA 

ETÁRIA 
HABILIDADE 

ALGUNS 

ESTÍMULOS 

POSSÍVEIS 

Linguística 

1 a 2 anos 
Aprende duas palavras 

novas por dia. 

Estimule-a a pensar em 

respostas simples do 

tipo “sim” e “não”. 

2 a 3 anos 

Constrói frases com até 3 

palavras. Seu repertório é 

de até 40 palavras. 

Ensine-a a imitar sons 

de animais, de avião, de 

automóvel. 

3 a 4 anos 

Já conversam e respondem 

perguntas. As frases 

aumentam e entre 2 e 3 

anos surge o plural. 

Ajude-a a ampliar seu 

vocabulário. Conte 

histórias e solicite sua 

cooperação na 

construção dos 

personagens. 



 

 

 

4 a 5 anos 

Elabora frases e inicia a 

compreensão da gramática. 

Pode iniciar o aprendizado 

de uma língua estrangeira. 

Desenvolva questões 

com suposições. Evite 

respostas 

monossilábicas. 

Estimule a leitura.  

Musical 

3 anos 

Compreende sons e já pode 

associá-los a seus 

emissores. 

Grave sua voz. Faça- a 

ouvir o gravador. 

Estimule a identificação 

de sons diferentes. 

4 anos 

Discrimina ruídos e sons. 

Distingue sons de 

instrumentos musicais 

diferentes. 

Brincar com uma flauta 

doce, tambor ou gaita. 

Lógico-Matemática 

2 anos 

Começa a perceber que as 

coisas ocorrem mesmo sem 

que as deseje. 

Compare valores e 

conceitos matemáticos 

simples. 

3 anos 

Percebe diferenças entre 

fino e grosso, largo e 

estreito, curto e comprido. 

Trabalhe verbalmente 

alternativas do tipo 

“muito”, “pouco”, 

“grande” e “pequeno”. 

4 anos 

Começa a perceber o 

significado de conjuntos e 

de grandezas. 

Estimule a ordenar 

objetos maiores e 

menores. Proponha 

jogos de 7 erros. Ensine 

a jogar dominó. 

Brinque com o tangran. 

Cinestésico-Corporal 

4 meses Brinca com o chocalho. 

Estimule brincadeiras 

em que tenha que 

apertar, sacudir, 

arremessar. 

6 meses 

Leva o pé até a boca. 

Começa a andar. Já pode 

empilhar objetos. Puxa e 

arrasta o que encontra pela 

frente. 

Faça-a apontar as coisas 

que deseja. 

9 meses Bate palmas. Dá tchau. Ensine-a a dançar. 

12 a 14 meses 
Pode folhear livros e 

revistas. 

Valorize sua 

comunicação não 

verbal. 

18 meses 

Senta, anda e corre. 

Equilibra-se e sobe 

escadas. 

Jogos que estimulem o 

equilíbrio. 

20 a 25 meses 
Chuta bola. Arremessa 

objetos, abre trinco. 
 

2 anos Feche zíperes.  

2 anos e 6 

meses 

Anda de triciclo. Pratica 

esportes simples. 

Brinque de “esconde-

esconde”. 

 



 

 

 

3 anos 

Segura o lápis. Consegue 

manter a atenção por 

períodos mais longos. 

 

5 anos 
Adora ouvir e inventar 

histórias. Veste a roupa. 
 

Naturalista 

4 meses 
Sente a brisa, percebe a 

sombra. 

Estimule-a a perceber o 

vento. 

12 meses 
Reconhece animais e 

plantas. 

Faça-a descobrir a 

chuva, o sol, o vento. 

1 a 3 anos 
Retire-a do carrinho. 

Faça-a pisar na areia. 

3 a 5 anos 
É generosa e carinhosa 

com amiguinhos e animais. 

Faça-a descobrir 

amigos. Estimule 

passeios. Valorize suas 

descobertas naturais. 

Pessoais 

10 meses 
Sente ciúmes de outra 

criança. 

Brincadeiras do tipo 

“esconde-esconde” vão 

preparando-a para 

frustrações. 

11 meses 
Começa a desenvolver seu 

senso de humor. 

Valorize e comece a 

legitimar suas emoções. 

Ajude a criança 

descobrir que todas as 

pessoas possuem 

momentos de tristeza e 

de alegria, de afeto e de 

mágoa. 

1 ano 

Odeia ficar sozinha, mas 

agradece companhias 

queridas. Já dá seus 

beijinhos. 

18 meses Reconhece-se em fotos. 

2 anos 
Torna-se “rabugenta”, 

adora dizer “não”. 

Faça-a descobrir 

expressões de alegria e 

de tristeza em 

desenhos. 

3 anos 
Começa a ficar mais 

independente dos pais. 

Respeite seu “espaço”. 

Ajude-a a lidar com 

seus medos. Não 

desvalorize ou mude 

seus sentimentos. 

Espacial 

2 anos 

Acreditam em mitos. 

Amam Papai Noel e o 

Coelhinho da Páscoa. 

Dê expressões aos 

sentimentos. Invente 

signos para as cores. 

3 anos 

Descobrem os monstros e 

adoram histórias em que 

são derrotados. Começam a 

descobris o espaço. 

Invente histórias. Faça 

caretas e peça que 

sejam imitadas. 

Trabalhe a 

espacialidade.  Faça- a 

perceber roteiros. 

Estimule descobrir o 

“perto’ e o “longe”. 

Discuta um trajeto a 

percorrer. 

 



 

 

 

4 anos 

Descobrem os Super-heróis 

e muitas inventam seus 

amigos imaginários. 

Ensine a desenhar 

objetos vistos por 

diferentes ângulos.  

 

 

É importante entender que os estímulos não atuam diretamente sobre a janela, mas, 

se aplicado adequadamente, desenvolve habilidades e estas, sim, conduzem a aprendizagens 

significativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO II - 
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CAPÍTULO II 

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR. 

 

2.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

▪ Trajetória histórica da didática; 

▪ O ensino superior e a transicionalidade do ser; 

▪ Novos paradigmas da Educação; 

▪ A desconstrução da didática; 

▪ Sala de aula: Espaço de mediação sócio-cultural, produção e apropriação do 

conhecimento; 

▪ Contribuições teóricas educacionais; 

▪ Conhecendo alguns termos didáticos; 

▪ A inclusão no Ensino Superior; 

▪ Concepções de Paulo freire sobre a educação. 

 

2.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

 

A disciplina de didática do ensino superior, ministrada pela Professora Adeliane 

Sales, teve como objetivo reconhecer a didática como elemento fundamental para a efetividade 

do processo educacional, diferenciando conceitos e teorias didáticas. 

 

Contextualizando planejamento e avaliação e identificando suas contribuições e a 

relação pedagógica escolar, compreendi que a produtividade docente articula ensino, pesquisa 

e extensão. O atual docente deve possuir a maior sabedoria que se pode ensinar: saber conduzir 

o outro a meditação/ mediação do saber. 

