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Considerações iniciais 

A cada sonho que temos, devemos dar a devida importância, pois sonhando é que 

conseguimos lutar pelos objetivos de nossa vida. E foi pensando nisso que resolvi realizar um 

dos meus sonhos, ingressando no curso de Psicopedagogia, área na qual, através de diversas 

informações, acabei identificando-me e reconhecendo a necessidade dessa área para 

educação. 

A Psicopedagogia é uma área que estuda e lida com o processo de aprendizagem e 

suas dificuldades e tem como objetivo resgatar uma visão mais globalizante do processo de 

aprendizagem e, consequentemente, dos problemas decorrentes desse processo, no âmbito de 

sua atuação preventiva, preocupando-se especialmente com a escola, dedicando-se a áreas 

relacionadas ao planejamento educacional e assessoramento pedagógico. A Psicopedagogia é 

vista como um trabalho em que busca a melhoria das relações com a aprendizagem de alunos 

e educadores. 

Neste trabalho de conclusão de curso, procurarei relatar os pontos que achei mais 

interessantes e relevantes em cada disciplina vista. O trabalho está organizado por disciplina 

de acordo com a ordem em que foram estudados. 

Durante as diversas disciplinas vistas, muitos autores foram estudados e a 

variedade de temas abordados, ajudou bastante no desenvolver do processo de aprendizagem 

de uma nova Psicopedagoga.  

Uma boa parte dos temas estudados será visto no decorrer deste Portfólio, assim 

como, relatarei também algumas apresentações feitas em sala de aula e que se tornaram 

inesquecíveis. Diversos autores e suas concepções sobre a aprendizagem e teorias sobre o 

desenvolvimento humano, foram muito discutidos em sala por diversas disciplinas e também 

aparecerão nessa obra. 
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Teorias e tendências pedagógicas e prática pedagógica. 

Esta disciplina teve como objetivo fornecer noções básicas sobre o processo ensino-

aprendizagem mediante o estudo das teorias e tendências pedagógicas. Foi ministrada pela 

Prof.(a) Ms. Maria Lúcia de Araújo Barbosa, que repassou os conteúdos de uma forma 

bastante prática, usando exposições dialogadas, dinâmicas de grupo, relatos de experiência e 

estudos domiciliares desenvolvendo as unidades temáticas. 

Muitas dessas atividades me fizeram refletir e aprofundar ainda mais meus 

conhecimentos, melhorando minha prática educativa. 

Diversos textos foram repassados e um deles me chamou bastante atenção. O texto 

de autor desconhecido relata a história de Ricardo, um pequeno garoto que passou, durante 

anos, por problemas que refletiam na sua aprendizagem. A professora, ao perceber suas 

dificuldades, mudou sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, 

especialmente a Ricardo. Deste modo, com o passar do tempo, descobriu a verdadeira 

essência de ensinar.  

Podemos fazer a diferença... 

“Relata a Sra. Teresa, que no seu 1° dia de aula parou em frente aos seus alunos da 

5° serie primária e, com todos os demais professores, lhes disse que gostava de todos por 

igual”. No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na 1° fila estava sentado um 

pequeno garoto chamado Ricardo. 

    A professora havia observado que ele não se dava bem com os outros colegas de 

classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos que 

ela sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. 

   Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a 

ficha escolar dos alunos, para tomar conhecimento das anotações. Ela deixou a ficha de 

Ricardo por último. Mas, quando a leu foi grande a sua surpresa. 

    Ficha do 1° ano: “Ricardo é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos 

sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar com ele.” 

     Ficha do 2° ano: “Ricardo é um aluno excelente e muito querido por seus colegas, 

mas tem estado preocupado, com sua mãe que está com uma doença grave e desenganada 

pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil.”  

    Ficha do 3° ano: “a morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Ricardo. Ele 

procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será 

prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo.” 

    Ficha do 4° ano: “Ricardo anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos 

estudos. Tem poucos amigos e muita vez dorme na sala.” 
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Deu-se conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Pirou quando 

lembrou os lindos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado, com os papéis coloridos, 

exceto o de Ricardo, que estava enrolado num papel de supermercado. 

   Lembrou que quando abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam 

ao ver a pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. 

   Apesar das piadas ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e 

um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ricardo ficou um pouco mais tempo na 

escola do que de costume. Relembra, ainda, que ele lhe disse que ela estava cheirosa como 

sua mãe. 

   Naquele dia, depois que todos se foram, a professora chorou por um longo tempo... 

Em seguida, decidiu mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus 

alunos, especialmente a Ricardo. 

   Com o passar do tempo ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe 

dava atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ricardo saiu como o melhor da 

classe...  

... Seis anos depois, recebeu uma carta de Ricardo que havia concluído o ensino 

médio e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. 

   As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. 

Ricardo Stodart, seu antigo aluno, mais conhecido como Ricardo. Mas a história não termina 

aqui. 

   Tempos depois, recebeu o convite de casamento e a notificação do falecimento do 

pai de Ricardo. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que 

ganhou de Ricardo anos antes, e também o perfume. 

   Quando os dois se encontraram, abraçaram por longo tempo e Ricardo lhe disse ao 

ouvido: “obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que 

posso fazer a diferença.” 

   E com os olhos banhados em lágrimas sussurrou: “Engano seu! Depois que o 

conheci, aprendi a lecionar e a ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando. 

Mais do que avaliar as provas e dar notas, o importante é ensinar com amor mostrando que 

sempre é possível fazer a diferença...”    

Através desse texto, pude perceber que quando se ensina com amor, tudo é possível e 

nós professores sempre temos que avaliar o nosso próprio modo de ensinar e mudar sempre 

que precisar, tendo como foco o educando e suas dificuldades. 

Os seminários realizados em sala também foram de grande importância, já que 

possibilitaram uma interação entre o grupo e despertaram a criatividade e a busca pelo 

conhecimento, momentos que os integrantes de cada equipe puderam expor de diversas 

maneiras tudo que pesquisou e aprendeu. 
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A minha equipe era composta de seis componentes e cada uma deu sua contribuição. 

Nosso tema foi a Inteligência Espacial. No início da nossa apresentação, fizemos uma 

dramatização da música Aquarela, onde cada uma representava com objetos as estrofes da 

música. Apresentamos o seminário usando a exposição dialogada, explicando as 

características dessa Inteligência que, segundo ANTUNES (1998),  

“Se manifesta pela capacidade em se perceber 

formas iguais e diferentes em objetos apresentados sob 

outros ângulos, em identificar o mundo visual com 

precisão, em efetuar transformações sobre suas 

próprias percepções, em imaginar movimento ou 

deslocamento entre partes de uma configuração, em se 

orientar no espaço e em ser capaz de recriar aspectos 

da experiência visual, mesmo distante de estímulos 

relevantes.” 

 Além disso, usamos jogos, como amarelinhas e dominós para demonstrar situações e 

dar dicas de atividades que possam estimular a Inteligência Espacial. Ao apresentar essa 

atividade me senti muito realizada, pois sempre demonstrei insegurança ao falar em público, 

apesar de ser professora, e quando resolvi expor e apresentar o seminário percebi que tinha 

vencido mais uma barreira, além de que quanto mais pesquisava, mais aumentava meus 

conhecimentos e aprimorava minhas aulas, visto que me vi envolvida em uma situação em 

que um aluno tinha problemas de noção de tempo e espaço e pude através dessa pesquisa 

ajudá-lo. 

Outro trabalho importante foi o que tive que refletir e relacionar algum teórico à 

minha postura pessoal e profissional. Então, escolhi Jean Piaget, um teórico fantástico. Sua 

teoria, chamada de Epistemologia Genética, tem seu alicerce na noção de equilíbrio, pois o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre através de constantes equilibrações e 

desequilíbrios. De acordo com PIAGET (1970), o desenvolvimento mental da criança se 

processa em fases sucessivas de ajustamento e reajustamento, de forma contínua, cuja 

finalidade é promover a organização e a adaptação física e mental do ser humano.  

No entanto, ao desenvolver o trabalho, me preocupei apenas em escrever sobre ele e 

seus estágios de desenvolvimento, deixando muito pouco para relacionar a minha pratica 

docente. Entretanto, isso me fez compreender e entender sobre essa prática e reavaliar minha 

didática de ensino, aprimorando ainda mais minhas habilidades pessoais e profissionais.   
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Didática do ensino superior. 

