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INTRODUÇÃO 

 

Não basta somente ensinar, é preciso entender as dificuldades dos alunos, conhecer a 

história de vida dos mesmos para se obter resultados positivos no processo de ensino 

aprendizagem. 

A psicopedagogia é o caminho para essa conquista, e, neste sentido, este curso 

ampliou meus horizontes, me fez amadurecer e ser uma educadora mais consciente do meu 

papel na sociedade; hoje estou muito mais preparada para enfrentar a minha rotina na 

educação e pronta para fazer a diferença na vida dos meus alunos. 

Claro que eu não estarei sozinha nessa batalha, durante a especialização aprendi que a 

educação é feita da parceria entre a escola e a família, e que se não houver um equilíbrio 

entre as mesmas o resultado da aprendizagem na vida das crianças não será satisfatório. 

No mundo globalizado em que vivemos, onde as relações humanas estão cada vez 

menos reais e mais virtuais. Onde valores como solidariedade, afeto, cooperação são cada 

vez mais raros, duas instituições sociais responsáveis pela formação humana são postas em 

cheque: Família e Escola. 

 Nas situações em que escola e família caminham juntas num sistema de parceria, o 

objetivo de formar o indivíduo de forma global e holística é alcançado de forma 

satisfatória. 

A escola surge então como uma luz no fim do túnel, mas encontra-se perdida, ciente 

de que não pode substituir a família, mas que se faz necessário e urgente uma tomada de 

posição e uma redefinição de seus papéis. E o psicopedagogo é uma peça chave nesse 

processo.   

É difícil, mas não impossível se construir um relação harmoniosa entre família e 

escola se quisermos uma sociedade melhor, um dos motivos pelo qual escolhi essa área, é 

que eu sei que posso fazer a diferença, com o meu trabalho e dedicação. 



 

  

CAPITULO I: DAS TEOIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

Facilitadora: Ms.Maria Lúcia de Araújo Barbosa 

 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina pude refletir e aprofundar meus conhecimentos sobre as 

contribuições dos teóricos para a educação, contextualizar as teorias e tendências 

pedagógicas, identificando suas principais contribuições para o processo de ensino 

aprendizagem, adquirindo assim uma postura critica frente às diversas do desenvolvimento 

cognitivo. 

Na sociedade em que atuamos, onde o conhecimento é cada vez mais indicador 

de status e muitas vezes até meio de dominação, os conteúdos universais essenciais 

acumulados e aqueles que a cada dia, vêm sendo descobertos pela humanidade precisam ser 

o centro da educação formal. Não se pode fugir dessa prática. O mundo globalizado e 

capitalista precisa de pessoas capacitadas a desempenhar múltiplas funções. 

Concordo com Paulo Freire no que diz respeito à aquisição do conhecimento a 

partir de temas geradores. Temas que tenham relevância na vida do indivíduo para que 

depois ele possa ampliar seus horizontes. Reforço, no mundo atual, não podemos nos 

restringir ao pequeno ambiente que nos cerca. Partimos dele para o todo. Não podemos nos 



 

  

esquecer, é óbvio, que somos humanos e não robôs e que temos que ser críticos e 

conscientes de nossa função na sociedade. 

O exposto acima revela os objetivos da tendência Libertadora e Crítico Social 

dos Conteúdos que visam conscientizar para mudar a sociedade e formar pessoas críticas 

através do conteúdo, respectivamente. 

Os pensadores que norteiam essas duas tendências são Paulo Freire 

(Libertadora), Saviani, Libâneo e Snyders (Crítico Social dos Conteúdos). Nessas duas 

tendências, professor e aluno são sujeitos da aprendizagem, mantendo um bom 

relacionamento e uma postura de diálogo. 

A mudança social que caracteriza a pedagogia libertadora só pode ocorrer a 

partir da aquisição de conteúdo como elemento de reflexão que é o que caracteriza a 

Pedagogia Crítico social dos Conteúdos.  Em suma, o que falta em uma, encontramos na 

outra. 

 

Tendências Pedagógicas na Prática Escolar 

A prática escolar consiste na concretização das condições que assegurem a 

realização do trabalho docente. O professor se vê pressionado pela pedagogia oficial que 

prega a racionalidade e a produtividade do sistema do seu trabalho, isto é, ênfase nos meios 

(tecnicista). Ai está o quadro contraditório em que se encontra o professor: sua cabeça é 

escolanovista, a realidade é tradicional; rejeita o tecnicismo porque se sente violentado pela 

ideologia oficial; não aceita a linha crítica porque não quer receber a denominação de 

agente repressor. 

 

As tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas: 

 

Pedagogia Liberal 

A pedagogia liberal é uma manifestação do sistema capitalista, sustenta a idéia 

de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, 

de acordo com as aptidões individuais. 

 

Tendência Liberal Tradicional 



 

  

O papel da escola nessa tendência consiste na preparação intelectual e moral dos 

alunos para assumir sua posição na sociedade. Os conteúdos de ensino são separados das 

experiências do aluno e das realidades sociais, valendo pelo valor intelectual, razão pela 

qual a pedagogia tradicional é criticada como intelectualista e às vezes, como enciclopédia. 

Na relação professor-aluno predomina a autoridade do professor, que exige atitude 

receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles. 

Os pressupostos de aprendizagem consistem em repassar o conhecimento para o 

espírito da criança e de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica a do adulto, 

apenas menos desenvolvida. A pedagogia liberal tradicional é viva e atuante em nossas 

escolas principalmente em escolas religiosas e leigas que adotam uma orientação clássico-

humanista;  

 

Tendência Liberal Renovada Progressivista. 

O papel da escola nessa tendência é adequar as necessidades individuais ao meio 

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

suprir as experiências que permitam ao aluno educar-se, num processo ativo de construção 

e reconstrução do objeto, numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e 

estruturas do ambiente. 

Os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o 

sujeito vivencia frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Trata-se de 

“aprender a aprender”. O método de ensino é o de “aprender fazendo”, as pesquisas, a 

descobertas, o estudo do meio social e o método de solução de problemas. 

No relacionamento professor-aluno o papel do professor é de auxiliar o 

desenvolvimento livre e espontâneo da criança; se intervêm é para dar forma ao raciocínio 

dela. Nos pressupostos de aprendizagem aprender se torna uma atividade de descoberta, é a 

auto-aprendizagem, sendo o ambiente o meio estimulador. 

Os princípios da pedagogia progressivista vêm sendo difundidos, em larga escala, nos 

cursos de licenciatura e muitos professores sofrem sua influência. 

 

 

 

 



 

  

Tendência Liberal Renovada Não-diretiva 

O papel da escola da escola nessa tendência é na formação de atitudes e 

adequação pessoal às solicitações do meio ambiente, razão pela qual deve estar mais 

preocupada com os problemas psicológicos de que com os pedagógicos ou sociais. 

Nos conteúdos de ensino prevalece o esforço do professor em desenvolver um estilo 

próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos, é o “professor facilitador”. 

O relacionamento professor-aluno a educação é centrada no aluno, visando 

formar sua personalidade através da vivência de experiências significativas que lhe 

permitam desenvolver características inerentes a sua natureza. 

Nos pressupostos de aprendizagem a motivação resulta do desejo de adequação pessoal na 

busca da auto-realização. Entre nós o inspirador da pedagogia não-diretiva é C. Rogers. 

Suas idéias influenciam orientadores educacionais e psicólogos escolares. 

 

Tendência Liberal Tecnicista 

O papel da escola nessa tendência é de modeladora do comportamento humano, 

através de técnicas específicas. Seu interesse imediato é de produzir indivíduos 

“competentes” para o mercado de trabalho. 

Os conteúdos de ensino são as informações, princípios científicos, leis etc. 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e psicológica por especialistas. Os 

métodos de ensino consistem nos procedimentos e técnicas necessários ao arranjo e 

controle das condições ambientais que asseguram a transmissão de informações. O 

relacionamento professor-aluno é estruturado e objetivo com papéis bem definidos: o 

professor transmite a matéria e o aluno recebe, aprende e fixa as informações. 