 

Segundo Meirieu, O educador estrutura seu trabalho na práxis (uma ação educativa 

que não tenha fim nela mesma), ou seja, o educador não deve fazer de seu aluno o seu reflexo 

como se estivesse frente ao espelho, deve sim transmitir uma confiabilidade na capacidade de o 

aluno aprender e a partir do aprendizado ser crítico, para ampliar sua aprendizagem. 



 

 

 

 

Com esse fim, proponho para relação pedagógica o recurso a processos de 

comunicação autêntica, que permitam criar espaços de conhecimento e de experiências 

culturais, sem negar a partilha de valores e a expressão de afetos e de emoções, tão necessários 

à estruturação da identidade e ao reforço da auto-estima, ao equilíbrio do professor e do aluno. 

 

Ao estudar os novos paradigmas da Educação, reconheci nele a esperança de uma 

educação transformadora, onde a aprendizagem é um processo a ser construído entre o 

educador e o educando, onde há a ênfase na racionalidade somada à intuição e a teoria é 

complemento resultante de experiências e vivências. 

 

Complementando tal pensamento, as concepções de Paulo freire me levam a crer 

que “o educador não é o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é educado, em diálogo 

com o educando, que, ao ser educado, também educa. Ambos assim, se tornam sujeitos do 

processo em que crescem juntos”. 

 

Dando continuidade ao que aprendi das contribuições dos teóricos para a educação, 

posso sintetizar o Construtivismo na Educação como a forma teórica ampla que reúne as várias 

tendências atuais do pensamento educacional. Tendências que têm em comum a insatisfação 

com um sistema educacional que teima (ideologia) em continuar essa forma particular de 

transmissão que é a escola, e que consiste em fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o que já 

está pronto, em vez de fazer agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida por alunos 

e professores, isto é, pela sociedade – a próxima e, aos poucos, as distantes. A Educação deve 

ser um processo de construção de conhecimento ao qual ocorrem, em condição de 

complementaridade, por um lado, os alunos e professores e, por outro, os problemas sociais 

atuais e o conhecimento já construído (‘acervo cultural da Humanidade’). 

 A idéia é que o homem não nasce inteligente, mas também não é passivo sob a 

influência do meio, isto é, ele responde aos estímulos externos agindo sobre eles para construir 

e organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada vez mais elaborada. 

“Construtivismo significa isto: a idéia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, 

e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo 

terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o 

simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por força de sua ação e 



 

 

 

não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que 

podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência e, muito menos, 

pensamento”. 
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TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

 



 

 

 

CAPÍTULO III  

TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

 

3.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

▪ Os fundamentos da Teoria Piagetiana; 

▪ Os fundamentos da Teoria Vigotskiana; 

▪ O desenvolvimento cognitivo na perspectiva de Piaget; 

▪ O desenvolvimento cognitivo na perspectiva de Vigotsky; 

▪ Pensamento e Linguagem; 

▪ Inteligência Emocional; 

▪ Inteligências Múltiplas; 

▪ Atenção e Memória; 

▪ Motivação. 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

 

Através da disciplina: Teorias Cognitivas da Aprendizagem, ministrada pela MS. 

Alexandra Costa Lima, desenvolvi uma postura crítica em relação aos conteúdos e 

metodologias utilizados na prática psicopedagógica. 

 

A partir da formação de conceitos segundo os pressupostos teóricos de Jean Piaget 

e Lev Vigotsky, entendo a intervenção psicopedagógica como processo essencial na definição 

do desenvolvimento humano. Partindo do pressuposto de que a criança se relaciona com o 

significado das coisas e não com os próprios objetos, chego ao questionamento: Quais as 

possibilidades que eu crio para desenvolver a zona potencial do meu aluno? 

A própria idéia de que o homem é capaz de operar mentalmente sobre o mundo- 

isto é, fazer relações, planejar, comparar, lembra, etc.- supõe um processo de representação 

mental. Temos conteúdos mentais, que tomam o lugar dos objetos, das situações e dos eventos 

do mundo real. Quando pensamos em um gato, por exemplo, não temos na mente, obviamente, 

o próprio gato; trabalhamos com uma idéia, um conceito, uma imagem, uma palavra, enfim, 



 

 

 

algum tipo de representação, de signo, que substitui o gato real sobre o qual pensamos. 

Enquanto mediadores entre o indivíduo e o mundo real, esses sistemas de representação da 

realidade consistem numa espécie de “filtro” através do qual o homem será capaz de ver o 

mundo e operar sobre ele. 

 

A psicopedagogia é a área que estuda o processo de aprendizagem, e também atua 

frente aos problemas dele decorrentes. Como psicopedagoga, entendo o ato de aprender a partir 

de uma multiplicidade de fatores, e acredito que as possibilidades que posso criar para 

desenvolver a zona potencial do meu aprendente é desencadear o interesse e a motivação para a 

aprendizagem acontecer.  

 

É bem verdade que a aprendizagem não é tão simples quanto parece. Cada aluno 

utiliza uma estrutura mental individualizada, o que é natural e particular de cada um. Os 

elementos fundamentais da aprendizagem são: situação estimuladora, a pessoa que aprende e a 

resposta. O ponto de partida é o aluno e depois o acompanhamento, pois vários fatores podem 

contribuir (motivação, atenção, percepção, interesse, maturação, meio) ou prejudicar (fatores 

escolares, familiares e individuais como: problemas de origem nervosa e orgânica, deficiência) 

a aprendizagem. É por isso que o papel da família é inegável nesse processo. 

 

 O desenvolvimento cognitivo na perspectiva de Piaget e Vigotsky, se dá de forma 

interacionista, mesmo que a partir de focos diferentes. Para Vigotsky o sujeito só se desenvolve 

porque aprende. O desenvolvimento acontece de fora para dentro, devido à intervenção 

cultural. Já Piaget, acredita que o desenvolvimento ocorre de dentro para fora, pois é preciso 

haver primeiro uma maturação biológica que permite a criança desenvolver suas estruturas 

mentais para aprender. 

Como psicopedagoga, acredito que ambos possuem papel irrelevante para a 

educação. Comungo da teoria sócio-interacionista, recebendo o que já está no desenvolvimento 

do indivíduo e a interferência do meio social nesta aprendizagem.  No entanto, vale ressaltar 

que o meio interfere, mas não determina o homem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO IV - 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

 

4.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

▪ Compreender a construção dos conceitos de conhecimento, ciência e pesquisa; 

▪ O desafio transformador da pesquisa; 

▪ Tipos de pesquisa; 

▪ As modalidades de pesquisa; 

▪ Como obter e organizar os dados de uma pesquisa; 

▪ O percurso histórico da pesquisa em educação; 

▪ Análise de dados; 

▪ Construção de registro; 

▪ Elaboração de trabalho científico. 

 

4.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

 

A disciplina: Metodologia da Pesquisa em educação, ministrada pela MS. Silvany 

Bastos, contribuiu com a fundamentação teórica e metodológica para minha formação como 

pesquisadora, tornando-me proprietária de saberes sistêmicos necessários à produção do 

conhecimento. 