Didática e educação, as teorias da educação e as concepções didáticas, inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais no ensino superior, esses entre outros foram 

temas discutidos nessa disciplina que foi ministrada pela Prof. (a) Ms. Adeliane Sales, usando 

como metodologia aulas expositivas, debates, oficinas, despertando em nós o interesse, a 

compreensão e a analise dos temas propostos. Diversos textos foram estudados, mas um de 

PAULO FREIRE (1996), me fez entender bastante o papel do professor. 

Segundo Paulo Freire: 

Situação do Antidiálogo 

O educador é o que educa. Os educandos, os que são educados. 

O educador é o que sabe. Os educandos, os que não sabem. 

O educador é o que pensa. Os educandos os pensados. 

O educador é o que diz a palavra. Os educandos os que a escutam diariamente. 

O educador é o que disciplina. Os educandos, os disciplinados. 

O educador é o que opta e presta sua opção. Os educandos os que seguem a 

prescrição. 

O educador é o que atua. Os educandos os que têm a ilusão de que atuam, na atuação 

do educador. 

O educador escolhe o conteúdo programático. Os educandos, jamais ouvidos nesta 

escolha, se acomodam a ele. 

O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que se 

opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações 

daquele. 

O educador, finalmente é o sujeito do processo; os educandos meros objetos. 

Fazendo a leitura deste texto, percebi como alguns educadores realmente procuram 

passar essa postura de superior aos educandos, e voltei ao meu tempo de escola, onde vi 

muitos educadores agirem dessa maneira, criando assim uma barreira para educação. 

Durante as aulas a professora lançava alguns desafios, que descontraiam bastante e 

testavam nossa atenção e percepção, como: 

 *mexendo só um palito transformar o nome RUA em um nome de pessoa: 
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*colocar onze burros nos quadradinhos. 

O N Z E B U R R O S 

E muitas outras que nos levavam a pensar e deixavam as aulas mais legais. 

Como trabalho de pesquisa em grupo, falamos sobre Celestin Freinet, um teórico que 

e apresentamos nosso seminário, iniciando com a música: “o caderno” e depois falamos sobre 

a vida de Freinet, sua proposta pedagógica e técnicas utilizadas por ele. 

Celestin Freinet, grande humanista nasceu no ano de 1896 em Gars, no sul da França, 

na região de Proença e morreu em 1966 na cidade de Vence, na França. Teve uma infância e 

juventude rural, em meio às paisagens trabalhou como pastor de rebanhos, como também 

desenvolveu alguns valores voltados para o homem do campo. Na adolescência, iniciou seu 

curso de magistério, mas foi interrompido com início da 1ª guerra mundial em 1941. 

Costumava sempre dizer: “minha formação como professor não se fez só na escola normal, 

mas também na guerra”. 

A sala de aula sempre foi à paixão de Freinet. Ele dizia que a sala de aula era 

qualquer espaço onde o exercício do pensamento e da criatividade estivesse presente e a 

serviço da sociedade. Defendia a pedagogia natural, de acordo com os interesses e 

necessidades do aluno. Pensava que o aluno construía se conhecimento não apenas tendo 

acesso á informação, mas apropriando-se do saber, sem imobilismo ou abstração, inserindo 

alegria e prazer no processo de ensino aprendizagem. 

Freinet foi preso em 1940 no campo de concentração de Var. gostava tanto da 

profissão, que na mesma época da sua prisão, dava aula para seus companheiros de sela, e, 

aproveitava para fazer suas pesquisas. Após sair da prisão, se integrou ao Movimento da 

Resistência Francesa. Voltou para Vence, onde recomeçou suas atividades. 

Em 1939, foi exonerado do cargo de professor e lançou sua escola com ajuda de 

doações, onde fez várias experiências com crianças, utilizando diversas técnicas: 

 Aula passeio, texto livre, imprensa escolar, correção, livro da vida, fichário de 

conduta, plano de trabalho, correspondência escolar e auto- avaliação. 

Fazer o estudo de toda vida de Celestin Freinet, me fez compreender como é 

importante, e essencial para qualquer profissional gostar e lutar pelos seus ideais profissionais 

e o professor deve também dedicar-se com muita vontade sua escolha, levando sempre em 

conta, que os alunos precisam de estímulos, para que sua educação ocorra de uma forma 

agradável e jamais esquecida. 
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 No final fizemos uma pequena celebração de natal, cantando todas juntas músicas 

natalinas. Essa apresentação foi muito marcante, pois era a última junta com as minhas 

amigas já que estava deixando o Curso de Arte e Educação para ir para o de Psicopedagogia. 
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Teorias cognitivas da aprendizagem. 

Os conteúdos estudados nesta disciplina tiveram como enfoque os teóricos Jean 

Piaget e Lev Vygostski no processo de desenvolvimento cognitivo da criança e o pensamento 

e linguagem; atenção; memória; motivação; inteligência emocional e múltiplas. A disciplina 

foi ministrada pela Prof. (a) Ms. Alexandra Souza Costa Lima, que usou como metodologia 

reflexão de discussão em sala de aula dos temas decorrentes das aulas expositivas, oficinas de 

trabalho em grupo e seminários. 

Estudar o desenvolvimento mental da criança foi muito interessante, pois me fez 

entender bastante, como se dá o processo de aprendizagem nas crianças, o que me ajudou 

muito no aprimoramento da minha profissão, já que todos os dias estou em contato com 

diversas crianças e passei a observá-las melhor nesse processo e identificar alguns problemas 

que ocasionalmente aparecem. 

“O desenvolvimento psíquico, que começa quando nascemos e termina na idade 

adulta, é comparável ao crescimento orgânico: como este, orienta-se, essencialmente, para o 

equilíbrio”. Da mesma maneira que um corpo está em evolução até atingir um nível 

relativamente estável, - caracterizado pela conclusão do crescimento e pela maturidade dos 

órgãos-, também a vida mental pode ser concebida como evoluindo na direção de uma forma 

de equilíbrio final, representada pelo espírito adulto. 

O desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação de 

um grande prédio que, à medida que é acrescenta algo, ficará mais sólido ou à montagem de 

um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma 

flexibilidade, é uma mobilidade das peças tanto maiores quanto mais estável se tornasse o 

equilíbrio.” PIAGET (1976). 

Além de Piaget e sua epistemologia genética, também estudamos outro teórico muito 

importante, Vygotsky. 

Lev Semenovich Vygotsky nasceu na cidade de Orsha, próxima a Mensk, capital de 

Bielarus, pais hoje extinta União Soviética, em 17 de novembro de 1896. A maior parte de sua 

educação formal não foi realizada na escola, mas sim em casa, por meio de tutores 

particulares. Formou-se no ano de 1917, em Direito. Como se interessava em trabalhar com 

problemas neurológicos, estudou também medicina. 

Na teoria Vygostskyana, de suas valiosas ideias, duas são de especial importância 

para o processo ensino-aprendizagem: 

a) internalização- é o desenvolvimento realizado de fora para dentro, pois, no 

cotidiano das crianças, elas observam o que os outros dizem, por que dizem, o que falam, por 

que falam, internalizando tudo o que é observado. 

b) A zona de desenvolvimento proximal- representa o espaço entre o nível de 

desenvolvimento- efetivo, ou seja, aquele momento no qual a criança era capaz de resolver 

problemas sozinha e o nível de desenvolvimento potencial, isto é, aquele momento, em que,na 
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resolução de problemas, a criança o fazia com a ajuda de um companheiro ou com a 

orientação de um adulto. 

O estudo da teoria Vygotskyana, mostra a importância da interação social no 

processo de construção do conhecimento que não poderia deixar de ser considerada na escola. 

Isso porque o desenvolvimento de uma pessoa se dá em um ambiente determinado e em 

relação com outra pessoa. Essa é uma cena característica do processo de ensino-

aprendizagem, testemunha importante da relação da Teoria Desenvolvimentista Vygotskyana 

e a aprendizagem humana. 

 

Fig.1 Ind.(2008). 

Ter a oportunidade de estudar sobre a vida desses teóricos, que deram suas enormes 

contribuições para o entendimento do processo de ensino-aprendizagem, é muito significativo 

e fundamental para o nosso conhecimento como futuros psicopedagogos. 
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Metodologia da pesquisa em educação. 

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

trabalho científico, inclusive na forma de portfólio, foram alguns dos objetivos desta 

disciplina, que foi ministrada pela Prof.(a) Ms. Silvany Bastos. 