Nos pressupostos de aprendizagem as teorias que fundamentam a pedagogia 

tecnicista dizem que aprender é uma questão de modificação do desempenho, ou seja, o 

ensino é um processo de condicionamento através do uso de reforçamento das respostas 

que se quer obter. 

Segundo Skinner, o comportamento aprendido é uma resposta a estímulos 

externos, controlados por meio de reforços que ocorrem com a resposta ou após a mesma. 

A influência da pedagogia tecnicista foi introduzida no final dos anos 60 com o objetivo de 

adequar o sistema educacional à orientação político-econômico do regime militar. Não há 

indícios seguros de que os professores da escola pública tenham assimilado a mesma.



 

  

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

Facilitadora: Ms. Adeliane Sales Fernandes 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO:  

Através dessa disciplina pude refletir sobre o papel do professor no ensino 

superior e a diferenciar conceitos e teorias didáticas, contextualizando planejamento e 

avaliação, identificando suas contribuições e a relação pedagógica escolar. 

A didática é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino 

destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica e estuda os processos de 

ensino e aprendizagem. 

A didática tornou-se um instrumento para a cooperação entre docente e discente, 

para que realmente ocorresse a apropriação dos processos de ensinar e de aprender. Para 

isso é importante o comprometimento de ambos para que o conhecimento realmente 

aconteça. 

Didática no ensino Superior é o reconhecimento da necessidade da preparação 

pedagógica do professor de nível superior, através de programas que visem capacitá-lo ao 

exercício do magistério na sua área de formação. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teorias_da_aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_de_aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Docente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discente


 

  

 

Características da Didática: 

 Trabalhar sempre contextualizando teoria x prática; 

 Trabalhar as dimensões técnicas e humanas; 

 Análise de diferentes metodologias, buscando adequar a visão do homem, da 

sociedade, do conhecimento e da a que responde; 

 Assumir o compromisso com a transformação social, buscando tornar o ensino 

eficiente para maior parte da população; 

 Romper com a prática profissional individualista, promovendo trabalhos 

multidisciplinares. 

   

Teorias da Aprendizagem 

 Na aprendizagem existem os seguintes elementos centrais, para que o 

desenvolvimento escolar ocorra com sucesso: o aluno, o professor e a situação de 

aprendizagem.  

As teorias de aprendizagem buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos atos 

de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem, e 

tentam explicar a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. A 

aprendizagem não seria apenas inteligência e construção de conhecimento, mas, 

basicamente, identificação pessoal e relação através da interação entre as pessoas. 

 

Avaliação de Aprendizagem 

Avaliação é parte integrante do processo ensino/aprendizagem e ganhou na 

atualidade espaço muito amplo nos processos de ensino. Requer preparo técnico e grande 

capacidade de observação dos profissionais envolvidos. 

Segundo Perrenoud, a avaliação da aprendizagem, no novo paradigma, é um 

processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à 

gestão da aprendizagem dos alunos. 

Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados 

das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em 

detrimento de suas observações diárias, de caráter diagnóstico.

 



 

  

O professor, que trabalha numa dinâmica interativa, tem noção, ao longo de 

todo o ano, da participação e produtividade de cada aluno. É preciso deixar claro que a 

prova é somente uma formalidade do sistema escolar. Como, em geral, a avaliação formal é 

datada e obrigatória, devem-se ter inúmeros cuidados em sua elaboração e aplicação.  

 

A relação professor/aluno no processo de ensino e aprendizagem 

O professor não deve preocupar-se somente com o conhecimento através da 

absorção de informações, mas também pelo processo de construção da cidadania do aluno.  

Apesar de tal, para que isto ocorra, é necessária a conscientização do professor de que seu 

papel é de facilitador de aprendizagem, aberto às novas experiências, procurando 

compreender, numa relação empática, também os sentimentos e os problemas de seus 

alunos e tentar levá-los à auto-realização. 

Para pôr em prática o diálogo, o educador não deve colocar-se na posição de 

detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de quem não sabe tudo, reconhecendo 

que mesmo um analfabeto é portador do conhecimento mais importante: o da vida. 

De modo concreto, não podemos pensar que a construção do conhecimento é 

entendida como individual. O conhecimento é produto da atividade e do conhecimento 

humano marcado social e culturalmente. O papel do professor consiste em agir com 

intermediário entre os conteúdos da aprendizagem e a atividade construtiva para 

assimilação. 

Segundo Freire “o bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até 

a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma 

cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas 

e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas”. 

O trabalho do professor em sala de aula, seu relacionamento com os alunos é expresso pela 

relação que ele tem com a sociedade e com cultura. É o modo de agir do professor em sala 

de aula, mais do que suas características de personalidade que colabora para a 

aprendizagem dos alunos; fundamenta-se numa determinada concepção do papel do 

professor, que por sua vez reflete valores e padrões da sociedade. 



 

  

 

TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

Facilitadora: MS. Alexandra Costa Lima 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina pude compreender a formação de conceitos segundo 

Piaget e Vigotsky e desenvolver uma postura critica em relação aos conteúdos e 

metodologias utilizadas na pratica educacional. 

“Ao contrário, as funções superiores da inteligência e da afetividade tendem a um 

equilíbrio móvel, isto é, quanto mais estáveis, mais haverá mobilidade.” 

É incontestável que o afeto desempenha um papel essencial no funcionamento 

da inteligência. Sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação; e 

conseqüentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados e não haveria 

inteligência. 

A afetividade é uma condição necessária na constituição da inteligência. 

Podemos considerar de duas maneiras diferentes as relações entre afetividade e inteligência. 

A verdadeira essência da inteligência é a formação progressiva das estruturas operacionais 

e pré-operacionais. Na relação entre inteligência e afeto, podemos postular que o afeto faz 

ou pode causar a formação de estruturas cognitivas.



 

  

Charles Odier, em seu estudo das relações entre psicanálise e meus estudos em 

psicologia infantil. Odier sustentou que o esquema do objeto permanente - as descobertas 

que o bebê faz sobre a permanência do objeto quando ele desaparece do seu campo visual - 

é causado por sentimento, por relações objetais. Ou seja, isto é devido às relações afetivas 

da criança com o objeto ou pessoa envolvida. Em outras palavras, as relações afetivas da 

criança com o objeto-mãe, ou outras pessoas, são responsáveis pela formação da estrutura 

cognitiva. 

O Desenvolvimento Sensório Motor 

As principais aquisições do período sensório-motor, destaca-se a construção da 

noção do "eu", através da qual a criança diferencia o mundo externo do seu próprio corpo. 

O bebê o explora, percebe suas diversas partes experimenta emoções diferentes, formando a 

base do seu autoconceito. Ao longo desta etapa, a criança irá elaborar a sua organização 

psicológica básica, seja no aspecto motor, no perceptivo, no afetivo, no social e no 

intelectual. Para Piaget, nesse periodo há existência de inteligência antes da linguagem. 

Essencialmente prática, isto é, tendente a resultados favoráveis e não ao enunciado de 

verdades, essa inteligência nem por isso deixa de resolver, finalmente, um conjunto de 

problemas de ação (alcançar objetos afastados, escondidos, etc.), construindo um sistema 

complexo de esquemas de assimilação, e de organizar o real de acordo com o conjunto de 

estruturas espácio-temporais e causais. A ausência da função semiótica é a principal 

característica deste período.  

A inteligência trabalha através das percepções (simbólico) e das ações (motor) 

através dos deslocamentos do próprio corpo. É uma inteligência iminentemente prática. Sua 

linguagem vai da ecolalia (repetição de sílabas) à palavra-frase ("água" para dizer que quer 

beber água) já que não representa mentalmente o objeto e as ações. Sua conduta social, 

neste período, é de isolamento e indiferenciação (o mundo é ele). 

No estágio sensório-motor,a criança busca adquirir controle motor e aprender 

sobre os objetos físicos que o rodeiam. Nesse estágio o bebê adquire o conhecimento por 

meio de suas próprias acões que são controladas por informações sensoriais imediatas.