 

Tal contribuição me instigou a repensar sobre: o que é conhecimento? O que é 

ciência? E o que é pesquisa? Partindo do pressuposto de que o objeto da pesquisa é o 

conhecimento, sistematizar esse conhecimento é sair do senso comum, do empirismo e ir em 

busca da ciência. O conhecimento científico vai além do positivismo que vê a ciência apenas 

como prática comprovada. 

 

O sujeito constrói seu conhecimento na interação com o meio físico e social. 

Conhecer é transformar o objeto e transformar a si mesmo. Então, posso entender que o 



 

 

 

conhecimento é a apreensão dos fatos, onde ficamos apenas com aquela informação que foi 

significativa. 

 

Promovendo a apropriação do conhecimento, através da construção de significados, 

o meu produto final será a aprendizagem sistematizada. E o que é a ciência, se não a 

sistematização do conhecimento? A ciência é a aventura da razão humana que tenta dialogar 

com os fatos e os dados, na tentativa de avançar do conhecimento empírico para o científico. 

 

A pesquisa é a atividade voltada para a solução de problemas. Seu objeto consiste 

em descobrir. Percebo a pesquisa como a observação. O estudo do objeto (o quê). 

 

Dessa forma, percebo como foi significativo para mim, aprender sobre a pesquisa e 

suas modalidades. O psicopedagogo precisa ser um constante pesquisador. Observar, fazer 

estudo de casos, levantamentos, etc. são tipos de pesquisas que caracterizam a ação docente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO V - 

PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS 

EDUCACIONAIS. 



 

 

 

CAPÍTULO V 

PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS  

EDUCACIONAIS 

 

5.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

▪ Os quatro pilares da educação; 

▪ Pluralidade cultural; 

▪ Educação em valores; 

▪ Conceituação de cultura; 

▪ O que é civilização?; 

▪ O que é erudição?; 

▪ Nacionalidade e cultura; 

▪ A cultura brasileira como problema político; 

▪ Cultura e subdesenvolvimento; 

▪ Cultura e democracia; 

▪ Política cultural; 

▪ Diversidade cultural; 

 

5.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

 

A disciplina: pluralismo cultural nos processos educacionais, ministrada pela Esp. 

Raimunda Pinheiro (Ray), me levou a analisar de forma crítica o multiculturalismo e as 

implicações práticas de uma abordagem cultural no contexto educacional. 

 

A discussão sobre educação em valores levanta a questão: “Em que valores 

educar?” e nos remete necessariamente ao tipo de ser humano que se deseja formar, pois a 

escolha de um ou de outro valor determinará personalidades diferentes. 

 



 

 

 

A sistematização de um conjunto valorativo próprio de um grupo ou de uma cultura 

dá lugar às ideologias que, relacionadas ao homem, são os diferentes humanismos ou 

antropologias. Assim, qualquer instituição educativa trabalha implícita ou explicitamente sob a 

inspiração de determinadas idéias ou princípios que pressupõem um conceito de valor e a 

adesão a alguns valores. 

 

É importante que os professores e as escolas conscientizem-se do que estão 

fazendo em sua prática educativa com relação aos valores. Queira-se ou não, educa-se sempre 

sob o signo de um conceito determinado do ser humano e de um modelo social. 

 

Do ponto de vista social, os valores podem ser considerados um conquista histórica 

que os seres humanos foram deduzindo no decorrer de sua própria história, de suas 

experiências e das relações interpessoais, para depois formulá-los de maneira categórica e com 

caráter de universalidade.  

 

A educação em valores requer um metodologia complexa que leva em conta desde 

os estímulos valorativos que se oferecem ao estudante até a reflexão sobre o ser humano e o 

seu destino. É significativa a afirmação de Spranger de que os valores são os alvos para os 

quais os seres humanos dirigem os dardos de suas ações. 

 

O profundo significado dos valores na personalidade obriga-nos a fazer muitas 

considerações antes de decidir sobre o modo de contribuir na formação para uma mudança a 

partir dos valores. É preciso um grande equilíbrio para não cair na normatização metodológica 

nem na relativização de conteúdos. Por isso, uma educação em valores que seja abrangente, 

integral, necessita também de programas e experiências que possibilitem a instrução naqueles 

valores que sejam de fato aceitos como tais dentro daquela determinada cultura. Com isso, 

evita-se a doutrinação e são favorecidos o autoconhecimento, a reflexão, a prática ativa e 

consciente dos valores; com isso provoca-se um tom afetivo, atitudes, hábitos e 

comportamentos valorativos. 

 

Todos esses processos exigem uma ação comunitária, motivo pelo qual é 

importante encontrar um modelo interacionista para a aprendizagem, no qual seja possível 

descobrir as possibilidades ainda não realizadas das pessoas em interação e conseguir um 

enriquecimento por meio da mútua comunicação. A situação atual convida-nos a refletir sobre 



 

 

 

nossas concepções a respeito dos valores; sobre o lugar que a educação em valores ocupa em 

nossas propostas e em nossos projetos educativos e familiares; sobre os enfoques da educação 

moral que adotamos e que influenciam a orientação escolar e familiar. Devemos aproveitar o 

clima favorável que nos abre a um projeto de futuro, não isento de incertezas, desafios e riscos, 

mas carregados de esperança; projeto esse que necessariamente teremos de acolher, se 

quisermos participar, de maneira responsável, na tarefa educativa de nosso tempo e colaborar 

ativamente nos processos coletivos de construção ética de nossa sociedade. 

 

A cultura está embutida na escola de forma positiva nas apresentações culturais de 

teatro, música, dança, cantigas de rodas e até mesmo no currículo oculto da escola na educação 

de valores. Cumpre lembrar aqui, mas uma vez, que não se deve confundir cultura com verniz 

ornamental, nem com erudição livresca ou mesmo escolarização refinada. Estamos sempre 

pensando em cultura como afirmação do cidadão brasileiro no trabalho, na família, no lazer, na 

prática religiosa, na sociedade civil, na vivência de um oficio ou de uma arte. 

Os valores refletem a personalidade dos indivíduos e são a expressão do legado 

cultural, moral, afetivo, social e espiritual conferido pela família, pela escola, pelos pares, pelas 

instituições e pela sociedade em que nos coube viver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO VI - 

FUNDAMENTOS BIO-PSICO-SOCIAIS DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 



 

 

 

- CAPÍTULO VI - 

FUNDAMENTOS BIO-PSICO-SOCIAIS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

 

6.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

 Abordagem psicopedagógica da aprendizagem; 

 As relações do sujeito com o aprender; 

 O social e a aprendizagem; 

 Áreas relacionadas à psicopedagogia: área emocional, cognitiva e psicomotora; 

 A interdisciplinaridade na psicopedagogia; 

 Fenômenos da relação psicopedagógica; 

 Desejo e aprender 

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

 Discurso psicopedagógico na família e na escola. 

 

6.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

A partir das discussões realizadas na disciplina: Fundamentos Bio-Psico Sociais do 

Desenvolvimento Humano, Ministrada pela Ms. Lílian Queiroz Frossard obtive o 

conhecimento das áreas relacionadas à aprendizagem identificando e compreendendo a 

importância da interdisciplinaridade, do papel e do ambiente social para que o aprendizado 

ocorra de forma integral, atendendo às necessidades do individuo nas áreas afetivas, cognitivas, 

psicomotoras e sociais. 