Todos os momentos eram baseados na participação dos debates em sala, no trabalho 

individual, de grupo e plenário. Em todas as etapas do trabalho, o ponto de partida era a 

realidade do grupo, suas ações , reflexões e sistematizações do conhecimento coletivo.  

Estudar os conceitos de conhecimento, ciências e pesquisa, foram uma das aulas, 

desta disciplina que conseguiu chamar mais minha atenção.  

 O conhecimento não nasce com o individuo, nem é dado pelo meio social. O sujeito 

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

Conhecer é transformar o objeto e transformar a si mesmo. 

Esse exercício metodológico, criativo, inventivo, interessante, não é espontâneo, 

simples e fácil. Ele exige disciplina e esforço. Lúcio Lombardo Radice, em seu livro 

Educazione della Mente (1964), nos diz o seguinte: 

“o desenvolvimento intelectual, a aquisição de um patrimônio cultural 

serio e significativo requerem um esforço sistemático: constituem um 

trabalho. Qualquer trabalho sério, mesmo o que amamos, que 

escolhemos livremente e que por nada do mundo deixaríamos, possui 

diversas fases e exigências complexas. O trabalho não é uma alegria 

interrompida de alegrias, conquistas, criações.” 

Portanto, a produção do conhecimento exige trabalho. Trabalho gratificante, mais 

trabalho. Há que se dedicar com esforço, atenção e disciplina metodológica para se chegar a 

resultados significativos. 

Na ciência o conhecimento é de extrema importância, os cientista levantam suas 

hipóteses, pesquisam as teorias e buscam um denominador comum para o objeto pesquisado. 

O prazer de conhecer através da pesquisa não é algo abstrato, requer atitudes, 

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

 Outro tema de muita relevância durante essa disciplina foi o estudo que fizemos 

sobre a historia do portfólio.Entender o conceito e os elementos de historicidade do portfólio 

me fez compreender um pouco sobre a construção do mesmo. 
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“o portfólio é uma modalidade de avaliação retirada do campo das artes e que 

aparece com o objetivo de criar novas formas de avaliação para o desenvolvimento das 

inteligências artísticas.” BARTON (1993). 

O portfólio é uma compilação apenas dos trabalhos que os estudantes entendam 

relevantes, após um processo de analise crítica e devida fundamentação. O que é importante 

não é o portfólio em si, mas o que nós estudantes aprendemos ao criá-lo, que se torna muito 

mais prazeroso. 

Durante o estudo e a leitura desse texto, percebi o quanto é importante às anotações 

diárias das aulas, para a construção do portfólio, que para mim é uma realidade nova, já que 

não havia tido nenhum contato com esse tipo de trabalho. 

Percebi também que o portfólio pode fornecer evidências sobre os constrangimentos 

e coerências, sobre o grau de sucesso e insucesso do estudante, nos permitindo fluir o 

pensamento de acordo com a nossa análise crítica dos fatores estudados. Outro fator 

importante é a autoanalise do sujeito como responsável pelas transformações das situações, no 

sentido dos valores que fundam e dignificam a condição humana e do inquestionável valor 

diferenciador de cada um. 
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Pluralismo cultural nos processos educacionais. 

Com o objetivo de introduzir aspectos relativos ao processo de formação da 

sociedade contemporânea, o papel da cultura, da diversidade cultural e do multiculturalismo, 

assim como a relação das políticas de inclusão e de exclusão à luz da formação da política 

educacional, essa disciplina ministrada pela prof.(a) Especialista Ray Pinheiro, tendo como 

metodologia aulas expositivas, participativas, levando os alunos a descobrir-se capaz de 

analisar e compreender as temáticas abordadas, com apresentações de vídeos e oficinas 

práticas.  

Diversos temas foram abordados em sala, entre eles estudamos a importância de 

educar em valores.  Os valores estão efetivamente incluídos na problemática relacionada aos 

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

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

ação educativa. Nos últimos anos nós, educadores, tomamos consciência do significado e da 

transcendência da relação valores-pedagogia. 

Segundo LANDSSHEERE (1976): 

“Nenhuma educação é possível sem que a noção de 

valores seja central nela e nenhum projeto educativo pode 

ser realizado sem que um plano de educação em valores 

ocupe um lugar central”. 

As questões são: em que valores educar? Como educar em valores? 

 Relacionado à primeira indagação, em que valores educar, nos remitimos ao tipo 

de ser humano que se desejamos formar, pois a escolha de um ou de outro valor determinará 

personalidades diferentes. A resposta a essa pergunta representa uma opção ideológica entre 

as diversas teorias antropológicas, que oferecem um mundo extremamente complexo de 

ideias, impossível de sintetizar. 

Valores humanos são aqueles que fazem o homem ser mais autenticamente 

homem.  Mas nem todos os indivíduos chegam à mesma captação de valores. O conhecimento 

humano está condicionado por circunstâncias históricas e culturais que determinam boa parte 

de seus processos. No que se refere ao processo de valorização, KORN(1938), descreve assim 

esse condicionamento: “A valorização é um processo complexo, no qual participa o conjunto 

das atividades psíquicas, em proporções variáveis até sintetizá-lo em volição.” 

A educação em valores requer uma 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 preciso colocar os alunos em condições de decifrar o passado e de 

criar o futuro, de pensar em um projeto histórico para seus povos, como foi destacado pela 

filosofia da libertação. Para nós educadores é muito gratificante ver as crianças crescerem 

como pessoas, por isso é necessário trabalharmos com os valores na educação. Os esforços da 

família, da escola e dos meios de comunicação social devem convergir para uma verdadeira 
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comunidade educativa, afinal, a educação é tarefa de todos e precisa do compromisso de 

todos. E uma educação sem valores é uma educação sem valor. 

Realizamos em sala de aula, a apresentação de um seminário com o tema 

“Democracia racial- do discurso à realidade”, no qual discutimos o assunto do preconceito 

racial. Baseamos nossa apresentação no texto de ROSANA SILVA CHAGAS (2008), que 

discutia o tema tomando, por exemplo, o filme tropa de elite, que constituía um formidável 

instrumento ideológico que glamorizava a repressão militar. A incitação ao medo- medo dos 

jovens negros- contém um apelo ao retorno eventual de uma ditadura militar. O argumento 

implícito é de que um favelado, “criminoso” ou não, não teria, como os demais cidadãos, o 

direito a ser julgado normalmente pelos tribunais. São dezenas de jovens negros caçados e 

mortos, muitas vezes inocentes, e que não tiveram direito a serem julgados como os demais. 

Além dessa relação do racismo com a criminalidade, também discutimos sobre as 

oportunidades dadas aos negros, tivemos um depoimento de uma colega que sofreu muito 

preconceito, por ser negra e filha de empregada, onde todos da casa achavam que ela deveria 

seguir os passos da mãe, mas ela mostrou sua capacidade, venceu o preconceito e tornou-se 

uma professora, mostrando o seu valor.  

Esse tema é muito rico e interessante de ser estudado, o preconceito está na 

sociedade, e cabe a nós cidadãos eliminá-lo de uma vez, pois um país em que a maioria da 

sociedade é formada por descendentes africanos, não pode considerar certo esse tipo de 

atitude com o ser humano. 

O desafio brasileiro, assim como o de qualquer sociedade democrática, reside em 

impedir que o preconceito propicie atitudes discriminatórias tanto no macro como no micro 

nível das relações sociais. 

Debater esse tema em sala de aula foi indiscutivelmente, significativo, 

principalmente, no que diz respeito à educação de valores, visto que em meu universo de 

trabalho, deparo-me com diversas situações que envolvem essas discussões e cabe a mim 

resolvê- los da melhor maneira possível, sempre mostrando a meus alunos a importância de 

crescer como pessoa solidária e pacifica. 
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Psicopedagogo: Formação e profissionalização. 

Compreender a psicopedagogia como área de estudos que se ocupa dos problemas de 

aprendizagem, no que se tange ao seu desenvolvimento normal ou com dificuldades, do ponto 

de vista do sujeito e da instituição, em seus múltiplos aspectos, foi um dos objetivos dessa 

disciplina que foi ministrada pela Prof.(a) Ms. Telma Regina de Andrade Pessoa. A 

metodologia utilizada foram aulas expositivas, discussão de textos a partir de leituras 

individuais e\ou coletivas, apresentação de seminários e exibição de documentários e filmes. 

Inicialmente estudamos o histórico da psicopedagogia, no qual aprendemos sobre as 

suas primeiras manifestações. 