 

  

 

O estágio divide-se em até seis subestágios nos quais o bebê apresenta desde 

refrexos inpensados até uma capacidade de representar o uso de símbolos.As principais 

características observáveis durante essa fase que é até os dois anos de idade da criança são: 

 A exploração manual e visual do ambiente;  

 A experiência obtida com ações(a imitação);  

 A inteligência prática(através de ações);  

 Ações como agarrar,sugar,atirar,bater e chutar; 

 As ações ocorrem antes do pensamento; 

 A centralização no próprio corpo;  

 Noção de permanência do objeto.  

 

O processo de formação da primeira até a segunda, na mente da criança: 

Em todos os estágios, a construção da inteligência se dá pela atividade e essa 

construção é entendida em termos de significação. A inteligência constrói significações, dá 

significado ao mundo. A significação é dada na interação do sujeito com o meio (físico, 

social e simbólico) quando coloca em ação seu sistema de significações. Por essa ação, o 

sujeito transforma o meio e através das transformações que efetua, transforma-se a si 

mesmo, ou seja, há um contínuo processo de construção, auto-regulação e auto 

equilibração.  

No desenvolvimento das estruturas de conhecimento, a criança passa de um 

nível de interação sensório-motora para um nível de representações operatórias. O nível de 

interação sensório-motora é marcado pelos limites da percepção e pela ação imediata, ou 

seja, a ação ocorre na presença do objeto. Para Piaget, conhecer não é simplesmente 

contemplar, imaginar ou representar o objeto; conhecer exige uma ação sobre o objeto para 

transformá-lo e para descobrir as leis que regem suas transformações.Essa ação, Piaget  

define por um constructo que chama de esquema, o que é generalizável em uma dada ação, 

ou seja, o significado colocado pelo sujeito no objeto através da ação, sendo que todo 

esquema tende a assimilar o objeto.  



 

  

Um esquema se caracteriza por coordenar as relações entre ações que 

comportam propriedades comuns. Flavell considera que a noção de esquema apresenta 

muitos matizes e está fortemente ligada à concepção total de desenvolvimento cognitivo de 

Piaget. "Chamamos ‘esquemas’ de uma ação a estrutura geral dessa ação, se conservando 

durante suas repetições, se consolidando pelo exercício e se aplicando a situações que 

variam em função das modificações do meio" (Piaget, 1983b, p.243).  

Com o desenvolvimento, as ações tornam-se cada vez mais interiorizadas. A 

interiorização, que começa a aparecer no sexto estágio do sensório-motor, vai progredindo 

tornando as ações cognitivas cada vez mais reversíveis, esquemáticas e abstratas, 

transformando-se assim em operações internas. Piaget considera a reversibilidade no 

sentido matemático, isto é, “um grupo comporta, com efeito, composições diretas, inversas 

(retornos), idênticas e associativas (desvios)... com efeito, de um ponto de vista psicológico, 

uma operação é uma ação que foi interiorizada e que se tornou reversível através de sua 

coordenação com outras ações interiorizadas dentro de um todo estruturado que obedece a 

certas leis de totalidade”. 

Um conceito fundamental para entender as diferenças entre os estágios é o 

conceito de operação: Uma operação é uma “ação que pode ser internalizada ou uma ação 

sobre a qual a pessoa possa pensar e isto é uma atividade mentalmente reversível - ou para 

ser mais preciso - é uma ação que pode ocorrer em uma direção ou na direção inversa”. 

Uma operação implica sempre a noção de conservação e a relação com um sistema de 

operações ou uma estrutura global. Para Piaget, as operações são as resultadas, não a fonte 

do desenvolvimento da inteligência."  

Operação concreta e operação formal: 

Operações concretas: Terminologia piagetiana que designa as operações de primeiro grau 

que se apóiam na realidade ou sua representação imediata, a partir da qual se constroem as 

operações formais. 

Operações formais: Terminologia piagetiana que designa as operações concretas, mas 

transpostas em termos de proposições, isto é, integrando as classes e relações concretas 

num sistema de implicações e de incompatibilidades que são manifestadas pelas 

proposições. São chamadas também operações hipotético-dedutivas. 

 



 

  

Estruturas formais de conjunto: reúnem as inversões e as reciprocidades num único 

sistema de transformações. 

Os sistemas característicos das operações concretas, ou “agrupamentos” de 

classes e de relações, decorrem da inversão (classes) ou da reciprocidade (relações), sem 

síntese geral dessas duas formas de reversibilidade.  

No entanto, não é suficiente assinalar estas diferenças entre as operações 

concretas e formais, e nem ligá-las à construção de um “conjunto das partes”. É preciso 

examinar como, na realidade dos fatos, se realiza a passagem das operações de 

classificação, seriação, correspondência, ignorando essa estrutura, para as operações 

proposicionais. Trata-se, em outras palavras, de compreender o que é que leva o sujeito, por 

volta de 11-12 anos, a construir efetivamente os “conjuntos das partes”.  

 

 “No operatório formal ocorre uma inversão de sentido entre o real e o possível”. 

Nesta fase a criança, ampliando as capacidades conquistadas na fase anterior, já 

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

conceituais abstratos e através deles executar operações mentais dentro de princípios da 

lógica formal. Com isso, a criança adquire "capacidade de criticar os sistemas sociais e 

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

próprios (adquirindo, portanto, autonomia)". 

De acordo com a tese piagetiana, ao atingir esta fase, o indivíduo adquire a sua 

forma final de equilíbrio, ou seja, ele consegue alcançar o padrão intelectual que persistirá 

durante a idade adulta. Isso não quer dizer que ocorra uma estagnação das funções 

cognitivas, a partir do ápice adquirido na adolescência, esta será a forma predominante de 

raciocínio utilizada pelo adulto. Seu desenvolvimento posterior consistirá numa ampliação 

de conhecimentos tanto em extensão como em profundidade, mas não na aquisição de 

novos modos de funcionamento mental. 

 

 

 



 

  

METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

Facilitadora: Ms. Silvany Bastos 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina pude conhecer o percurso histórico da pesquisa em educação, 

conhecer as abordagens utilizadas na mesma e compreender a construção dos conceitos de 

conhecimento. 

Portfólios Como Processo de Avaliação de Aprendizagem: 

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. Difundiu-se em âmbito escolar e universitário na década de 90, 

principalmente nos Estados Unidos, é um instrumento útil pela possibilidade de poder 

comprovar os trabalhos individuais mais importantes, as suas capacidades criadoras e 

artísticas. 

O que é importante não é o portfólio em si, mas o que o estudante aprendeu ao 

criá-lo ou, dito de outro modo, é um meio para atingir um fim e não um fim em si mesmo. 

Constata-se que o portfólio é, simultaneamente, uma estratégia que facilita a aprendizagem 

e permite a avaliação desta. 

Em relação à avaliação, o portfólio permite aos professores considerarem o 

trabalho de forma processual, superando a visão pontual das provas e testes, integrando-o 



 

  

no contexto do ensino como uma atividade complexa baseada em elementos de 

aprendizagem significativa e relacional.  

E considera-se, também, que a ação de aprendizagem é algo próprio, pertence ao 

estudante, é ele quem decide quais trabalhos e momentos são representativos em sua 

trajetória enquanto os relaciona, numa tentativa de dotar de coerência as atividades de 

ensino com as finalidades de aprendizagem. 

Alguns pontos foram firmados para a constituição do portfólio, tais como: 

 Registrar aspectos considerados pessoalmente relevantes; 

 Identificar os processos e os produtos de atividades; 

 Ilustrar modos de trabalho em aula, fora dela, na biblioteca, nos 

laboratórios, individual, em grupo; 

 Anotar os principais conceitos dos temas estudados, interpretando-os; 

 Incluir referências a experiências de aprendizagem diversificadas, como 

investigações complementares ao conteúdo em pauta, projetos de 

pesquisa, utilizações de materiais, de tecnologia e a participação em 

outras atividades educativas; 

 Revelar o envolvimento na revisão, na reflexão e na seleção dos 

trabalhos; 

 Estabelecer um diálogo com o professor e vice-versa sobre avanços, 

dificuldades; angústias, etc. 