Partindo deste pressuposto identifico a “complexidade cerebral na construção bio-

psico social do ser humano” desde a formação do ser no útero, quando percebe seu meio e 

adapta-se a ele. O papel afetivo é fundamental e indispensável na vida do ser humano é o 

alicerce da existência físico-psíquica. 

 



 

 

 

Ao nascer a criança sente prazer, desgosto, aflição e surpresa, como demonstro na 

tabela abaixo: 

Entre 6 e 8 semanas Sente alegria 

Entre 3 e 4 meses Sente raiva 

Entre 8 e 9 meses Sente tristeza e medo 

Entre 12 e 18 meses Sente afeição carinhosa 

Aos 18 meses Sente vergonha 

Aos 2 anos Sente orgulho 

Aos 3 e 4 anos Sente culpa 

Aos 5 e 6 anos 
Sente as emoções sociais, como 

insegurança, confiança e inveja. 

 

Estas são as emoções básicas decifradas pelo cérebro. A competência emocional é 

o desenvolvimento do equilíbrio para adaptação e a harmonia geral. A emoção é o fixador da 

memória. Experiências revelam que a emoção gera uma onda de proteínas no cérebro. Isso 

explica porque alguns fatos ficam mais fixados na memória do que outros. 

Assim, desde o útero materno, somos movidos por estímulos que nos dirigem a 

reações. Estas reações são expressas por emoções. O indivíduo recebe uma carga de emoções 

muito forte. Esta condiciona dentro dos padrões de sua cultura impondo-lhe limites ao 

desenvolvimento de suas inteligências. Aprender é um processo contínuo de adaptação. Os 

fenômenos comportamentais podem ter múltiplas determinações. 

Tendo como base todas as discussões interacionistas realizadas, posso dizer que 

para o sócio-interacionismo, aprendizagem, ensino e desenvolvimento são processos distintos 

que interagem dialeticamente. Eles não existem de forma independente, mas possibilitam a 

conversão de um no outro, isto é, a aprendizagem promove o desenvolvimento e este anuncia 

novas possibilidades de aprendizagem. 

Mas um aspecto precisa ser acrescentado: o fato de que para Vigotsky (1989) em 

uma interação de caráter lúdico, crianças pequenas explicitam a concretização da zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) de forma visível, o que significa dizer que nesse tipo de 

atividade os envolvidos tem possibilidade de lidarem com conhecimentos e de manifestarem 

competências que vão além do seu nível de desenvolvimento real. 



 

 

 

Quando crianças e profissionais interagem em uma instituição educativa, nem 

sempre o fazem por sua própria vontade e iniciativa, embora pareça ser natural, nos dias de 

hoje, que estas interações se processem. Os conhecimentos advindos e sua elaboração em 

termos de conceitos trarão esta marca em seu bojo. Isso significa que os profissionais e as 

crianças envolvidas nas interações pedagógicas necessitam exercitar, permanentemente, 

procedimentos que levem à abstração e ao rigor, na difícil tarefa de articulação entre distintos 

tipos de conhecimentos, promovendo experiências interacionais educativas diversificadas: as 

manifestações genuínas, típicas do lúdico; a realização de tarefas com parceiros 

predeterminados ou não pelo adulto; o estudo e a sistematização dos conteúdos abordados no 

grupo. 

A concepção de conhecimento como uma totalidade que engloba aspectos sociais, 

individuais, cognitivos, afetivos, a presença dos conceitos advindos da experiência direta e 

daqueles que são frutos de uma elaboração complexa, conferem valor e sentido ao espaço 

institucional dirigido a criança de 0 a 6 anos. A articulação destes conceitos será a principal 

tarefa das interações pedagógicas. Os conteúdos de trabalho com crianças pequenas não se 

limitam ao conhecimento lógico matemático ou lingüístico, devendo incluir temas relativos ao 

conhecimento de si, do outro e das questões presentes na sociedade contemporânea. A 

evolução ocorrerá a partir da mediação com o outro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO VII - 

LINGUAGENS, COMUNICAÇÃO E PSICOMOTRICIDADE 



 

 

 

- CAPÍTULO VII - 

LINGUAGENS, COMUNICAÇÃO E PSICOMOTRICIDADE 

 

7.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

 A psicomotricidade como ciência; 

 O psiquismo e a motricidade; 

 As funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e 

motoras; 

 A psicomotricidade e o campo das dificuldades; 

 A psicomotricidade e o processo de ensino/aprendizagem; 

 As necessidades afetivas, sociais e cognitivas que envolvem a aprendizagem; 

 A psicomotricidade na educação infantil; 

 O processo de inclusão social mediante a psicomotricidade; 

 As contribuições de Henri Wallon para a compreensão do corpo e a formação 

do eu. 

 

7.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

O conceito de psicomotricidade vem sendo desenvolvido desde o início do século 

por neurologistas, psiquiatras, psicólogos e, finalmente, por psicanalistas. Durante essa 

disciplina, discutimos sua relevância para educação na prevenção e no tratamento das 

dificuldades sensório-motoras e na exploração do potencial ativo da criança, e posso afirmar 

que a psicomotricidade é utilizada para detectar dificuldades de aprendizagem pela análise do 

desempenho da criança, a história de experiência lúdico-motora e o perfil de adaptação em 

cada etapa do desenvolvimento. 

Para Le Boulch (1966, p.24,25), a educação psicomotora condiciona todas as 

aprendizagens pré-escolares e escolares: leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da 

lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilidade suficiente e 

coordenação de seus gestos e movimentos. Ela deve ser praticada desde o início da infância e 



 

 

 

conduzida com perseverança, permite prevenir certas inadaptações difíceis de melhorar, 

quando já estruturadas. 

O esquema corporal regula a postura e o equilíbrio. Portanto, a noção corporal 

envolve a estruturação do esquema corporal, que é a percepção do corpo atuando no espaço, se 

locomovendo, num ritmo próprio, num estado de tensão ou relaxamento muscular. Uma 

criança com problemas no esquema corporal manifesta normalmente dificuldade de 

coordenação dos movimentos, apresentando certa lentidão que dificulta a realização de gestos 

simples como abotoar uma roupa, jogar bola, andar de bicicleta, por falta de domínio de seu 

corpo em ação. 

Ainda Oliveira (1997) cita os efeitos negativos que pode resultar numa criança que 

apresenta dificuldades de lateralidade, que é a percepção dos lados do corpo: 

 Dificuldades de aprender a direção gráfica; 

 Dificuldades de aprender os conceitos esquerda e direita; 

 Comprometimento na leitura e escrita; 

 Má postura; 

 Dificuldades na coordenação fina; 

 Dificuldade discriminação visual: confusão nas letras de direções diferentes como: d, b, 

p, q; 

 Perturbações afetivas que podem ocasionar reações de insucessos, baixa-auto-estima; 

 Dificuldades de estruturação espacial; e 

 Distúrbio da linguagem e do sono. 