Os primeiros Centros Psicopedagógicos foram fundados na Europa, em1946, por J. 

Boutonier e George Mauco, com direção médica e pedagógica. Estes centros uniam 

conhecimentos da área de psicologia, psicanálise e pedagogia, onde tentavam readaptar 

crianças com comportamentos socialmente inadequados na escola ou no lar e atender crianças 

com dificuldades de aprendizagem apesar de serem inteligentes. 

Segundo BOSSA (2000): 

“Na literatura francesa- que, como vimos, influencia as ideias sobre 

psicopedagogia na Argentina (na qual, por sua vez, influencia a práxis 

brasileiras)- encontra-se, entre outros, os trabalhos de Janine Mery, a 

psicopedagoga francesa que apresenta algumas considerações sobre o 

termo psicopedagogia e sobre a origem dessas ideias na Europa, e os 

trabalhos de George Mauco, fundador do primeiro centro médico 

psicopedagógico na França,..., onde se percebeu as primeiras 

tentativas de articulação entre Medicina, psicologia, psicanálise e 

pedagogia, na solução dos problemas de comportamento e de 

aprendizagem”. (BOSSA. 2000) 

Esperava-se através desta união psicologia-psicanálise-pedagogia, conhecer a criança 

e o seu meio, para que fosse possível compreender o caso para determinar uma ação 

reeducadora. Diferenciar os que não aprendiam, apesar de serem inteligentes, daqueles que 

apresentavam alguma deficiência mental, física ou sensorial, era uma das preocupações da 

época. 

Observamos que a Psicopedagogia teve uma trajetória significativa tendo 

inicialmente um caráter medico- pedagógico dos quais faziam parte da equipe do centro 

Psicopedagógico: médicos, psicólogos, psicanalistas e pedagogos. 

   A psicopedagogia no Brasil foi introduzida nos modelos médicos de atuação e 

dentro desta concepção de problemas de aprendizagem que se iniciaram, a partir de 1970, 

cursos de formação de especialistas em Psicopedagogia na Clínica Médico- pedagógica de 

Porto Alegre, com a duração de dois anos. 

Temos o professor argentino Jorge Visca como um dos maiores contribuintes da 

difusão psicopedagógica no Brasil. Ele foi o criador da Epistemologia Convergente, linha 

teórica que propõe um trabalho com a aprendizagem utilizando-se da integração de três linhas 

da psicologia: Escola de Genebra- psicogenética de Jean Piaget (já que ninguém pode 

aprender além do que sua estrutura cognitiva permite), Escola Psicanalistica- Freud (já que 

dois sujeitos com igual nível cognitivo e distintos investimentos afetivos em relação a um 

objeto aprenderão de forma diferente) e a Escola de Psicologia Social de Enrique Pichon 
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Riviere (pois se ocorresse uma paridade do cognitivo e afetivo em dois sujeitos de distintas 

culturas, também suas aprendizagens em relação a um mesmo objeto seriam diferentes, 

devidos às influências que sofreram por meios sócios- culturais). 

“Visca propõe o trabalho com a aprendizagem utilizando-se de uma 

confluência dos achados teóricos da escola de Genebra, em que o 

principal objeto de estudo são os níveis de inteligência, com as 

teorizações da psicanálise sobre as manifestações emocionais que 

representam seu interesse predominante.” 

(França apud Sisto ET. AL. 2002, p.101.) 

Analisar toda essa história, foi de grande importância para conhecer, as principais 

correntes, que deram origem ao método clinico psicopedagógico.  

Como trabalho, fizemos, uma síntese de um texto sobre os Fundamentos da 

Psicopedagogia. 

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

Primeiramente, o termo sugere tratar-se da aplicação da psicologia à pedagogia, porém tal 

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

diz LINO DE MACEDO (1992):  

“O termo já foi inventado e assinala de forma simples e direta uma das 

mais profundas e importantes razões da produção de um 

conhecimento científico: o de ser meio, de ser instrumento, para um 

outro, tanto na perspectiva teórica ou aplicada.” 

Diversos autores que tratam da psicopedagogia enfatizam o seu caráter 

interdisciplinar. Isso significa admitir a sua especificidade enquanto área de estudos, uma vez 

que, busca conhecimentos em outras áreas. Ao admitir que ocorra essa interdisciplinaridade, 

não nos resta alternativa senão abandonarmos a ideia de tratar a psicopedagogia apenas como 

aplicação da psicologia na pedagogia. Os autores tentam definir psicopedagogia, mas esse 

termo produz um estado de confusão, então fica mais fácil definir o objeto de estudo. Existe 

certo consenso quanto ao fato de que ela deve ocupar-se em estudar a aprendizagem humana, 

porem, é uma ilusão pensar que tal consenso nos conduza, a todos, a um único caminho.  

O tema aprendizagem apresenta tamanha complexidade que tem a dimensão da 

própria natureza humana e caberia outro ensaio para tratá-lo.  A definição do objeto de estudo 

da psicopedagogia passou por fases diferentes. Atualmente, a psicopedagogia trabalha com 

uma concepção de aprendizagem, no qual participa um equipamento biológico, que são 

influenciadas pelas condições socioculturais do sujeito e do meio. 

 O trabalho psicopedagógico pode ser preventivo e clinico. O caráter preventivo tem 

como objetivo diminuir a frequência dos problemas de aprendizagem. No caráter clinico trata 

de um sujeito que estuda outros sujeitos. Podemos caracterizar a psicopedagogia como uma 

área de confluência do psicológico e do educacional. Para o psicopedagogo, o aprender é um 

processo que implica pôr em ação diferentes redes de relações e códigos culturais e de 

linguagem que, nos acompanha desde o nascimento, e vai criando o seu lugar conforme o 

individuo se incorpora na sociedade. Pois é através desse trabalho de ensinar e aprender, é que 

o psicopedagogo recorre a critérios diagnósticos no sentido de compreender a falha da 

aprendizagem, esse diagnóstico consiste na busca do saber-fazer, por meio das informações 

obtidas ele vai construir seu plano de trabalho. 
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O conhecimento psicopedagógico avalia a possibilidade do sujeito, a disponibilidade 

afetiva do saber e de fazer, reconhecendo que o saber é do próprio sujeito. 

O trabalho psicopedagógico pode ter um caráter assistencial, clinico ou preventivo, 

trabalhando todo o contexto da aprendizagem, podendo ter seu campo de atuação nas escolas, 

clinicas, hospitais e até em empresas, ocupando-se de diversas atividades relacionadas ao 

desenvolvimento da aprendizagem. 

             Para JANINE MERY (1985), “o psicopedagogo é um professor de tipo particular que 

realiza a sua tarefa de pedagogo sem perder de vista os propósitos terapêuticos da sua ação.” 

Qualquer tenha sido a sua formação (psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, 

professor), ele assumirá sempre a dupla polaridade do seu papel, o que determinará o modo de 

ser perante a criança e seus familiares, bem como diante da equipe a que pertence. 

O psicopedagogo no meu ver é o profissional que intervém quando um a pessoa 

apresenta dificuldades de aprendizagem, mas com um olhar que considera os aspectos 

relacionados à construção do conhecimento atravessados pelos aspectos afetivo- emocionais. 

Por dificuldades de aprendizagem entendemos qualquer insucesso na construção de 

um conhecimento, tanto de conceitos como procedimentos, hábitos e atitudes. É preciso 

lembrar que, neste momento histórico em que vivemos, a aprendizagem pode e deve 

acontecer durante toda vida, em todas as situações, sejam familiares, escolares ou 

profissionais. Por isso, não nos referimos apenas ao aluno e sim “a pessoa” e, portanto, as 

dificuldades podem aparecer durante toda vida também.  

Como diz NIVEA CARVALHO (2008): 

“O foco do trabalho psicopedagógico não é nas dificuldades, mas no 

desenvolvimento do autoconhecimento do aprendente, que permite 

descobrir, além de habilidades a serem desenvolvidas, os significados 

fundamentais que possibilitam o aprender. Não só dos outros, mas 

também ou porque não dizer, principalmente, de si mesmo.” 

Isto significa que o que nós futuros psicopedagogos, precisamos saber é da 

importância de descobrir e entender o que não foi falado, o que está por trás da dificuldade. E 

então, nosso trabalho será um sucesso. 
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Linguagens, Comunicação e Psicomotricidade. 

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, esses temas foram abordados pela professora Ms. Adriana de Alencar, de uma 

maneira muito dinâmica, com aulas expositivas e atividades em sala de aula.  