Ainda podem ser incluídas atividades como: 

 Textos descritivos e narrativos; 

 Relatórios; 

 Testes; 

 Trabalho extraclasse; 

 Sínteses; 

 Esquemas; 

 Visitas de estudo; 

 

O portfólio é constantemente apreciado pelo professor, exigindo uma nova 

concepção de avaliação, diferente daquela de “provas, testes e exames”. Essa concepção 

aponta um novo olhar do professor sobre o que planeja com os estudantes e o que efetivam, 



 

  

todos em parceria. Mesmo assim, as expectativas iniciais dos estudantes quanto aos textos 

apreciados pelo professor são de poder computar “mais uma nota” pela atividade. 

Em tempos contemporâneos necessita-se da constituição de novas 

aprendizagens que auxiliem no enfrentamento dos desafios da educação do século XXI. As 

contribuições de Delors, publicadas em Relatórios da UNESCO, defendem a idéia de que 

educar é desenvolver no ser humano quatro competências básicas: 

 Competência pessoal: aprender a ser; 

 Competência relacional: aprender a conviver; 

 Competência produtiva: aprender a fazer; 

 Competência cognitiva: aprender a conhecer. 

 

Utilizações atuais o Portfólio: Webfólios 

 

Os Webfólios têm características como: 

 O desafio do registro sobre o modo como cada estudante aprende 

conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à disciplina; 

 Possibilita tornar próprio o processo coletivo da aula, aprendendo por 

meio da reflexão sobre a escrita de seus processos, sobre as questões e 

desafios lançados pelo professor individualmente cada estudante. 

 

Dentre as vantagens do Webfólios, podem-se citar: 

 Maior variedade de tipos de informações sobre o professor e seu ensino; 

 A capacidade de delinear o portfólio de acordo com aquilo que o 

professor integra ao curso. 

 

Portfólios do professor: 

Até aqui, tem-se falado em Portfólios de aprendizados dos estudantes. Agora se 

apresenta uma reflexão sobre aqueles que podem ser produzidos pelo professor e 

denominados.



 

  

 

Portfólios de ensino. 

Portfólios de ensino podem capacitar os membros do corpo docente a amostrar 

suas realizações de ensino de uma forma mais concreta e passível de registro. O autor 

define portfólio de ensino como uma descrição concreta dos pontos fortes e realizações no 

ensino de um professor. Inclui documentos que sugerem no seu todo a qualidade do ensino 

e a atuação docente. 

Um portfólio típico de professor deve conter dois tipos de informação: o material 

próprio: suas idéias sobre filosofia do ensino e outras reflexões gerais e o material de 

outrem: formulários de avaliação respondidos pelos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Facilitadora: Esp. Raimunda Pinheiro 

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; 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina pude compreender que a diversidade cultural brasileira 

é repleta de significações e representações possíveis de serem percebidas, desde que os 

movimentos sociais ganharam as ruas, aqueles, representantes desta pluralidade, tais como 

as feministas, os negros, os homossexuais, a arte das favelas, a luta dos portadores de 

necessidades especiais, as comunidades indígenas e os quilombolas. 

 Toda esta diversidade ganhou as ruas porque se transformou em reivindicação, 

em lutas e ganhos das minorias, descaracterizando-se como movimentos particulares para 

lançarem-se à sociedade como um todo, à procura de reconhecimento público, mesmo que 

este ainda não seja sentido no concreto da vida comunitária. 

Este pluralismo de idéias, comportamentos e sentimentos que estão nas ruas, 

distorcidamente se fazem presentes na mídia, naquela representante do pensamento liberal, 

que passa a idéia de que a riqueza do multiculturalismo brasileiro é plenamente absorvida 

por toda a sociedade, principalmente quanto às etnias, o que não é verdade. 



 

  

  A escola, como parte desta sociedade, tem sido ao longo da história do Brasil, 

um mecanismo de reprodução das desigualdades, quer sejam religiosas, étnicas, políticas, 

sociais, impedindo justamente que a riqueza cultural  venha a ser respeitada e trabalhada.  

  É necessário que se conheça a história das diferenças, para que ela seja uma 

aliada na construção de uma proposta pedagógica que não incentive e não reproduza as 

desigualdades. O que se coloca como questão norteadora da discussão, é como o professor 

pode construir uma pedagogia multicultural, que priorize a igualdade e não reproduza 

padrões, preconceitos e exclusões? 

  Há de se pensar e construir uma pedagogia que seja capaz de estabelecer 

comunicação e mecanismos de ligação entre as culturas, onde os alunos conheçam e 

percebam as identidades e os diversos sistemas culturais, e não a  entender a cultura como 

um único padrão de ser, pensar e sentir. 

  Para  trabalhar esta questão torna-se imprescindível as discussões sobre o 

multiculturalismo, invocando para tanto a visão das práticas educativas que fazem da escola 

um espaço de entrosamento de saberes e das múltiplas interpretações da cultura. Mas é 

necessário se discutir não só o pluralismo enquanto ganho de mais cidadania, mas o 

desempenho do educador frente a uma nova prática pedagógica, onde ele oferece a 

oportunidade do educando construir sua história de cidadão através da vivência com o 

pluralismo. Há significação e sentido para o professor durante a vivência com as diferenças 

culturais? Este sentido e vivência podem ser transformados em práticas pedagógicas que 

favoreçam o entendimento do multiculturalismo? 

É preciso que exista uma proposta de penetrar no contexto da educação, 

mergulhando nas emoções e nas experiências cognitivas, interpretando as construções do 

cotidiano deste professor. Entender inclusive, se ele consegue fazer do pluralismo ações 

socializadoras dentro e fora da escola.  propor uma aprendizagem que necessita do 

encontro, do diálogo, da construção permeada de riscos e novas descobertas, da vivência 

entre homens de culturas diferentes, para que possa acontecer em um sentido mais pleno. 

  Ainda é necessário expressar que a aprendizagem como processo de 

socialização, inclusive para a cidadania,  ajuda a formação da identidade dos homens, e 

mais rica esta será, se as características cognitivas, físicas, afetivas, sexuais, culturais e 

étnicas de todos que estiverem envolvidos no processo educativo forem completadas.



 

  

 

  As visões de mundo, numa discussão  mais ampla, ao longo da vida, 

significará o pleno respeito e convívio com as culturas, raças, etnias, nações, permitindo as 

saudáveis vivências entre as idéias e as teorias, do contrário, não admitindo este convívio, 

ainda estamos na idade do ferro, na pré-história. 

  Quando o aluno se vê enquanto cidadão e participa dos vários momentos da 

aprendizagem, este momento não é substituído por  nada, pois ter vivenciado só se compara 

a ter vivenciado, e o respeito ao pluralismo proporciona esse encontro, conduz a um 

encontro mais digno entre professor, aluno, o saber compartilhado. 

    O educador atento ao multiculturalismo está preocupado com a reconstrução 

histórica das pessoas em seus diversos aspectos dentro do espaço da escola, leva em conta 

as emoções tanto dele como  dos sujeitos-alunos, registrando as impressões, a narração das 

experiências cotidianas. Preocupa-se em construir uma história, através de uma descrição 

densa, que interpreta os significados culturais dos alunos,  mesmo aqueles que não se 

encontram  tão visíveis, que por descuido, podem passar despercebidos. Da mesma forma, 

enxerga a intencionalidade ou não  dos gestos e dos sinais simbólicos que permeiam o 

universo do aluno. 

   Os homens  possuem histórias únicas, construídas a partir não só da vivência 

do agora, como também através de suas memórias pessoais, das lembranças do cotidiano. 

Nele, estão o cheiro, os prazeres, as dificuldades, as alegrias, o interior deles se 

comunicando com a vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

FUNDAMENTOS BIO-PSICO SOCIAIS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Facilitadora: Ms.Lílian Queiroz Frossard      

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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

             Através dessa disciplina passei a compreender a importância da 

interdisciplinaridade, do papel e do ambiente social, às necessidades do individuo nas áreas 

afetivas, cognitivas, psicomotoras e sociais e a complexidade cerebral na construção Bio-

Psico social do ser humano” 

Divisão do Inconsciente: 

Freud procurou uma explicação à forma de operar do inconsciente, propondo 

uma estrutura particular. Propôs um inconsciente dividido em três partes: o eu ou ego, o id 

e o superego. 