Considerando que a educação é tão dinâmica como os movimentos do nosso corpo, 

quando eu como educadora, estiver trabalhando com as crianças teatro, dança, manipulação de 

bonecos, oficinas de claus, entre outras expressões artísticas, é preciso questionar: O que estou 

desenvolvendo em meu aluno? Estou desenvolvendo expressão corporal, noção de lateralidade, 

equilíbrio, expandindo sua afetividade através do ambiente e da interação. Estou assegurando o 

desenvolvimento funcional daquele aluno. Então, posso dizer que trabalho a psicomotricidade 

no processo ensino-aprendizagem. A psicomotricidade é a educação do movimento com 

atuação sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando funções 

neurofisiológicas e psíquicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO VIII - 

PSICOPEDAGOGO: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 



 

 

 

- CAPÍTULO VIII - 

PSICOPEDAGOGO: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

8.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

 Histórico da psicopedagogia; 

 Percursos da psicopedagogia no Brasil; 

 A formação do psicopedagogo no Brasil; 

 Breve histórico da psicopedagogia no Ceará; 

 Objeto de estudo da psicopedagogia; 

 Código de ética da psicopedagogia; 

 A psicopedagogia institucional; 

 O psicopedagogo na instituição escolar; 

 A configuração clinica da prática psicopedagógica. 

 Projetos psicopedagógicos 

 

8.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

O termo psicopedagogia apresenta-se, hoje, com uma característica especial. A 

primeira vista, o termo sugere tratar-se de uma aplicação da psicologia à pedagogia, porém tal 

definição não reflete o significado que esse termo assume em razão do seu nascimento. 

Os diversos autores que tratam da psicopedagogia enfatizam o seu caráter 

interdisciplinar. A psicopedagogia como área de aplicação, recorre à psicologia, psicanálise, 

lingüística, fonoaudiologia, medicina e pedagogia. 

Para Kiguel (1991, p.24), o objeto central da psicopedagogia está 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. E de 

acordo com Neves (1991, p.12) podemos completar que a psicopedagogia estuda o ato de 



 

 

 

aprender e ensinar, assim como “estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades” (Scoz 

1992, p.2). 

O objeto de estudo da psicopedagogia adquire características específicas a 

depender do trabalho clínico ou preventivo. O trabalho clínico se dá na relação entre um sujeito 

com sua história pessoal e sua modalidade de aprendizagem. No trabalho preventivo, a 

Instituição, é objeto de estudo da psicopedagogia. 

Atualmente, a psicopedagogia trabalha com uma concepção de aprendizagem 

segundo a qual participa desse processo um equipamento biológico com disposições afetivas e 

intelectuais que interferem na forma de relação do sujeito com o meio, sendo que essas 

disposições influenciam e são influenciadas pelas condições socioculturais do sujeito e do seu 

meio. 

Cabe ao psicopedagogo, saber como se constitui o sujeito, como este se transforma 

em suas diversas etapas de vida, quais os recursos de conhecimento de que ele dispõe e a forma 

pela qual produz conhecimento e aprende. De acordo com Alicia Fernàndez (1991), todo 

sujeito tem a sua modalidade de aprendizagem, ou seja, meios, condições e limites para 

conhecer. Isso significa que a possibilidade de aprender está situada no nível inconsciente, no 

desejo de conhecer, que o torna um sujeito epistemofílico. Para isso, necessitamos incorporar 

conhecimentos sobre o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo, estando estes quatro 

níveis basicamente implicados no aprender. 

Podemos caracterizar a psicopedagogia como uma área de confluência do 

psicológico (a subjetividade do ser humano enquanto tal) e do educacional (atividade 

especificamente humana, social e cultural). Para o psicopedagogo, aprender é um processo que 

implica pôr em ação diferentes sistemas que intervém em todo o sujeito: a rede de relações e 

códigos culturais e de linguagens que, desde antes do nascimento, têm lugar no ser humano à 

medida que ele se incorpora à sociedade. 

O trabalho Psicopedagógico implica compreender a situação de aprendizagem do 

sujeito, individualmente ou em grupo, dentro do seu próprio contexto. Esta característica é 

definida como configuração clínica da prática psicopedagógica. Cada situação é única e requer 

do profissional, atitudes específicas em relação àquela situação. 



 

 

 

O psicopedagogo procura observar o sentido particular que assumem as alterações 

da aprendizagem do sujeito ou do grupo. Busca o significado de dados que lhe permitirão dar 

sentido ao observado. Ora, na instituição escolar, a prática psicopedagógica também apresenta 

uma configuração clínica. O psicopedagogo pesquisa as condições para que se produza a 

aprendizagem do conteúdo escolar, identificando os obstáculos e os elementos facilitadores, 

em uma abordagem preventiva. 

A psicopedagogia preventiva se baseia principalmente na observação e análise 

profunda de uma situação concreta, de forma que podemos considerar clínico o seu trabalho. A 

função preventiva está implícita na atitude de se considerar aquele grupo específico como os 

sujeitos da aprendizagem, de forma a adequar conteúdos e métodos, ou seja, respeitando as 

características do grupo a pensar o plano de trabalho. 

O caráter clínico do trabalho psicopedagógico, está na atitude de investigação 

frente a essa situação como uma situação particular e única, onde esse trabalho clínico tem 

função preventiva na medida em que, ao tratar determinados problemas, pode prevenir o 

aparecimento de outros. 

A psicopedagogia institucional se caracteriza pela própria intencionalidade do 

trabalho. O psicopedagogo 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, 

um hospital, uma creche, uma organização assistencial. 

Neste sentido, Kramer (1983, p.22) afirma que é preciso levar em conta o contexto 

de vida mais imediato das crianças e as próprias características específicas dos professores e da 

escola como instituição e que inclusive os hábitos, costumes e valores presentes na família e na 

localidade mais próxima interferem na percepção de mundo da criança e na sua inserção, e 

ainda também os hábitos, valores e costumes dos profissionais com que eles convivem no 

contexto escolar precisam ser considerados e discutidos. 

Assim, posso afirmar que a psicopedagogia tem o seu lugar na clínica e na 

instituição. Cada um desses espaços implica uma metodologia específica de trabalho. Em 

ambos, no entanto, devemos considerar especialmente as circunstâncias, isto é, o contexto de 

vida do sujeito, ou seja, a família, a escola, a comunidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO IX - 

COMPETÊNCIAS INTRA E INTERPESSOAIS 



 

 

 

- CAPÍTULO IX - 

COMPETÊNCIAS INTRA E INTERPESSOAIS 

 

9.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

 Competência intrapessoal; 

 Competência interpessoal; 

 Estimulação da competência; 

 Equilíbrio: domínio das emoções; 

 Liderança é fundamental; 

 Competências e práticas sociais; 

 Autopercepção; 

 Consciência corporal, emocional, mental e espiritual; 

 A arte de interpretar-se e encontrar-se. 

 

9.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

A disciplina: Competências Intra e Interpessoais, ministrada pela professora 

Raimunda Timbó – Ms, mostrou-me a importância das competências emocionais: intra e inter 

pessoal para o ambiente de trabalho e também como aliada no processo de ensino-

aprendizagem.  