Inicialmente, trabalhamos com conceito de Psicomotricidade, suas áreas de 

atuação, mercado de trabalho e clientela atendida. 

O corpo está presente em todas as situações e é solicitado agir com destreza em 

todos os momentos. É através do movimento, que o homem participa do mundo, e através 

dele, manifesta a própria intencionalidade. 

Segundo FONSECA (2004): 

“Psicomotricidade é uma ciência da educação e da Saúde destinada a 

estudar, analisar, orientar todas as condutas do individuo: motoras, 

neuromotoras, perceptoras. Tem como 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, normalizado ou melhorando o comportamento geral do 

individuo, de suas emoções e necessidades.” 

 A aplicação da Psicomotricidade acontece em diversos segmentos da sociedade 

no trabalho com gestantes através do exercício de relaxação; na estimulação essencial com 

bebês; na área da educação escolar preventiva; na área da reeducação com indivíduos de 

inteligência normal ou portadores de deficiências ou mentais; na área terapêutica psicomotora 

buscando favorecer o restabelecimento do equilíbrio; na geriatria, etc. 

Suas áreas de atuação são: Educação, clínica (reeducação, terapia), consultoria e 

supervisão. 

A clientela atendida pelo psicomotricista consiste em crianças em fase de 

desenvolvimento, bebês de alto risco, crianças com dificuldades e ou atrasos no 

desenvolvimento global, pessoas portadoras de necessidades especiais: deficiências 

sensoriais, motoras, mentais e psíquicas, pessoas que apresentam distúrbios sensoriais, 

perceptivos, motores e relacionais em consequência de lesões neurológicas, família, terceira 

idade.  

O psicomotricista tem seu mercado de trabalho nas creches, escolas, clínicas 

multidisciplinares, consultórios, postos de saúde, hospitais e empresas. 
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Posteriormente, estudamos um texto que abordava o tema da Psicomotricidade na 

educação infantil. 

Para LE BOULCH (1966): 

“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 inicio da infância e conduzida com 

perseverança, permite prevenir certa inadaptações difíceis de 

melhorar, quando já estruturadas.” 

No trabalho da educação psicomotora é permitido à criança, explorar seu 

ambiente, proporcionando-lhe experiências concretas indispensáveis ao seu desenvolvimento 

intelectual. É através dessa exploração que ela é capaz de tomar consciência de si mesmo, e 

do mundo que a cerca. 

Segundo VYGOTSKY (1988): 

“Ainda que se possa comparar a relação brinquedo-desenvolvimento 

relação instrução desenvolvimento, o brinquedo proporciona um 

campo muito mais amplo para as mudanças quanto à necessidade e 

consciência. A criança avança essencialmente através da atividade 

lúdica. Somente neste sentido pode-se considerar o brinquedo como 

uma atividade condutora que determina a evolução de criança.” 

A colocação de Vygotsky só vem complementar nossa crença pelo trabalho da 

educação psicomotora na educação infantil. Com os exercícios de educação psicomotora, é 

possível ajudar a criança em seu percurso para o desenvolvimento e aprendizagem de suas 

funções que ainda estão em processo de amadurecimento e que vão se tornar consolidadas e 

estabelecidas no nível do desenvolvimento real, numa visão global da criança. Durante o 

trabalho é levado em consideração à idade da criança, a cultura corporal, a maturação e seus 

interesses, que é utilizado de maneira mais ou menos uniforme as funções motoras, 

cognitivas, perceptivas, afetivas e sócio-motora. 

Estudar esse tema foi bastante relevante e me fez compreender sobre os fatores 

psicomotores e assim aprimorar minha prática educativa. 
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Oficinas pedagógicas: jogos, família e inclusão. 

Esta disciplina foi ministrada por duas professoras: Ms. Euzimar Nunes e Ms. 

Karla Eveline, que trataram de temas bastante importantes para a nossa prática educativa, 

temas esses muito discutidos atualmente. 

Dentre os assuntos estudados, abordamos o da “Educação Especial: na perspectiva 

da educação inclusiva”. 

Os quatro eixos básicos que constituíram o paradigma da inclusão partiram do 

entroncamento de quatro fontes básicas: a emergência da Psicanálise, a luta pelos direitos 

humanos, a pedagogia institucional e o movimento de desistitucionalização manicomial ou 

antipsiquiatria. 

Segundo MAGALHÃES (2007): 

“As contribuições de Sigmund Freud e Jacques Lacan, trouxeram uma 

nova forma de se conceber os seres humanos: a importância da 

linguagem, do inconsciente e da sexualidade nos processos de 

constituição do sujeito.”  

Através dos ensinamentos de Freud e Lacan foi possível identificar que havia em 

relação à sociedade e aos sujeitos uma cultura ingênua do mundo. 

Freud revelou que o sujeito e a sociedade podem ir contra si mesmo. Os sujeitos 

não criam apenas através das suas ações, o que chamou de pulsão de vida. Com isto, foi 

tornando-se cada vez mais evidente que a sexualidade, a inteligência e a afetividade dos seres 

humanos não eram apenas produtos já dados, mas contribuições sociais e individuais. Para 

Freud e Lacan, a ênfase estava nas relações e não em processos biológicos previamente 

concebidos e estruturados. Um exemplo é a questão atualíssima da violência nas escolas, vem 

revelando que não basta lidar apenas com o cognitivo, nós precisamos também trabalhar com 

a afetividade dos alunos, existe um desamparo familiar, social,  político, ético, moral etc., 

encobrindo essa violência manifesta. 

                   Mais tarde, a luta pelos Direitos Humanos veio ampliar ainda mais esta proposta. 

Ela delineou outra passagem que é a luta pelos direitos políticos.  De 1964 a 1968, no meio 

universitário e fora dele, emergiu, no mundo todo,  a defesa pelos Direitos Humanos aplicados 

a todos os sujeitos.  Independente do fato de se pertencer a uma dada raça, cor, religião, 

situação financeira, etc. O objetivo é que todos os sujeitos tivessem acesso e direito garantido 

aos mesmos parâmetros de ingresso nos processos sociais e educativos. 

Os princípios da Educação Inclusiva são: 

*O conhecimento é constituído a partir da atividade do sujeito diante das 

solicitações e desequilíbrios do meio; 

* o sujeito de conhecimento é um sujeito autônomo; 

* a cooperação é elemento central. 
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A educação só é possível quando reconhece o principio da diversidade. O ser 

humano se diferencia pela sua singularidade e se assemelha pelas suas necessidades: de afeto, 

de pertencer a um grupo social. Assim, as desigualdades são socialmente produzidas e geram 

a exclusão. 

Depois de muitas lutas para terem direito a inclusão, ainda existem muitos 

preconceitos com as crianças especiais e profissionais que não estão capacitados para 

educação especial. 

A exclusão possui uma dimensão dupla: 

 No exterior do sistema escolar quando o acesso é negado. 

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

oportunizam condições reais de aprendizagem. 

 

Atualmente, a realidade da inclusão está cada vez mais presente nas escolas. Os 

profissionais da educação estão buscando o aperfeiçoamento profissional necessário, para 

trabalhar com os alunos especiais ou que apresentam alguma deficiência, assim, podemos 

melhorar ainda mais a educação, tornando-a para todos, sem nenhuma exclusão. 
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Fundamentos Bio-psico-sociais do desenvolvimento humano. 

O estudo das teorias da aprendizagem humana, assim como as relações do sujeito 

com o aprender, as áreas relacionadas à psicopedagogia foram ministradas pela Prof.(a) Ms. 

Lilian Frossard, com aulas expositivas, vídeos, oficinas de leitura em grupo de textos 

diversificados. 

Um dos textos lidos em sala que bastante significativo, foi o que abordava o seguinte 

tema: Educação infantil e Sócio-interacionismo. 

É na interação social que a criança entrará em contato e se utilizará de instrumentos 

mediadores, desde a mais tenra idade. Talvez o primeiro deles seja o próprio seio materno. A 

necessidade e o desejo de decifrar o universo de significados que a cerca leva a criança a 

coordenar ideias e ações a fim de solucionar os problemas que se apresentam. Quando é 

alimentada pelo adulto, ouve a canção por ele cantada, rola sozinha uma bola no chão, 

observa-se pelo espelho, é acariciada por outra criança ou tem um brinquedo subitamente 

arrancado de sua mão, diferentes processos de elaboração mental se fazem funções presentes, 

concomitantemente, na criança. Inicialmente, estas funções apresentam-s de forma 

embrionária. É a vivência no meio humano, na atividade instrumental, na (e pela) interação 

com outros indivíduos, que permitirá o desenvolvimento, na criança, de um novo e complexo 

sistema psicológico. 