Id: representa os processos primitivos do pensamento e constitui, segundo Freud, o motor 

do pensamento e do comportamento humano. Contém nossos pensamentos e desejos de 

recompensa mais primitivos, de caráter sexual e perverso.  

Superego: a parte que contra-age ao id, representa os pensamentos morais e éticos.



 

  

 

Ego: permanece entre ambos, alternando nossas necessidades primitivas e nossas crenças 

éticas e morais. É a instância na que se inclui a consciência. Um eu saudável proporciona a 

habilidade para adaptar-se à realidade e interagir com o mundo exterior de uma maneira 

que seja cômoda para o id e o superego.  

Freud estava especialmente interessado na dinâmica destas três partes da mente. 

Argumentou que essa relação é influenciada por fatores ou energias inatas, que chamou de 

pulsões. Descreveu duas pulsões antagônicas: Eros, uma pulsão sexual com tendência à 

preservação da vida, e Tanatos, a pulsão da morte. Esta última representa uma moção 

agressiva, apesar de às vezes se resolver em uma pulsão que nos induz a voltar a um estado 

de calma, princípio de nirvana ou não-existência, que se baseou em seus estudos sobre 

protozoários. 

Libido 

Freud também acreditava que a libido amadurecia nos indivíduos por meio da 

troca de seu objeto (ou objetivo). Argumentava que os humanos nascem "polimorficamente 

perversos", no sentido de que uma grande variedade de objetos possam ser uma fonte de 

prazer. Conforme as pessoas vão se desenvolvendo, também vão fixando-se sobre 

diferentes objetos específicos em distintas etapas: a etapa oral (exemplificada pelo prazer 

dos bebês na lactação); a etapa anal (exemplificada pelo prazer das crianças ao controlar 

sua defecação); e logo a etapa fálica. Propôs então que chega um momento no qual as 

crianças passam a uma fase onde se fixam no progenitor de sexo oposto (complexo de 

Édipo) e desenvolveu um modelo que explica a forma na qual ajusta-se este padrão no 

desenvolvimento da dinâmica da mente. Cada fase é uma progressão pelo amadurecimento 

sexual, caracterizada por um forte Eu e a habilidade para retardar a necessidade de 

recompensas. 

Crítica ao modelo psicossexual 

O modelo psicossexual que desenvolveu tem sido criticado por diferentes 

frentes. Alguns têm atacado a afirmação de Freud sobre a existência de uma sexualidade 

infantil (e, implícitamente, a expansão que se fez na noção de sexualidade). Outros autores, 

porém, consideram que Freud não ampliou os conhecimentos sobre sexualidade,que 



 

  

tinham antecedentes na psiquiatria e na filosofia, em autores como Schopenhauer; senão 

que Freud "neurotizou" a sexualidade ao relacioná-la com conceitos como incesto, 

perversão e transtornos mentais. Ciências como a antropologia e a sociologia argumentam 

que o padrão de desenvolvimento proposto por Freud não é universal nem necessário no 

desenvolvimento da saúde mental, qualificando-o de etnocêntrico por omitir determinantes 

sócio-culturais. 

Freud esperava provar que seu modelo, baseado em observações da classe média 

austríaca, fosse universalmente válido. Utilizou a mitologia grega e a etnografia 

contemporânea como modelos comparativos. Recorreu ao "Édipo Rei" de Sófocles para 

indicar que o ser humano deseja o incesto de forma natural e como é reprimido este desejo. 

O complexo de Édipo foi descrito como uma fase do desenvolvimento psicossexual e de 

amadurecimento. Também fixou-se nos estudos antropológicos de toteísmo, argumentando 

que reflete um costume ritualizado do complexo de Édipo (Totem e Tabu). Incorporou 

também em sua teoria conceitos da religião católica e da judaica; assim como principios da 

Sociedade Vitoriana sobre repressão, sexualidade e moral; e outros da biologia e da 

hidráulica. 

Esperava que sua investigação proporcionasse uma sólida base científica para 

seu método terapêutico. O objetivo da terapia freudiana ou psicanálise é, relacionando 

conceitos da mente cartesiana e da hidráulica, mover (mediante a associação livre e da 

interpretação dos sonhos) os pensamentos e sentimentos reprimidos (explicados como uma 

forma de energia) através do consciente para permitir ao sujeito a catarse que provocaria a 

cura automática. 

Outro elemento importante da psicanálise é a relativamente pouca intervenção 

do psicanalista para que o paciente possa projetar seus pensamentos e sentimentos no 

psicanalista. Através deste processo, chamado de transferência, o paciente pode reconstruir 

e resolver conflitos reprimidos (causadores de sua doença), especialmente conflitos da 

infância com seus pais. 

É menos conhecido o interesse de Freud pela neurologia. No início de sua 

carreira investigou a paralisia cerebral. Publicou numerosos artigos médicos neste campo. 

Também mostrou que a doença existia muito antes de que outros pesquisadores de seu 

tempo tiveram notícia dela e de a estudarem. Também sugeriu que era errado que esta 



 

  

doença, segundo descrito por William Little (cirugião ortopédico britânico), tivesse como 

causa uma falta de oxigênio durante o nascimento. Ao invés disso, Freud afirmou que as 

complicações no parto eram somente um sintoma do problema. Somente na década de 1980 

suas especulações foram confirmadas por pesquisadores modernos. 

Do ponto de vista da medicina, a teoria e prática freudiana têm sido substituídas 

pelas descobertas empíricas ao longo dos anos. A psiquiatria e a psicologia como ciências 

hoje rechaçam a maior parte do trabalho de Freud. Sem dúvida, muitas pessoas continuam 

aprendendo e praticando a psicanálise freudiana tradicional. No âmbito da psicanálise 

moderna, a palavra de Freud continua ocupando um lugar determinante, embora suas 

teorias apareçam reinterpretadas por autores como Jacques Lacan e Melanie Klein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

LINGUAGENS, COMUNICAÇÃO E PSICOMOTRICIDADE 

Facilitadora: Ms. Adriana Alencar Gomes Pinheiro 

PROGRAMAÇÃO: 

 A psicomotricidade como ciência; 

 O psiquismo e a motricidade; 

 As funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolingüísticas 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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina passei a compreender melhor a importância da 

Psicomotricidade para a prática pedagógica. 

A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e 

estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática do 

movimento em todas as etapas da vida de uma criança. Por meio das atividades, as crianças, 

além de se divertirem, criam, interpretam e se relacionam com o mundo em que vivem. Por 

isso, cada vez mais os educadores recomendam que os jogos e as brincadeiras ocupem um 

lugar de destaque no programa escolar desde a Educação Infantil.



 

  

 

A Psicomotricidade nada mais é que se relacionar através da ação, como um 

meio de tomada de consciência que une o corpo, a mente, o espírito a natureza e a 

sociedade. A Psicomotricidade está associada à afetividade e à personalidade, porque o 

indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar o que sente. Vitor da Fonseca (1988) comenta 

que a “Psicomotricidade” é atualmente concebida como a integração superior da 

motricidade, produto de uma relação inteligível entre a criança e o meio. 

Na Educação Infantil, a criança busca experiências em seu próprio corpo, 

formando conceitos e organizando o esquema corporal. A abordagem da Psicomotricidade 

irá permitir a compreensão da forma como a criança toma consciência do seu corpo e das 

possibilidades de se expressar por meio desse corpo, localizando-se no tempo e no espaço. 

O movimento humano é construído em função de um objetivo. A partir de uma intenção 

como expressividade íntima, o movimento transforma-se em comportamento significante. É 

necessário que toda criança passe por todas as etapas em seu desenvolvimento. 

O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de 

base indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando 

oportunidade para que por meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize sobre seu 

corpo. Através da recreação a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de 

ajustamento do comportamento psicomotor. Para que a criança desenvolva o controle 

mental de sua expressão motora, a recreação deve realizar atividades considerando seus 

níveis de maturação biológica. A recreação dirigida proporciona a aprendizagem das 

crianças em várias atividades esportivas que ajudam na conservação da saúde física, mental 

e no equilíbrio sócio-afetivo. 