Entendo a inteligência Interpessoal como a capacidade de entender outras pessoas, 

comunicar-se de forma adequada com elas, motivando-as, incentivando-as e dirigindo-as, em 

alguns casos, a um objetivo comum. Já a inteligência Intrapessoal, percebo como a capacidade 

de se conhecer, de entrar em contato com o seu próprio “eu”, de se auto-avaliar, reconhecendo 

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

Dentre os aspectos internos, não se pode deixar de fora os sentimentos e as 

emoções, mas neste caso, principalmente a capacidade de discriminá-los. É importante deixar 

claro que essa inteligência está relacionada aos aspectos internos de um indivíduo, e não 



 

 

 

necessariamente ao que ele fará com seus pontos positivos e/ou negativos, já que isto pode vir 

a ser apenas uma consequência de seu autoconhecimento. 

Durante a disciplina, a professora Raimunda Timbó, orientou um estudo de caso, 

onde fiz a análise de uma criança por um período de duas semanas. Tal análise proporcionou a 

vivência de experiências com o sujeito afetivo, veja: 

CRIANÇA OBSERVADA: MATHEUS 

CRIANÇA LOCAL DE COMPORTAMENTO OBSERADO: ESCOLA 

PERÍODO DE OBSERVAÇÃO: DUAS SEMANAS 

 
Durante esta semana percebi o Matheus no grupo e individualmente e não pude 

chegar a nenhuma conclusão sobre sua personalidade, pois acredito que ele seja bem mais 

complexo do que demonstrou neste período. 

 

O Matheus é uma criança ativa, sensível e ao mesmo tempo agressiva, possui 

dificuldades no relacionamento com os colegas. Em momentos de conflitos (ou de disputa) ele 

reage corporalmente para defender sua posição, necessitando de constante mediação.  

 

Estou investindo para que Matheus aprenda a controlar suas emoções que 

interferem diretamente em seu comportamento no dia-a-dia. Trabalhando a reflexão de suas 

ações para que ele aprenda um pouco mais sobre si e sobre como o seu comportamento 

interfere em seu relacionamento com os colegas, familiares e outros grupos que 

inevitavelmente estamos nos inserindo sempre. 

 

Nesta semana o Matheus chutou o rosto da Karolinne e seu olhar não passava ira, 

mas medo ou desespero, não sei bem identificar. Ele veio me contar antes mesmo que ela 

falasse.  “Disse: Eu tava brincando e ela entrou na brincadeira e disse que eu não sabia 

brincar e todo mundo acreditou e não brincou comigo”.  Na verdade, o Matheus não é bem 

aceito em seu grupo por seu jeito agressivo, não tem meias palavras, agride e sempre machuca 

pra valer. No entanto, eu acredito que dói nele agredir, sempre que assim se comporta é para 

defender uma posição ou para se auto afirmar. Conversando com ele sobre o episódio acima 

citado (isso depois que sua raiva passou, porque antes, não gosta de conversar por sentir-se 



 

 

 

incompreendido e sai caminhando ou correndo pela escola para não ser achado e ouvir que 

está errado), Em algum momento eu disse: “Não importa Matheus, não precisava você 

machucar a sua colega, todos estavam esperando que você se defendesse de outra forma, que 

não é bater” e ele como um ensinamento pra mim, disse:” a senhora não entende, eu que tava 

brincando e é só ela chegar e ninguém me escolhe mais, você não gosta de mim e ninguém 

também”.  Percebi o quanto ele estava sofrendo e se sentindo sozinho naquele momento. 

Matheus é uma criança de um contexto familiar desfavorecido e vê em mim a pessoa que vai 

entendê-lo. Conversei com ele sobre suas atitudes e de como eu gostaria de entendê-lo e tentei 

mostrar como poderia ter sido se sua atitude fosse diferente. 

 

Em outro dia, Matheus estava bem. Me abraçou no início da manhã e disse: “Já 

falei que te amo, prô” com os olhinhos pequeninos e brilhando demonstrou vergonha e 

insegurança, ao mesmo tempo que satisfação pelo que dizia. Foi um dia bom. 

 

Matheus, também é uma criança que gosta de ajudar os colegas, sempre querendo 

ajuda e se sente feliz ao relatar suas historias e quando o grupo o escuta. Uma de suas 

grandes necessidades é a aceitação, por isso sua brincadeira preferida nos momentos de 

parque livre é ‘pique-pega’ havendo uma socialização mais intensa com o grupo. Estou 

investindo na construção de sua autonomia e principalmente na tentativa de equilibrar suas 

emoções, oferecer-lhe situações em que ele precise de autocontrole e assim ajudá-lo a se 

conhecer um pouco mais, através de sua afetividade.   

 

A partir dos resultados das análises, foram realizadas discussões que ajudaram no 

processo de compreensão da importância da observação das inteligências emocionais para o 

dia a dia em sala de aula. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO X - 

OFICINAS PSICOPEDAGÓGICAS 

(JOGOS, FAMÍLIA E INCLUSÃO) 



 

 

 

- CAPÍTULO X - 

OFICINAS PSICOPEDAGÓGICAS  

(JOGOS, FAMÍLIA E INCLUSÃO) 

 

10.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

 Educação, inclusão e diversidade; 

 Princípios da educação inclusiva; 

 A inclusão é para todos; 

 A situação do cotidiano escolar – caso Maria Eduarda; 

 Tecnologia assistiva; 

 

10.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

De acordo com a disciplina: Oficinas Psicopedagógicas (Jogos, Família e Inclusão) 

Ministrada pelas professoras Euzimar Nunes e Karla Barata, teve grande relevância no que diz 

respeito à Educação Inclusiva e Diversidade. 

Os princípios da Educação Inclusiva são que:  

 O conhecimento é construído a partir de atividades do sujeito diante das 

solicitações e desequilíbrio do meio;  

 O sujeito de conhecimento é um sujeito autônomo;  

 A cooperação é elemento central. 

 

Percebo que a inclusão é para todos. A inclusão não é para quem demonstra mérito. 

É mudança de mentalidade e de atitude. É ruptura com os preconceitos e a discriminação. A 

lógica da inclusão repousa no reconhecimento da diversidade, das diferenças e da pluralidade 

existentes na vida. 

Entendendo que toda criança tem direito à educação e que deve ser dada a mesma a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, tem-se a necessidade de 



 

 

 

se colocar no dia a dia da sala de aula, recursos que favoreçam a inclusão integral dessas 

crianças. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas. Sistemas educacionais deveriam ser implementados no sentido 

de se levar em conta a vasta diversidade de tais características. 

Partindo desses elementos, as professoras Euzimar Nunes e Karla Barata 

orientaram um estudo de casos, onde fiz um estudo de caso sobre uma criança. Tal estudo 

proporcionou a vivência de experiências inclusivas que identificaram situações do cotidiano 

escolar que precisam da atenção da tecnologia assistiva, veja: 

AVALIAÇÃO DO CASO MARIA EDUARDA 

Maria Eduarda tem cinco anos de idade, tem paralisia cerebral e é a primeira 

experiência dela no ambiente escolar. No entanto, ela interage bem com seus colegas, 

demonstrando entusiasmo ao receber atenção dos mesmos, registrando em seu corpo por meio 

de movimentos desordenados e sorrisos. Estou trabalhando a contação de história com as 

crianças em lugares abertos ou na sala de aula, de forma que favoreça a Maria Eduarda, já 

que a escola ainda não possui acessibilidade arquitetônica. 