Para Vygotski (1989): 

“estas formações complexas se agrupam em dois níveis, com 

funções distintas, em interação permanente, denominadas como 

processos elementares (sensações, percepções imediatas, 

emoções primitivas, memória direta) e processos complexos ou 

superiores (percepção categorial, memória lógica, atenção 

focalizada, emoção e imaginação criadora, autorregulamentação 

da conduta).” 

È a possibilidade de elaboração das funções psicológicas superiores que fará com 

que o bebê humano dê um salto qualitativo diante dos outros mamíferos. Vygotski aponta que 

o desenvolvimento das funções psicológicas superiores não se dá aprioristicamente, ou como 

simples reflexo, mas sim através de uma atividade do sujeito, atividade esta de apropriação e 

utilização de instrumento e signos em um contexto de interação, instrumentos e signos que 

por sua vez, farão o papel de mediadores desta atividade, das interações. 

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, aprendizagem promove o desenvolvimento e 

este anuncia novas possibilidades de aprendizagem. A aprendizagem só é possível pela 

mediação do outro. 

A análise deste estudo me fez observar e entender melhor a perspectiva do sócio-

interacionismo, assim como a compreensão da concepção de conhecimento como a totalidade 
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que engloba aspectos sociais, individuais, cognitivos, afetivos, a presença dos conceitos 

advindos de experiência direta e daqueles que são frutos de uma elaboração complexa, 

conferem valor e sentido aos espaços institucionais dirigido a crianças de 0 a 6 anos. 

Outro texto lido em sala que foi bastante relevante para o estudo da Psicopedagogia, 

foi aquele que abordava o assunto da Psicomotricidade, ciência que possui importância cada 

vez maior no desenvolvimento global do individuo em todas suas fases, principalmente por 

estar articulada com outros campos científicos como a Neurologia, a psicologia e pedagogia. 

Isso acontece porque a Psicomotricidade, se preocupando com a relação entre o homem e o 

seu corpo, considera não só aspectos psicomotores, mas os aspectos cognitivos e sócio-

afetivos que constituem o sujeito. 

Em 1982, a sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora, atual Sociedade Brasileira 

de Psicomotricidade, propôs uma definição bastante abrangente do que vem a ser 

Psicomotricidade: 

“Psicomotricidade é uma ciência que tem por objetivo o estudo do homem, através 

do seu corpo em movimento, nas relações com o seu mundo interno e externo” (Sociedade 

Brasileira de Psicomotricidade-1982). 

Portanto, Psicomotricidade é a área que se ocupa do corpo em movimento. Mas não 

podemos esquecer que o corpo é um dos instrumentos mais poderosos que o sujeito tem para 

expressar conhecimentos, ideias, sentimentos e emoções. É ele que une o individuo com o 

mundo que lhe dá as marcas necessárias para que se constitua como sujeito. 

A prática mais especificamente psicomotora começou em 1935, com Eduard 

Guilmain, que elaborou protocolos de exames para medir e diagnosticar transtornos 

psicomotores. Segundo ele: 

“Transtornos psicomotores, são distúrbios manifestados no corpo sem nenhuma 

relação com alterações neurológicas ou orgânicas aparentes.” EDUARD GUILMAIN. (1935) 

Os principais transtornos são: 

1. Instabilidade psicomotora- neste transtorno a criança não consegue começar e 

terminar a brincadeira e é assim com todas as suas produções corporais. 

2. Inibição psicomotora- a criança não usa o seu coro para relacionar-se com o 

mundo ou com os outros. 

3. Debilidade- é caracterizada pela presença de paratonias e sincinesias. A paratonia 

é a persistência de uma rigidez muscular caracterizada por uma inadequada incontinência das 

relações tônicas. A sincinesias é caracterizada pela ação de músculos que não atuam em 

determinado movimento.  

4. Dispraxia- dificuldade de associar movimentos para realizar uma tarefa. Quando a 

dispraxia é no olhar, além das perturbações perceptivas, há dificuldades posturais e de 

equilíbrio. 
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Assim fica constatada a importância de nós professores das séries iniciais, estarmos 

sempre oferecendo vivências motoras adequadas às crianças para que seu corpo vivido haja 

positivamente no processo de aprendizagem de conceitos formais e informais. 
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Competências intra e interpessoais. 

Esta disciplina teve como objetivo mostrar a importância das competências 

emocionais: intrapessoal e interpessoal necessárias à atividade psicopedagógica. As aulas 

foram ministradas pela professora Ms. Raimunda Cid Timbó. O conteúdo programático foi 

trabalhado através de: exposições dialogadas, jogos grupais, reflexões, vivências e estudo de 

caso.  

Inicialmente estudamos um texto de ANTUNES (2001), que abordava o tema: 

Como desenvolver as competências em sala de aula. 

Segundo o dicionário Aurélio podemos definir competência como “qualidade de 

quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos.” Seria o mesmo que habilidade ou que 

aptidão. Em termos reais e observando o desempenho de um aluno seria possível afirmar que 

competente é aquele que pondera, aprecia, avalia, julga e depois de examinar uma situação ou 

um problema por ângulos diferentes encontra a solução ou decide.  

De acordo com PERRENOUD (1999),  

“Competência em educação é a faculdade de mobilizar diversos 

recursos cognitivos - que inclui saberes, informações, habilidades 

operatórias e principalmente as inteligências - para, com eficácia e 

pertinência, enfrentar e solucionar uma serie de situações ou de 

problemas.” 

Integrando esses dois conceitos parece ser legitimo afirmar que um aluno 

competente é aquele que enfrenta desafios de seu tempo usando saberes que aprendeu e 

empregando, em todos os campos de sua ação, as habilidades antes apreendidas em sala de 

aula. 

Segundo ANTUNES (2001): 

“Inteligências são potenciais biopsicológicos, são capacidades para 

resolver problemas ou criar produtos considerados de valor em um 

meio social, são capacidades de compreender, de se adaptar, de se 

contextualizar, são ferramentas, sistemas neurais que diferenciam uma 

pessoa da outra.” 

Nascemos com nossas inteligências que precisam ser acordadas por estímulos 

significativos, mas não nascemos, entretanto, com qualquer competência. A escola e 

particularmente a ação do professor em sala de aula pode e deve despertar e ampliar as 

inteligências, mas precisa construir competências.  

Posteriormente, estudamos sobre as inteligências interpessoais e intrapessoais. 

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

se de forma adequada com elas, motivando-as, incentivando-as e dirigindo-as, em alguns 
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casos, a um objetivo comum. Capacidade esta encontrada principalmente nos professores, 

políticos, líderes (políticos, religiosos, empresariais, etc.), terapeutas, etc. 

Conforme RIBEIRO (2001): 

“Um bom exemplo desta inteligência são os políticos que, diante de 

uma plateia constituída por favelados, fazem promessas sobre o 

saneamento básico, a saúde, o transporte, etc. esse mesmo político, 

diante de professores, já estaria falando sobre piso salarial para a 

categoria, aposentadoria com tempo reduzido para esta classe de 

trabalhadores, etc.”. 

Nota-se neste caso a inteligência interpessoal do político, que muda seu discurso 

de acordo com sua plateia, objetivando, nestes casos, ganhar votos. Não entraremos no mérito 

se ele esta ou não correto, mas queremos colocar, enquanto exemplo esta sua flexibilidade do 

discurso, não utilizando um discurso padronizado e ensaiado para os seus diferentes ouvintes. 

A inteligência intrapessoal é a capacidade de se conhecer, de entrar em contato 

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

ficando desta forma mais fácil trabalhá-los. 

“A grande vantagem da inteligência intrapessoal é o poder de reconhecimento.” 

(RIBEIRO, 2001). 

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

comportamento. Da mesma forma, ao reconhecermos nossos pontos fortes e coisas que 

fazemos bem, podemos explorar essas qualidades, pois em muitos casos existem pessoas que 

possuem habilidades fantásticas na área musical, corporal, pictórica e, não sabendo disto, não 

as exploram. 

É importante deixar claro que essa inteligência está relacionada ao 

reconhecimento dos 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 autorreconhecimento. 

