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À medida que a criança interage com os objetos e com outras 

pessoas constrói relações e conhecimentos a respeito do mundo 

em que vive. Aos poucos a escola e a família, em conjunto, 

deverão favorecer uma ação de liberdade para a criança, uma 

sociabilização que se dará, gradativamente, através das 

relações que ela irá estabelecer com seus colegas, professores e 

outras pessoas (MALUF, 2003:31). 

 

 



SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 04 

1. O QUE ME LEVOU A FAZER A ESPECIALIZAÇÃO ......................... 05 

1.1. MÓDULO 1 .................................................................................................. 07 

1.2. Teoria de Aprendizagem ................................................................................ 07 

1.3. Teorias e Tendências Pedagógicas ................................................................. 09 

1.4. Teorias Cognitivas da Aprendizagem ............................................................ 10 

2. MÓDULO 2 .................................................................................................. 22 

2.1. Metodologia da Pesquisa em Educação ......................................................... 22 

2.2. Didática do Ensino Superior.......................................................................... 24 

2.3. Pluralismo Cultural dos Processos Educacionais........................................... 27 

3. MÓDULO 3 .................................................................................................. 28 

3.1. Psicopedagogo: Formação e Profissionalização ............................................ 28 

3.2. Fundamentos Bio-psico-sociais do Desenvolvimento Humano .................... 31 

3.3. Linguagens, Comunicação e Psicomotricidade ............................................ 34 

3.4. Competências Intra e Inter Pessoais ............................................................... 36 

3.5. Comentário do Livro Ação Psicopedagógica na sala de aula – uma questão 

de inclusão. ..................................................................................................... 

41 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................... 43 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 45 

 ANEXOS ....................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo expor a importância das disciplinas e 

atividades desenvolvidas ao longo do curso de especialização em psicopedagogia e, 

sendo professora da rede estadual, poderei desenvolver na sala de aula no ensino 

fundamental I o que aprendi. Estarei ajudando meus alunos porque passarei a olhar cada 

um e entender os problemas não só como professora, mas como psicopedagoga, e desta 

forma terei compreensão das atitudes das crianças e ajudarei a desenvolver suas 

habilidades psicomotoras, sócio-afetivas e cognitivas, através do novo conhecimento 

adquirido neste curso.  

 

Inicialmente, farei uma breve retrospectiva de cada disciplina onde descreverei 

porque escolhi este curso, o que aprendi. Qual minha perspectiva quando terminar esse 

curso. Tentarei construir este portfólio em três módulos. Pretendo verificar a minha 

evolução no desenvolvimento das atividades realizadas coletivamente e 

individualmente, pois o conhecimento em psicopedagogia é uma construção que 

permitirá que eu compreenda melhor à criança, refletir sobre os comportamentos, tomar 

consciência das problemáticas que surgirem e ao mesmo tempo analisar dentro do 

universo pedagógico como da psicopedagogia. Essas conquistas são requisitos 

necessários a muitas aprendizagens que envolveram as disciplinas afins da 

psicopedagogia. 

 

O trabalho do portfólio está estruturado em três módulos. No primeiro módulo 

temos o histórico das disciplinas, procura-se abordar as Teorias da Aprendizagem, a 

Teoria Cognitivas da Aprendizagem, Teorias e Tendências Pedagógicas; o segundo 

módulo enfatiza o histórico das disciplinas, Psicopedagogo: formação e 

profissionalização; Fundamentos bio-psico-sociais do desenvolvimento humano; 

Linguagens, comunicação e psicomotricidade; Competências intra e inter-pessoais, 

referências ao livro ação psicopedagógica na sala de aula; no terceiro módulo exalto 

também o histórico das disciplinas, metodologia da pesquisa em educação, didática do 

ensino superior, pluralismo cultural nos processos educacionais. Finalmente o anexo 

onde descrevo alguns trabalhos realizados em sala de aula e seus respectivos objetivos, 

dentro da visão de uma psicopedagoga.  