A contação de história tem por objetivo trabalhar com as crianças o prazer pela 

leitura e o conhecimento das letras e de novas palavras. É importante ressaltar que fiz uso da 

Tecnologia Assistiva para favorecer Maria Eduarda nesse momento, usando os livros com 

velcros na ponta, estimulando suas habilidades psicomotoras e a mobilidade que possui na 

mão direita. 

Observei como potencialidade de Maria Eduarda seu desempenho cognitivo, boa 

interação com a turma e com a professora e boa mobilidade na mão direita. Para valorizar 

tais potencialidades estou trabalhando a afetividade da turma com jogos de memória e 

quebra-cabeças adaptados, estratégias de comunicação e de interação com Maria Eduarda 

como uso de atividades de colagem em grupo, onde Maria Eduarda fará uso de tesouras 

adaptadas e engrossadores de espuma para lápis, giz de cera, pincéis, cola bastão, 

estimulando assim, sua coordenação motora fina. 



 

 

 

Por fim, os resultados alcançados foram a aprendizagem significativa da turma, 

incluindo a de Maria Eduarda, a autonomia da mesma para algumas atividades e elevação de 

sua auto-estima. 

O texto acima apresenta um plano de aula que utiliza da tecnologia assistiva e de 

inovações propostas pela inclusão escolar, para oferecer um atendimento integral à crianças 

com necessidades especiais educacionais que devem ter acesso à escola regular, com uma 

pedagogia centrada na criança.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CAPÍTULO XI - 

O PROCESSO DA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM 

PSICOPEDAGOGIA E ESTÁGIO ORIENTADO



 

 

 

- CAPÍTULO XI - 

O PROCESSO DA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM 

PSICOPEDAGOGIA E ESTÁGIO ORIENTADO 

 

11.1. PROGRAMAÇÃO: 

 

 Avaliando o desenvolvimento neurossensório motor do aluno; 

 Jogos de desenvolvimento neurossensório motor; 

 Como avaliar o perfil da relação criança-escola; 

 A inclusão e a vida escolar; 

 Conhecendo o perfil afetivo e sócio-econômico do aluno; 

 A afetividade no processo educacional; 

 Estágio Orientado; 

 

11.2. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

A partir dos estudos que realizamos na disciplina: O Processo da Avaliação e 

Intervenção em Psicopedagogia, ministrada pela Ms. Lilian Frossard, entendo que a atuação do 

sujeito com o meio dependerá do grau de vínculos que consegue formar. Toda inteligência tem 

base biológica e é valorizada no ambiente cultural. 

Para Piaget, “nenhum desenvolvimento é possível senão a partir de certas 

estruturas prévias que se completam e diferenciam. Sob a influência de determinados fatores, 

estas estruturas iniciadas se transformam naquelas de que se pretende dar conta.” 

O professor trabalha com o processo de aprendizagem e só poderá entendê-lo  se 

estiver sempre praticando esta aprendizagem consigo mesmo. A aprendizagem é um processo 

múltiplo. Assim, a causa de uma dificuldade pode ser o efeito de outra dificuldade não 

resolvida. 

A partir dessas discussões e outras debatidas, a professora Lilian Frossard nos 

orientou com relação à ação psicopedagógica na sala de aula. Foi realizado um estágio 



 

 

 

orientado como culminância da disciplina, que teve como produto final um relatório, conforme 

segue anexo. 

Concluo que, por ser a aprendizagem um processo múltiplo, a não aprendizagem é 

um componente normal do processo. O importante é não medir o que não se aprendeu, mas, a 

partir da avaliação, calcular o que se conseguiu, em que espaço de tempo, com que meios. 

Durante todo o trabalho, dei ênfase ao lúdico e ao diálogo: o lúdico, porque 

trabalha todas as dimensões da aprendizagem (social, psicológica e pedagógica), além de 

trabalhar o erro como componente normal do processo; o diálogo, porque provoca a interação 

do grupo e acelera, assim, o processo de aprendizagem. 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No meu modo de ser percebo que o trabalho psicopedagógico pode e deve ser 

pensado a partir da instituição escolar, a qual cumpre uma importante função social: a de 

socializar os conhecimentos disponíveis, promover o desenvolvimento cognitivo e a construção 

de regras de conduta, dentro de um projeto social mais amplo. Afinal, a escola é responsável 

por grande parte da aprendizagem do ser humano e é participante desse processo de 

aprendizagem que inclui o sujeito no seu mundo sociocultural. 

Refletindo sobre a prática psicopedagógica, cheguei a conclusão de que o 

psicopedagogo busca sempre desenvolver e expandir a personalidade do indivíduo, 

favorecendo as suas iniciativas pessoais, suscitando seus interesses, permitindo a opção. 

Assim, tanto no seu exercício na área educativa como na da saúde, pode-se considerar que o 

psicopedagogo tem uma atitude clínica frente ao seu objeto de estudo. 

Concordo com Neves (1991, p.12) quando apresenta que a psicopedagogia estuda o 

ato de aprender e ensinar, assim como “estuda o processo de aprendizagem e suas 

dificuldades” (Scoz 1992, p.2). 

 

Então, concluo afirmando que pensar a escola à luz da psicopedagogia implica nos 

debruçarmos especialmente sobre a formação do professor, buscando dar sua contribuição no 

sentido de prevenir ulteriores problemas de escolaridade. A formação do professor é um 

aspecto que desperta, envolve, instiga e mobiliza grande parcela do interesse da 

psicopedagogia. 
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RELATÓRIO 
AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA 

 
1) Dados de Identificação do aprendente: 

Nome: Francisca Roberta Oliveira Cardoso 

Data de Nascimento: 12/02/2000 

Série atual: 2° ano – Ensino Fundamental 

 

2) Queixas da Instituição ou da família:  

 

De acordo com a anamnese realizada com a mãe da aprendente, a criança 

tem comportamento isolado em casa, não demonstrando afeição com os 

irmãos e parentes que residem no mesmo lar (total de 9 pessoas). 

A mãe de Roberta relata que sua filha não sabe ler e escrever e que seu 

comportamento triste e tímido, interfere no seu convívio social. 

 

3) Técnicas Utilizadas: 

 

Iniciamos a Avaliação Psicopedagógica com uma contação de história: Um 

amigo diferente? de Cláudia Werneck, tivemos uma conversa informal com 

Roberta e  foram aplicados os seguintes testes:  

 

 Conservação das quantidades de líquidos; 

 Conservação da quantidade de matéria; 

 Conservação do comprimento; 

 Teste de coordenação motora fina e ampla; 

 Quantificação de inclusão de classes; 

 Teste da Emília Ferreiro (quatro palavras e uma frase); 

 Interpretação da história (desenho); 

 Exame psicomotor; 

 

4) Aspectos Avaliados: 

 

4.1. Área cognitiva:  

 

Conservação das quantidades de líquidos: Com dois recipientes, sendo um 

mais estreito e mais alto e outro mais largo e mais baixo, colocamos de forma 

que a aprendente constatasse a mesma quantidade de água em ambos e 

solicitamos que a criança analisasse a quantidade em cada recipiente, se era a 

mesma e por quê. 