Segundo Barreto, “O desenvolvimento psicomotor é de suma importância na 

prevenção de problemas da aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da 

direcional idade, da lateralidade e do ritmo”. A educação da criança deve evidenciar a 

relação através do movimento de seu próprio corpo, levando em consideração sua idade, a 

cultura corporal e os seus interesses. A educação psicomotora para ser trabalhada necessita 

que sejam utilizadas as funções motoras, perceptivas, afetivas e sócio-motoras, pois assim a 

criança explora o ambiente, e passa por experiências concretas. 



 

  

Bons exemplos de atividades físicas são aquelas de caráter recreativo, que 

favorecem a consolidação de hábitos, o desenvolvimento corporal e mental, a melhoria da 

aptidão física, a socialização, a criatividade; tudo isso visando à formação da sua 

personalidade.  

Sugestões de exercícios psicomotores: 

 Engatinhar;  

 Rolar;  

 Balançar;  

 Dar cambalhotas;  

 Se equilibrar em um só pé;  

 Andar para os lados;  

 Equilibrar e caminhar sobre uma linha no etc.. 

 

Pode-se afirmar, então, que a recreação, através de atividades afetivas e 

psicomotoras, constitui-se num fator de equilíbrio na vida das pessoas, expresso na 

interação entre o espírito e o corpo, a afetividade e a energia, o indivíduo e o grupo, 

promovendo a totalidade do ser humano. 

As crianças com problemas de comportamento podem ser ajudadas por meio 

desta ciência. Geralmente, são crianças cuja organização da personalidade não se apresenta 

de forma patológica: são instáveis, inibidas, voltadas para si mesmas, agressivas, tristes e 

sem autoconfiança e com dificuldade de relacionamentos interpessoais. Então a prática da 

mesma é indicada para toda criança que apresenta qualquer dificuldade que a coloque à 

margem das normas mentais, fisiológicas, neurológicas ou afetivas. 

 

Desenvolvimento Psicomotor 

A atuação da criança no mundo ocorre através de seus movimentos. Ela 

desenvolve-se pelos movimentos como um ser integral, único e social. Rosadas (1991) cita 

que o movimento é o elemento vital no crescimento e desenvolvimento da criança. A meta 

do desenvolvimento psicomotor é o controle do próprio corpo até sua capacidade de extrair 

todas as possibilidades de ação e expressão possíveis a cada um.



 

  

 

Cada criança estabelece suas capacidades motoras, intelectuais e afetivas 

relacionando-se com o mundo conforme suas limitações. Limitações estas construídas 

diariamente com o meio no qual ela esta inserida. De acordo com o que as pessoas impõem 

a ela e como as estimulam. 

 O desenvolvimento humano ocorre a partir da maturação do ser humano, de 

suas experiências e de seu ambiente. Incluindo neste desenvolvimento os aspectos físicos, 

social e psicológico sendo assim o desenvolvimento psicomotor é caracterizado pelo 

processo de desenvolvimento do ser humano integrando seu movimento, sua construção 

espacial, seu reconhecimento de objetos, suas posições, sua imagem corporal, seu ritmo e 

sua linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PSICOPEDAGOGO: FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

Facilitadora: Ms. Telma Regina de Andrade Pessoa 

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 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina passei a compreender a psicopedagogia como uma área 

de estudos que se ocupa dos problemas de aprendizagem e a refletir sobre a prática 

psicopedagógica, analisando a pertinência da profissionalização no atual contexto histórico. 

Fundamentos da Psicopedagogia: 

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 mesma enfatizam o seu caráter interdisciplinar.



 

  

 

A Psicopedagogia como área de aplicação, recorre à psicologia, psicanálise, 

lingüística, fonoaudiologia, medicina e pedagogia. 

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. Podemos 

completar que a Psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, assim como “estuda o 

processo de aprendizagem e suas dificuldades 

 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 podemos 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. 

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. 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 cultura. 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. 

Por fim, 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.  

 

A Configuração Clínica da Prática Pedagógica: 

O trabalho psicopedagógico implica compreender a situação de aprendizagem 

do sujeito, individualmente ou em grupo. A metodologia do trabalho vai se tecendo em 

cada caso, na medida em que a problemática aparece. Cada situação é única e requer do 

profissional atitude especificas em relação às mesmas. 

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 que se baseia principalmente na observação e análise profunda de 

uma situação concreta. 

A Psicopedagogia tem seu lugar na clinica e na instituição. Cada um desses 

espaços implica em uma metodologia especifica 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 e a comunidade. 



 

  

A orientação clinica do trabalho psicopedagógico está relacionada à causa do 

problema de aprendizagem, o que confirma que a identificação da natureza da causa 

interfere na forma de atuação do profissional. 

 

A Psicopedagogia institucional se caracteriza pela própria intencionalidade, pode 

contribuir trabalhando vários contextos: 

 

 Psicopedagogia familiar (ampliando as percepções de aprendizagem de seus filhos); 

 Psicopedagogia empresarial (ampliando formas de treinamento); 

 Psicopedagogo hospitalar (possibilitando a aprendizagem, o lúdico e as oficinas 

psicopedagógicas com os internos); 

 Psicopedagogia escolar (priorizando diferentes projetos); 

 Diagnóstico da escola; 

 Busca da identidade da escola; 

 Definições de papéis na dinâmica relacional; 

 Instrumentalização de professores, coordenadores, orientadores e diretores sobre 

práticas e reflexões diante de novas formas de aprender; 

 Reprogramação curricular, implantação de programas e sistemas avaliativos; 

 Oficinas para vivências de novas formas de aprender; 

 Análise de conteúdos e reconstrução conceitual; 

 Releitura, ressignificando sistemas de recuperação e reintegração do aluno; 

 O papel da escola no diálogo com a família.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

OFICINAS PSICOPEDAGÓGICAS: FAMÍLIA, JOGOS E INCLUSÃO 

Facilitadoras: Euzimar Nunes e Karla Barata 

PROGRAMAÇÃO: 

 Educação, inclusão e diversidade; 

 Princípios da educação inclusiva; 

 A inclusão é para todos; 

 A situação do cotidiano escolar – caso Maria Eduarda; 

 Tecnologia assistiva; 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina passei a compreender melhor o processo de inclusão e a 

importância da família no processo de ensino-aprendizagem. 

Eis a palavra que vinga, hoje, no meio educacional: INCLUSÃO 

Antes de tudo, é melhor que se defina o que significa Inclusão Escolar: 

Uma escola pode ser considerada inclusiva, quando não faz distinção entre seres 

humanos, não seleciona ou diferencia com base em julgamentos de valores como “perfeitos 

e não perfeitos”, “normais e anormais”. 

É aquela que proporciona uma educação voltada para todos, de forma que 

qualquer aluno que dela faça parte, independente deste ser ou não portador de necessidades 

especiais, tenha condição de conhecer, aprender, viver e ser, num ambiente livre de 

preconceitos que estimule suas potencialidades e a formação de uma consciência crítica.  

Inclusão não pode significar adequação ou normatização, tendo em vista um 

encaixar de alunos numa maioria considerada “privilegiada”, mas uma conduta que 

possibilitasse o “fazer parte”, um conviver que respeitasse as diferenças e não tentasse 



 

  

anulá-las. A escola inclusiva deve ser aberta, eficiente, democrática, solidária e, com 

certeza, sua prática traz vários benefícios que serão abordados em um próximo artigo.  

A escola inclusiva é aquela, como dito anteriormente, que se organiza para 

atender alunos não apenas ditos “normais”, mas também os portadores de deficiências, a 

começar por seu próprio espaço físico e acomodações. Salas de aula, bibliotecas, pátio, 

banheiros, corredores e outros ambientes são elaborados e adaptados em função de todos os 

alunos e não apenas daqueles ditos normais. Possui, por exemplo, cadeiras com braços de 

madeira tanto para destros quanto para canhotos, livros em braile ou gravados em fita 

cassete, corrimãos com apoio de madeira  ou metal, rampas nos diferentes acessos de 

entrada e saída e assim por diante. 