Existem fases em nossas vidas em que nos deparamos com a questão: Quem sou 

eu? Ao tentar responder tal questão normalmente encontramos dois caminhos: um me leva à 

busca exterior, em que e no que acreditar; outro me leva à busca interior. 

Normalmente, a busca exterior está repleta de armadilhas, decepções. A 

exploração do meu interior poderá ser mais rica, mais compensadora, pois vai me colocar em 

contato comigo mesmo. 

Em sala de aula, estudamos um texto que abordava esse tema: Quem é você? 

Na compreensão de ROSSINI (2005), “quando nos conhecemos, tomamos 

consciência de nossos recursos, formamos uma autoimagem ou conceito de nós mesmos.”. 
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O autoconceito vai nos permitir definir por você mesmo o que você, o que fará e 

em que contexto o fará. Seus objetivos tornam-se claros, seus desejos e preferências adquirem 

intensidade. 

O relacionamento interpessoal é à base da sociedade em que vivemos. Mas, para 

nos relacionamentos bem com os outros devemos nos conhecer melhor. Para desenvolvermos 

autoconhecimento alguns fatores devem ser analisados. 

O autoconhecimento é um exercício mental. E sempre devemos praticar reflexões, 

quando você pratica, estará desenvolvendo o seu ser, preparando-se melhor para o educar para 

ser. O que ajudará a desenvolver sua competência interpessoal. 
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O processo de avaliação e intervenção psicopedagógica. 

Esta disciplina iniciou o nosso processo de estágio. Nela estudamos os principais 

eixos de análise para fazermos a avaliação do processo de desenvolvimento do atendente, na 

prática psicopedagógica. 

São elas: 

  Área motora; 

 Área emocional; 

 Área cognitiva; 

 Área pedagógica. 

Durante nosso estudo, demos inicio a avaliação que deveríamos fazer com a 

atendente, que iríamos atender na instituição que nos foi indicada. 

Estudamos também os estágios de desenvolvimento de Piaget, que são 

fundamentais para nosso processo de avaliação e intervenção psicopedagógica. 

Segundo PIAGET (1976): 

 “O desenvolvimento da criança ocorre por estágios, ocorrendo uma modificação 

progressiva dos esquemas de assimilação, propiciando diferentes maneiras de o indivíduo 

interagir com o meio, ou seja, de organizar seus conhecimentos visando sua adaptação.” 

Os estágios evoluem como uma espiral, de modo que cada estágio engloba o 

anterior e o amplia. Piaget não define idades rígidas para os estágios, mas sim que estes se 

apresentam em uma sequencia constante. 

Os estágios são: 

Sensório- motor: A construção da noção do objeto, de causalidade, é a percepção 

entre meios e fins. Ocorre por do 0 ate os 2 anos. 

Pré- operatório: De 2 a 6 anos (aproximadamente):  

Algumas obras engloba o estágio pré-operacional como um subestágio do estágio 

de operações concretas. A criança desenvolve a capacidade simbólica; "já não depende 

unicamente de suas sensações, de seus movimentos, mas já distingue um significador 

(imagem, palavra ou símbolo) daquilo que ele significa (o objeto ausente), o significado". 

Para a educação é importante ressaltar o caráter lúdico do pensamento simbólico. 

                   Este período caracteriza-se: pelo egocentrismo: isto é, a criança ainda não se 

mostra capaz de colocar-se na perspectiva do outro, o pensamento pré-operacional é estático e 

rígido, a criança capta estados momentâneos, sem juntá-los em um todo; pelo desequilíbrio: 

há uma predominância de acomodações e não das assimilações; pela irreversibilidade: a 

criança parece incapaz de compreender a existência de fenômenos reversíveis, isto é, que se 

fizermos certas transformações, somos capazes de restaurá-las, fazendo voltar ao estágio 

original, como por exemplo, a água que se transforma em gelo e aquecendo-se volta à forma 

original.  

http://www.centrorefeducacional.com.br/ojogosim.html
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Operatório concreto: Dos 7 aos 12 anos (aproximadamente): a criança já possui 

uma organização mental integrada, os sistemas de ação reúnem-se em todos integrados. Piaget 

fala em operações de pensamento ao invés de ações.  É capaz de ver a totalidade de diferentes 

ângulos. Conclui e consolida as conservações do número, da substância e do peso. Apesar de 

ainda trabalhar com objetos, (material concreto) agora representados, sua flexibilidade de 

pensamento permite um sem número de aprendizagens.  

Operatório formal: Dos 13 anos em diante: ocorre o desenvolvimento das 

operações de raciocínio abstrato. A criança se liberta inteiramente do objeto concreto, 

inclusive o representado, operando agora com a forma (em contraposição a conteúdo), 

situando o real em um conjunto de transformações. A grande novidade do nível das operações 

formais é que o sujeito torna-se capaz de raciocinar corretamente sobre proposições em que 

não acredita, ou que ainda não acredita que ainda considera puras hipóteses. É capaz de inferir 

as consequências. Tem início os processos de pensamento hipotético-dedutivos. 

Conhecendo esses estágios e suas características, ficou mais fácil entender os 

testes piagetianos que seriam aplicados durante nosso estágio. 

Outro teórico importante que vimos nesta disciplina foi Emilia Ferreiro, que 

revolucionou o processo de aprendizagem da leitura e escrita, classificando a escritas em 

etapas, extremamente importante para nossa avaliação psicopedagógica. 

De acordo com EMILIA FERREIRO (1985): 

“A alfabetização é um processo interno que acontece em diferentes formas em 

cada individuo dependendo da forma com que e estimulado de acordo com o seu ambiente.” 

FERREIRO (1985) diz que para chegar à compreensão da correspondência entre 

as letras e os fonemas á preciso realizar uma operação cognitiva complexa. 

A criança elabora diferentes hipóteses no processo de aquisição da leitura e da 

escrita durante a alfabetização: 

Pré-silábica- Há ausência de relação entre a escrita e os aspectos sonoros da fala, 

isto é, não existe busca de correspondência entre as letras e os sons. 

Exemplo: FLROPTS= PATO. 

Silábica- As crianças tendem a utilizar a quantidade de letras que corresponde à 

quantidade de silabas que desejam escrever, mas sem relacioná-las ao som.  

Exemplo: AO = PATO. 

Silábica- alfabética- as crianças, nessa etapa, já sabem que é preciso mais de uma 

letra para representar os sons da fala quando escrevem, mas ainda não consolidaram essa 

descoberta. Assim numa mesma palavra, podem aparecer sílabas complexas e letras isoladas 

representando um som. 

Exemplo: Q= QUE. 

                 OVI= OUVIR. 

Alfabética- As crianças sabem que, para representar os sons da fala, as silabas 

podem ser formadas por uma, duas ou mais letras. Já escrevem silabas simples com 

facilidade; no entanto, as silabas complexas (nh, lh, br, fl, entre outras) ainda estão em 

construção, pois, nessa fase, as crianças iniciam a compreensão da base alfabética da escrita. 

Exemplo; GDES= GRANDES. 

MERO= MELHOR. 
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Conhecer as etapas de desenvolvimento foi extremamente necessário para nossa 

prática psicopedagógica, no estágio, pois, dentre os testes feitos, havia aquele que teríamos 

que classificar a criança em uma dessas fases. 
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Estágio supervisionado.  

O estágio foi realizado no projeto Prossica, que fica localizado no Castelão. 

Ficamos responsáveis pela aprendente Fernanda da Silva, mas a mesma não está 

frequentando o projeto. Um grupo de professores foi a sua casa para convidá-la e retornar, 

mas a família não deu retorno. 

Ficamos, então com o aprendente Luiz Fernando Gabriel, de 10 anos, que esta 

cursando ao 2° ano do fundamental I, do colégio Paulo VI. No período da manhã ele fica no 

projeto com a professora Ana Karine que serve de apoio para a realização das tarefas de casa 

e um reforço escolar. As crianças são divididas por idade, ao todo são 25 divididas em 4 

turmas. 

No dia do estagio realizamos, os testes que aprendemos na disciplina “O processo 

de avaliação e Intervenção Psicopedagógica.” Onde anotávamos cada resposta dada pelo 

aprendente. No final fizemos um relatório de nossa avaliação. (Em anexo irá o relatório de 

intervenção psicopedagógica). 
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Anexos: 

Relatório de intervenção Psicopedagógica. 

1) Dados de identificação do aprendente: 

Nome: Luiz Fernando Gabriel. 

Data de nascimento: não sabe. 

Série atual: 2° ano do fundamental I. 