 

Resposta da aprendente: “no recipiente comprido contém mais                         

água, porque é mais alto”. Conforme a resposta da aprendente no retorno 



 

 

 

empírico, Roberta possui conduta não-conservativa, não realizando o processo 

de reversibilidade.  

 

 

Conservação da quantidade de matéria: Apresentamos a Roberta duas 

massinhas novas e da mesma cor e tamanho e transformando uma massinha 

em bola (formato) a questionamos sobre quem tem mais massinha. Como 

você sabe? E fazendo a contra-argumentação da sua resposta, amassamos a 

massa (formato de pizza) e depois em vários pedacinhos e a questionamos. O 

que você acha agora?  

 

Resposta da aprendente: Roberta tinha uma resposta para cada modo como 

a massinha estava. Ante nossa contra-argumentação, mudava de opinião, mas 

sempre uma quantidade sendo maior que a outra, possuindo assim, conduta 

não-conservativa.  

 

Conservação do comprimento: Utilizando de dois fios de lã de comprimentos 

diferentes, apresentamos a Roberta para que a mesma constatasse a 

diferença nos comprimentos e depois, apresentamos os mesmos fios, sendo 

que o de comprimento maior estaria com curvas para que as pontas dos dois 

fios diferentes ficassem iguais. Questionamos a Roberta: Se cada fio fosse 

uma estrada, nessa (A) estrada eu ando a mesma coisa que nesta (B)? 

 

Resposta da aprendente: Roberta apresentou conduta não conservativa, 

quando afirmou que os dois fios eram diferentes e depois da primeira 

transformação, disse que levaria o mesmo tempo para chegar. Quando contra-

argumentamos, a criança disse que o fio (B) com curvas (comprimento maior) 

chegaria primeiro, e não soube argumentar.  

 

4.2. Área motora: Realizamos com a aprendente um exame psicomotor, onde 

avaliamos o seu equilíbrio estático e dinâmico, coordenação digital e geral, 

provas neurológicas, maturidade facial, ritmo, olho, mão e pé. A Roberta 

conseguiu realizar a maioria dos exercícios propostos de forma satisfatória, 

embora em um ritmo lento, conforme exame anexo. 

 

4.3. Área emocional: O comportamento emocional da aprendente durante a 

aplicação dos testes foi pouco satisfatório. Sua expressão fisionômica era de 

preocupação com o que iria acontecer, no entanto em nenhum momento 

houve rejeição. Sua relação com a figura de autoridade no momento era 

semelhante a sua relação com a família, pois a mesma estava tímida e não 

colaborava quando se tratava de perguntas pessoais, aceitando tudo sem 

restrições, mas se “reprimindo”, relacionando-se de forma apática com àquele 

momento de aprendizagem. Roberta é uma criança de baixa-estima e insegura 

em suas respostas. No entanto, durante os testes, foi adquirindo confiança.   



 

 

 

Ao fim dos testes, quando foi presenteada com o livro que lemos, Roberta 

demonstrou alegria, como atitude de interação, ainda que com muita vergonha. 

 

4.4. Área pedagógica: 

 

Realizamos com a aprendente o teste das 4 palavras e uma frase da Emília 

Ferreiro, a partir da leitura que realizamos com a criança do livro: Um amigo 

diferente? de Cláudia Werneck. Iniciamos o teste com a socialização do que foi 

lido, onde a criança produziu um desenho sobre sua observação da história e a 

partir daí, retiramos do texto as palavras: mar, pernas, amigo, diferença, e 

solicitamos que acriança escrevesse. Após sua escrita espontânea das 

palavras, conversamos sobre a parte da história que ela mais havia gostado e 

pedimos que ela escrevesse uma frase, que foi: “O sapo que gaguejava”.  

 

Resposta da aprendente: conforme avaliação anexa, a escrita da Roberta ora 

foi silábica em conflito ou hipótese falsa necessária, onde acontece um 

momento de conflito cognitivo relacionado à quantidade mínima de letras e a 

contradição entre a interpretação silábica e as escritas alfabéticas (“diferença”), 

ora apresentou-se como silábica alfabética, quando escreve uma letra para 

representar a sílaba (“sapo”), e em outro momento escreve a sílaba completa 

(“mar”, “pernas”, “amigo”), apresentando dificuldade mais visível nas sílabas 

complexas (“gaguejava”).  

 

Para avaliar a área matemática da aprendente, solicitamos da mesma que, 

desenhasse as figuras geométricas que conhecia. A resposta da aprendente 

ao teste foi pouco satisfatória, pois só conhece as formas básicas: círculo, 

quadrado e triângulo, onde nomeou cada uma e chamou o círculo de “bola”, 

confundindo a forma com o objeto. 

 

5) Síntese Diagnóstica: 

 

Roberta apresentou dificuldades de interação, percepção e atenção. Nos 

testes de Conservação da quantidade de líquidos, matéria e comprimento, 

ainda não consegue estabelecer diferenciação entre tamanho e 

quantidade/espaço e quantidade. 

O desenho produzido pela aprendente para interpretar a história contada, 

aparentemente não teve relação com a mesma, Roberta desenhou um jardim 

com uma criança sozinha, mas não conseguiu expressar o que seu desenho 

significava.  

Acreditamos que o desenho retrata a sua realidade ( uma criança que se sente 

só),ou o que ela entende de uma criança diferente ( sua interpretação da 

história).    

  

6) Encaminhamentos: 



 

 

 

 

Sugerimos que a aprendente seja encaminhada para avaliação psicológica, 

tendo em vista seu comportamento isolado, e sua dificuldade de se relacionar. 

OBS: É preciso levar em consideração que a aprendente vive em um contexto 

social desfavorável. Outro aspecto relevante é a morte da madrinha, quando 

Roberta tinha 4 anos e que até hoje escuta da família que ela não tem 

madrinha porque a mesma suicidou-se. 

    

7) Sugestões: 

 

Tendo em vista o relato da mãe e o que observamos nos testes aplicados com 

Roberta, sugerimos à família, principalmente a mãe e a irmã mais velha, serem 

mais tolerantes e amorosas com a mesma, pois constatamos que a mãe a 

trata de forma grosseira, com xingamentos e comparações com os irmãos e 

colegas da mesma idade, que favorecem a sua baixa-estima, e a irmã mais 

velha, ao ensinar suas atividades, a trata como burra. 
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SEMINÁRIO SOBRE INTELIGÊNCIA PESSOAL 

 

                 
 

SEMINÁRIO DE PSICOMOTRICIDADE 
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MAIS RECORDAÇÕES  

 

 

 

 

 

“DIDÁTICA” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“GRANDES AMIGAS” 

 

        
 

 

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 

 

       
  

 