A maioria das escolas, no entanto, está longe de viabilizar a inclusão. Na 

prática, o que tem acontecido são escolas que recebem alunos com deficiência, mas que os 

segregam dentro do próprio ambiente escolar, criando, por exemplo, salas especiais. Muitas 

alegam que esta prática acontece devido ao despreparo dos professores ou porque não 

acreditam no benefício que tais crianças podem ter ao freqüentar o ensino regular, 

afirmando que jamais vão conseguir aprender, por exemplo. 

O processo de inclusão deve ser feito com bastante cautela, respeitando as 

dificuldades e o tempo de cada criança. Não basta a escola, os alunos e os professores 

estarem preparados para receber uma criança com deficiência, é preciso também que a 

própria criança esteja pronta para este novo espaço social.  

A importância dos jogos na sala de aula 

O jogo permite uma assimilação e apropriação da realidade humana pelas 

crianças já que este "não surge de uma fantasia artística, arbitrariamente construída no 

mundo imaginário da brincadeira infantil; a própria fantasia da criança é engendrada pelo 

jogo, surgindo precisamente neste caminho pelo qual a criança penetra na realidade.”  

         É preciso sublinhar que, no jogo, relações reais de interação entre as crianças ocorrem 

com a mesma intensidade que as lúdicas. Ao mesmo tempo em que os meninos 

desempenham papéis de trabalhadores e fazem a "avalanche" ter existência real, discutem 

entre si como o conteúdo do jogo deve ser elaborado.  



 

  

Assim, a brincadeira aparece como fator de organização entre as crianças que 

compreendem, durante a atividade, necessidades de uma escuta complementar e de ações 

complementares que condicionam o próprio desenrolar do tema. 

"Claro está em que, se as crianças brincam de maneira independente em casa, 

com os amigos ou parentes, a prática e a história nos têm revelado que elas também 

brincam, e muito, na escola. O fato é que, nem sempre, suas brincadeiras são levadas em 

conta pelo currículo pré-escolar e quando o são aparecem apenas como recreação ou 

possibilidade de desgaste de energia para que, em sala, as crianças possam concentrar-se 

em atividades didáticas dirigidas. 

A questão que se coloca, nesse artigo, é como levar em conta o jogo infantil ao 

serem elaborados planos pedagógicos pré-escolares, considerando-se o exposto até agora. 

“Ou seja, como transformar o jogo infantil em recurso pedagógico pré-escolar de 

construção de conhecimento pelas crianças e como instrumento de organização autônoma e 

independente. 

 

A importância da família no processo educacional 

A família deve esforçar-se em estar presente em todos os momentos da vida de 

seus filhos. Presença que implica envolvimento, comprometimento e colaboração. Deve 

estar atenta a dificuldades não só cognitivas, mas também comportamentais. Deve estar 

pronta para intervir da melhor maneira possível, visando sempre o bem de seus filhos, 

mesmo que isso signifique dizer sucessivos “nãos” às suas exigências. Em outros termos, a 

família deve ser o espaço indispensável para garantir a sobrevivência e a proteção integral 

dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma como se 

vêm estruturando. 

Educar, portanto, não é uma tarefa fácil, exige muito esforço, paciência e 

tranqüilidade. Exige saber ouvir, mas também fazer calar quando é preciso educar. O medo 

de magoar ou decepcionar deve ser substituído pela certeza de que o amor também se 

demonstra sendo firme no estabelecimento de limites e responsabilidades. 

Pais e mães devem comparecer à escola não apenas para entrega de avaliações ou 

quando a situação já estiver fora de controle. O comparecimento e o envolvimento devem 

ser permanentes e, acima de tudo, construtivos, para que a criança e o jovem se sintam 

amparados, acolhidos e amados. 



 

  

COMPETÊNCIAS INTRA E INTERPESSOAIS 

Facilitadora: Ms. Raimunda Cid Timbó 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina passei a compreender melhor a importância das 

competências emocionais e tive a oportunidade de vivenciar dinâmicas, jogos e fazer 

observações a respeito do comportamento intra e interpessoal do ser humano. 

“Há pessoas muito “comunicativas” que se queixam permanentemente que os 

outros “não se abrem”. Porem para que o outro possa se expressar é preciso ser bom      

receptor. 

Vejamos alguns exemplos: 

 Fazer silêncio a força, sem dar verdadeira importância à pessoa do outro, escutar 

de verdade não é simplesmente fazer silêncio exterior, não falar; 

 Desprezar o temperamento do outro ou suas características pessoais; 



 

  

 Distrair-me, e depois fazer crer que escutei e entendi tudo; 

 Escutar sempre emitindo juízos sobre o assunto; 

 Escutar, procurando só o que possa ser útil ou interessante pra mim; 

 Colocar-me na posição de consolador experiente; 

 Ser cheio de mimos e afetos, absorvendo o outro e querendo forçar intimidade; 

 Ser muito rígido quando lhe dou opiniões ou quando lhe respondo por coisas 

que me aborrecem; 

 Nunca ter gesto de afeto e de generosidade; 

 Nunca contar com sinceridade, as minhas coisas mais intimas; 

 Crer que já conheço bem o outro e o que pode dizer. 

Alguns defeitos do emissor: 

 Suplantar o outro sem deixar que se expresse de forma completa; 

 Desabafar por algum problema pessoal generalizando coisas; 

 Atacar o outro sem deixar que ele me repreenda por algo; 

 Falar-lhe como se não fosse digno que eu lhe dedicasse tempo; 

 Falar brincando sobre coisas sérias; 

 Perguntar muito; 

 Falar só de coisas exteriores e nunca do que se leva dentro. 

Interferências Interiores: 

Fugir da solidão: Quando fugimos da solidão, deixamos de ser nós mesmos e não temos 

nada real para comunicar aos outros.Algumas vezes a solidão é indispensável para 

esclarecer o que temos dentro,o que nos deixa mal e o que estamos buscando na vida. 

Tapar as feridas: Muitas vezes, reagimos mal diante dos outros, não os 

aceitamos,sentimo-nos muito aborrecidos por coisas pouco importantes e nos fechamos, 

porque, no fundo há feridas não curadas. E essas feridas abertas, porém escondidas, levam-

nos a nos chocar com tudo aquilo que se pareça com o que nos faz sofrer. 



 

  

Falta de contato com a realidade: Nossos pensamentos e nossas divagações nos parecem 

mais importantes que a realidade. Perde-se até mesmo o desejo de se comunicar, falta de 

interesse pela realidade dos outros. 

Perseguidores Internos: São falsas as idéias interiores que se criam por experiências 

negativas. Por exemplo: crer que os outros querem me prejudicar, ou me criticam, ou que 

riem de mim, ou que lhe faço sentir repugnância e os aborreço etc.É bom que os outros se 

sintam bem comigo,porem também tenho de mostrar-me como sou e aceitar que somos 

diferentes,e que as vezes,não concordem comigo. 

Chegar ao outro: 

Uma chave da comunicação é perguntar sempre, antes de emitir uma mensagem, o que a 

mesma causará no outro. Para comunicar-me com o outro começo falando primeiro do que 

lhe possa interessar Assim se sentirá em casa. 

O tom e a velocidade de expressão: Depende dos diferentes temperamentos. Não se trata 

de conteúdos, mais do modo de se expressar que é chocante para o outro. 

Idéias e paixões: Situar-me na “paixão” do outro descobrir o apaixona e procurar 

compartilhar, de alguma forma, essa paixão. Quando lutamos por algo com paixão faz disso 

a razão de sua vida, o único modo de ajudar alguém a ver outras coisas, é apaixonar-se com 

ele e acompanhá-lo em sua luta. 

Amplidão de interesses: Quem está aberto para experimentar coisas e está disposto a 

desfrutar toda a novidade que a vida lhe oferece é muito mais capaz de se comunicar do que 

quem se fecha nas poucas coisas que lhe interessam.  

Enriquecer as imagens: A pessoa que fala servindo-se de muitas imagens se comunica 

melhor, é escutada com mais atenção, agrada mais em sua conversa. 