2) Queixas da instituição ou da família: 

O aluno é repetente a 2 ou 3 anos. Não sabe ler. Mostra-se muito tímido, calado e 

inseguro ao falar e ao realizar algumas atividades. Alem de não demonstrar nenhum interesse 

para aprender e sempre ficar esperando respostas prontas, não tomando iniciativa para 

resolver algumas questões. 

3) Técnicas utilizadas: 

 * Testes Piagetianos: 

- conservação das quantidades de líquidos (transvasamento); 

- conservação da quantidade da matéria (quantidade contínua); 

- seriação de cores. 

* Perfil relação criança- escola: 

- linha do tempo escolar. 

* Testes da Emília Ferreiro: 

- níveis da escrita. 

4) Aspectos avaliados: 

4.1. Área cognitiva: 

- Conservação da quantidade de líquidos: utilizamos dois recipientes de tamanhos 

diferentes e dois copos com a mesma quantidade de água. Estimulamos o aprendente a 

constatar que os dois recipientes eram iguais, depois despejamos a água de dos copos num 

recipiente mais alto e estreito e o outro copo no recipiente mais largo e baixo, e perguntamos 

“agora, os recipientes estão com a mesma quantidade de água?” e a criança respondeu que 

não, o recipiente mais alto tinha mais água. Ao ser perguntado o porquê, ele respondeu que o 

recipiente era maior, por isso tinha mais água. Depois, despejamos novamente, água nos 

copos e perguntamos “Agora, qual copo tem mais?” e a criança respondeu que os dois tinham 

a mesma quantidade de água. 
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Concluímos nesse teste que o aprendente possui condutas não conservativas. 

- Conservação de quantidade de matéria: utilizamos duas barrinhas de massinha 

de modelar iguais. Entregamos a criança uma das barrinhas e a outra ficou com a estagiária. 

Primeiramente levamos à criança a observação da igualdade entre as massas, perguntando 

quem tinha mais massinha e a criança respondeu que as duas tinham a mesma quantidade. 

Depois, perguntamos: “E se fizéssemos uma bola, qual teria a maior quantidade?”. 

E ele respondeu que a dele tinha mais massa. Em seguida fizemos uma bolacha 

com a massa e perguntamos quem tinha mais, o aprendente respondeu que a dele continuava 

com mais. Observamos que o aprendente, sempre julgava a quantidade pelo o tamanho, 

demonstrando conduta não conservativa. 

- Seriação de cores: utilizamos canetas esferográficas coloridas e lápis de cor das 

mesmas cores. Fizemos então uma seriação usando as cores das canetas e pedimos à criança 

que colocasse os seus lápis na mesma sequência da nossa. Depois, perguntamos quem tinha a 

maior quantidade e o aprendente respondeu que os dois eram iguais. Em seguida, afastamos 

as canetas e fizemos a mesma pergunta, e ele respondeu que a nossa tinha mais. Depois, 

juntamos as canetas e ele respondeu que o dele tinha mais. 

4.2 Área motora:  

- pedimos à criança que colocasse feijões em uma garrafa pet, usando a mão 

direita, depois usando a mão esquerda, o aprendente conseguiu sem nenhuma dificuldade. 

- entregamos a ele uma folha com uma linha sinuosa e pedimos par cortá-la 

usando uma das mãos e depois a outra, ele cortou com a mão direita, sem dificuldades e com 

a esquerda, conseguiu cortar com dificuldade. 

- nos teste realizados pelo profissional de educação física junto com a professora, 

o aprendente não apresentou nenhuma dificuldade, mostrando habilidade e uma ótima 

coordenação motora. (segue em anexo a folha do exame psicomotor). 

4.3. Área emocional:  

Durante a realização dos testes, ficamos conversando com ao aprendente sobre 

sua vida e ele demonstrou pouco interesse em nos responder ou nos dava respostas muito 

curtas. Observamos que ele é um garoto muito introvertido, e na conversa com a professora, 

ela nos falou que o Luiz Fernando é muito reservado, não tendo muitos amigos e procurando 

sempre ficar distante deles. Ela também nos disse que ele não convive com o pai, mora com 

sua mãe e seus seis irmãos numa área de risco próximo ao projeto. O aprendente apresentou 

uma insegurança e autoestima baixa, parece não acreditar que pode aprender algo, alem disso, 

existe o fato de sua situação econômica ser muito baixa, o que afeta ainda mais suas 

dificuldades. 

* Linha do tempo escolar- seguimos o teste a linha do tempo escolar e através 

dele fizemos questionamentos sobre sua vida escolar: 



38 
 

- Diga o nome dos professores que você mais gostou e o porquê. 

“gostei mais da tia Isabela, pois, mandava os alunos sempre desenhar.” 

- Diga o nome dos professores que você não gostou e o porquê. 

“gostei de todas.” 

- O que você gostou de aprender e o porquê. 

“aprender a brincar e a ler, já que não sei ainda.” 

- O que você não gostou de aprender e o porquê. 

“a bater nos colegas.” 

-O que não conseguiu aprender e o porquê. 

Não soube responder. 

- O não que não gosta de estudar e o porquê. 

“nada.” 

- O que você gosta de estudar e o porquê. 

“gosto de estudar ciências.” 

4.4. Área pedagógica: 

Foi feita a leitura de uma história “Vivinha, a baleiazinha” e depois pedimos ao 

aprendente que escrevesse algumas palavras que apareciam na historia, seguindo a ordem 

abaixo: 

Monossílaba- MARA (mar) 

Dissílaba- FIRA (filha) 

Trissílaba- VIVA (vivinha) 

Polissílaba- EUITATARIA (estampadinha) 

Frase- O FIRA E TICAIPICASA (A FILHA É DE FICAR EM CASA) 

(Segue o anexo do teste feito pelo aprendente) 

Durante a leitura da historia o Luiz, mostrou-se muito interessado em ouvir e ver 

as gravuras e na hora de escrever as palavras propostas fez com rapidez. 

Analisando o teste e avaliando todos os aspectos relacionados à escrita, chegamos 

à conclusão que o aprendente, encontra-se no nível alfabético, escrevendo sílabas simples 
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com facilidade, no entanto, as silabas complexas, ainda estão em construção, já que nesse 

nível as crianças iniciam a compreensão da base alfabética da escrita. 

5. Síntese diagnóstica: 

* Pontos de dificuldades:  

- Leitura: o aprendente mostrou muita dificuldade na leitura condicional. Ao ser 

perguntado sobre alguma palavra, reconhece as letras separadamente e as sílabas simples, mas 

não conhece as sílabas complexas (dígrafos, encontros consonantais e as inversões.). 

- Escrita: apresentou também dificuldades na escrita de palavras, trocando letras e 

silabas. 

- Afetividade: o Luiz mostrou muita insegurança e introversão e também 

dificuldades de relacionamento com os outros colegas. 

 

6) Encaminhamento: 

Sugerimos ao aprendente uma avaliação psicológica mais detalhada, já que os 

problemas detectados durante a avaliação demonstram ser relacionados à área emocional. 

7) Sugestões: 

O aprendente precisa ser estimulado no seu processo de leitura e escrita, sendo 

motivado a ler mais histórias, utilizar também jogos para construção de palavras. 

Os jogos mais adequados para o aprendente são os de formação de palavras, 

quebra-cabeça, dominó de palavras e figuras e o alfabeto móvel que pode ser trabalhado em 

grupos de três crianças. 

Sugerimos também que o aprendente participe de dramatizações, para que seja 

trabalhada a sua timidez e envolvê-lo sempre com o grupo.  
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Considerações finais. 

Chegar ao final deste trabalho é extremamente satisfatório, pois resgatar toda 

experiência vivida durante o curso de Psicopedagogia e saber que a cada aula, muitas 

informações foram transmitidas, só aumenta a certeza de que o caminho profissional traçado, 

esta sendo cada vez mais aproveitado. 

Todas as leituras, todos os autores, serão sempre lembrados e consultados, já que 

tudo é só o começo de um crescimento pessoal e profissional.  Estudo é uma prática 

constante, até porque não devemos parar nunca. O tempo corre, as situações mudam, e cada 

dia no trabalho surgem mais problemas que devemos saber enfrentar. 

Tenho a certeza que o curso de Psicopedagogia contribui muito para a melhoria da 

pratica educativa, fazendo-me ter uma visão mais detalhada das dificuldades que enfrentamos 

em sala de aula, sabendo dar a devida interferência, melhorando assim o desempenho desses 

alunos. 
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