Necessidade de complemento: Para conseguir uma comunicação profunda, não é 

necessário renunciar ao meu próprio eu. Para que haja comunicação é preciso duas pessoas 



 

  

diferentes, que possam enriquecer-se mutuamente, aprender uma da outra e que se 

respeitem como são.  

Contato: Muitas vezes, para que comece a se estabelecer a comunicação, é necessário 

algum gesto que destrave a relação, já que somos corpo e alma, o nosso corpo tem que 

intervir, gestos corporais podem ser o começo de uma boa comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA E 

ESTÁGIO ORIENTADO 

Facilitadora: Ms. Lílian Queiroz Frossard 

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; 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO: 

Através dessa disciplina passei a ter um olhar mais informado, completo e solidário 

a respeito dos meus alunos e de suas condições para aprender. Descobri que para facilitar a 

aprendizagem, as informações devem ser passadas de forma lúdica e criativa, edificando 

um clima de descontração e prazer. 

 

“A Psicopedagogia desde suas origens mostrou-se uma área de atuação integrativa, 

abarcando conhecimentos de diferentes áreas de modo a desenvolver um corpo teórico 

próprio sobre os problemas na aprendizagem humana. Daí que, em nossa atuação, nos 

tornarmos especialistas em integração do sujeito humano, na medida em que 

oportunizamos o equilíbrio de suas características”. 

     



 

  

 

Quando se trata da aprendizagem humana, diferentes teorias tornam-se 

complementares. Daí a psicopedagogia fazer uso, por exemplo, dos conhecimentos da 

Psicologia Cognitiva e da Psicanálise. Utilizamos, portanto, diferentes pólos teóricos, pois 

estes se mostram complementares quando se trata da aprendizagem humana. 

         A própria aprendizagem é uma ação integradora uma vez que acontece 

segundo a adequação das diferentes características que constituem o sujeito, somadas ao 

ambiente em que está inserido. O sujeito aprendente é constituído por corpo, organismo, 

desejo e inteligência. 

“Assim como em todo processo de aprendizagem estão implicados os quatro 

níveis (organismo, corpo inteligência e desejo), e não se poderia falar de aprendizagem 

excluindo algum deles, também no problema de aprendizagem, necessariamente estarão em 

jogo os quatro níveis em diferentes graus de compromisso.  

 A inteligência e o desejo podem ser tomados como fatores externos ao sujeito 

se considerarmos que têm sua existência inter-relacionada entre si e com o ambiente 

externo, do qual sofre constante interferência. 

A Psicopedagogia na tentativa de entender os mecanismos envolvidos no 

surgimento do problema de aprendizagem não se detém aos aspectos fisiológicos, 

obedecendo então a uma abordagem cartesiana, pois isso restringiria sua visão. 

A intervenção psicopedagógica no intuito de contribuir para sanar a patologia do 

aprender não se opõe à utilização de medicamentos quando estes são necessários, como no 

caso de TDAH. Nem por isso sua atuação pode ser classificada como organicista. 

O tratamento medicamentoso, apesar dos ganhos no alívio de determinados 

sintomas, como por exemplo, no alívio da hipercinesia, não complementa ou possibilita o 

preenchimento das aquisições instrumentais não adquiridas durante o período anterior ao 

tratamento. 

Se fixarmos a intervenção na eliminação do sintoma, não estaremos tratando do 

sujeito como um todo e ele estará, muito provavelmente, predisposto ao surgimento de 

outros problemas. Uma intervenção para ser eficiente deve buscar o que leva ao surgimento 

do sintoma, quais condições favorecem seu surgimento. 



 

  

Da mesma forma, dar excessiva ênfase às influências externas (família) de modo 

a direcionar o tratamento a ela pode levar ao erro de se esquecer que o sujeito apresenta 

dificuldades por uma tendência própria a desenvolvê-las. 

Deve-se também atentar para a possibilidade de a manifestação do problema de 

aprendizagem trazer algum tipo de benefício ou mesmo ser uma maneira própria de 

estabelecer relação com o seu mundo. 

O psicopedagogo com uma postura integrativa levará em conta não só o sintoma 

fruto de um distúrbio orgânico, mas também o afetivo e o emocional que o acompanham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho apresentei a minha trajetória durante o curso de 

especialização em Psicopedagogia na Faculdade Tecnológica Darcy Ribeiro. Todas as 

disciplinas ministradas, apresentações culturais, fotos de momentos espaciais que ficarão 

guardados para sempre.  

Tudo o que vivenciei e aprendi durante um ano e meio de curso foi, é e sempre 

será de grande valia na minha vida pessoal e profissional. Nessa trajetória, construída a 

partir da interação e dedicação de professores, alunos, coordenação e direção da faculdade 

ficaram momentos inesquecíveis e conhecimentos que pretendo repassar para meus alunos 

e companheiros de profissão. 

Meu próximo desafio é continuar me aperfeiçoando, pois conhecimento nunca é 

demais, todos os dias aprendemos coisa novas e interessantes, as oportunidades que nos são 

dadas de forma alguma podem ser desperdiçadas, esse portfólio é uma prova disso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém é tão inteligente que não possa aprender mais nada, nem tão burro que 

não tenha algo a ensinar” 
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TESTES OPERATÓRIOS 

 

IDADE DA CRIANÇA: 7 ANOS 

1-CONSERVAÇÃO DAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS: 

PERGUNTA: EM QUAL DOS DOIS RECIPIENTES TEM MAIS ÁGUA? 

RESPOSTA DA CRIANÇA: NO RECIPIENTE ESTREITO, PORQUE QUANTO MAIS 

FINO MAIS TEM ÁGUA. 

PERGUNTA: E SE EU PUSER DE VOLTA NOS DOIS RECIPIENTES?  

RESPOSTA DA CRIANÇA: PARECE QUE É IGUAL  

2-CONSERVAÇÃO DO COMPRIMENTO: 

PERGUNTA: NA ESTRADA (A) A GENTE TEM QUE ANDAR A MESMA COISA 

QUE NESTA (B), OU TEM QUE ANDAR MAIS AQUI (A) OU ALI (B)? 

RESOSTA DA CRIANÇA: A MESMA COISA, PORQUE É TUDO IGUAL, A 

ESTRADA, A FORMIGA, O TAMANHO. 

2ª TRANSFORMAÇÃO: DEFORMA O FIO (B) 

RESPOSTA DA CRIANÇA: UMA VAI ANDAR MENOS PORQUE A ESTRADA 

PARECE QUE É MAIS GRANDE. 

VOLTA A 1ª SITUAÇÃO: 

RESPOSTA DA CRIANÇA: IGUAL, A MESMA COISA. 

3-FORAM COLOCADOS LÁPIS E CANETAS DE CORES CORRESPONDENTES 

EM QUANTIDADES IGUAIS PARA MIM E PARA CRIANÇA UNS DE FRENTE 

PARA OS OUTROS: 

PERGUNTA: QUEM TEM MAIS? EU OU VOCÊ? 

RESOSTA DA CRIANÇA: IGUAL 

AO SEPARAR AS MINHAS ANETAS:  

PERGUNTA: E AGORA QUEM TEM MAIS? 

RESOSTA DA CRIANÇA: EU TENHO MAIS, EU TENHO SEIS E TU SÓ TEM DOIS. 



 

  

 

AO JUNTAR NOVAMENTE AS MINHAS CANETAS: 

RESPOSTA DA CRIANÇA: IGUAL 

4- LINHA DO TEMPO 

RESPOSTA DA CRIANÇA: (FOLHA EM ANEXO) 

5-HOMENZINHO MECÂNICO: 

RESPOSTA: ATENÇÃO E CONCENTRAÇÃO POSITIVAS, MAIS POUCO 

CONHECIMENTO DO PRÓPRIO CORPO. 



 

  

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. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palhaços Claus 

Disciplina: Psicomotricidade



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação Teatral 
 

Disciplina; Didática 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos do Estágio 



 

  

Encerramento do Curso (vou sentir saudades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinâmica de encerramento do curso 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das grandes responsáveis por eu estar apresentando este 

Portfólio 

Minha grande amiga: Kamilla 