CAPÍTULO 1 

 

1. QUE ME LEVOU A FAZER ESSA ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

O motivo de fazer essa especialização de psicopedagogia tem relação com a 

obtenção do título de pós-graduada e elevar meu nível, já que leciono na rede estadual a 

mais de 25 anos. E compreender o Papel do Professor e Psicopedagogo na Intervenção 

Psicopedagógica 

 

Sei que este profissional assume vários papéis diferentes na promoção do 

desenvolvimento e aprendizagens dos alunos e clientes, de acordo com sua 

especificidade. Ele é um propiciador de atividades, situações e recursos que levam 

alunos e clientes a aprender a aprender; sempre mediando no processo ensino-

aprendizagem do aluno ou cliente; o psicopedagogo irá promover interações sociais 

legítimas e propiciar aprendizado e desenvolvimento cognitivo.  

 

Aprendi no decorrer desta especialização que o psicopedagogo deve propor 

desafios e acompanhar estas construções nos alunos ou clientes através das sessões 

individuais ou em grupo e me orientar para analisar os comportamentos e atitudes dos 

mesmos e formar conceitos. O psicopedagogo tem a função de assinalar os fatores que 

favorecem, intervém ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição. Propõe 

e ajuda o desenvolvimento dos projetos favoráveis a mudanças e também identifica os 

alunos que apresentam dificuldades em sala de aula.  

 

Sendo assim pretendo propiciar aos meus alunos uma aprendizagem significativa e 

não meramente mecânica, organizando e estabelecendo atividades e situações para que 

sejam realizadas com prazer e promover a aprendizagem, garantindo o bem-estar dos 

alunos em atendimento profissional, utilizando dos recursos disponíveis, incluindo a 

relação inter-profissional. Sei que sendo professora a mais de vinte e cinco anos aprendi 

olhar meus alunos com outra visão.  
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Desta forma acredito que minha perspectiva será avaliar constantemente o 

desempenho dos meus alunos nas atividades para desenvolver uma prática pedagógica 

flexível e adaptada às características não só da pedagogia mais também, aliada a 

psicopedagogia. Observar os movimentos de assimilação para favorecer a aprendizagem 

dos alunos. 

 

Comenta Piaget (1983:18) sobre os movimentos de assimilação: 

 

Assimilação mental é, pois, a incorporação dos objetos nos esquemas de 

conduta, e esses esquemas nada mais são do que esboços das atividades 

suscetíveis de serem repetidas ativamente. Reciprocamente, o meio age sobre 

o organismo, e pode-se designar essa atuação inversa à maneira dos 

biológicos, mediante o termo acomodação, tendo-se em mente que o ser vivo 

jamais sofre puramente a reação dos corpos que o circundam, mas que ela 

apenas modifica o ciclo assimilador ao acomodar o ser vivo a esses corpos. 

  

 

Portanto preparar toda a espécie de recursos que facilitem a aprendizagem 

através dos movimentos de assimilação, acomodação e equilíbrio favorecendo a 

aprendizagem de meus alunos. 

 

Identifico que o psicopedagogo é um profissional que atua preventivamente nas 

escolas, nos cursos de formação, auxiliando o professor nas condições de aprendizagem 

dos alunos. De forma curativa atende a criança e adolescente com distúrbios de 

aprendizagem. E de forma preventiva, como profissional, nas instituições escolares, 

colabora de forma integrada no planejamento escolar, realizando atividades de 

intervenções psicopedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO 1 

 

1.1.  TEORIA DA APRENDIZAGEM 

 

Comecei a disciplina teoria da aprendizagem, das teorias e tendências 

pedagógicas à prática pedagógica no turno da noite, às quintas feiras, nos dias: 04,17, 

18, 23 e 25 de junho de dois mil e nove, na Faculdade Darcy Ribeiro. 

 As teorias cognitivas da aprendizagem no período 30 de abril a 28 de maio, 

também no turno da noite do mesmo ano. 

 

Na teoria da aprendizagem vi algumas teorias que ajudam a compreender o 

processo da apreensão do conhecimento do indivíduo como forma de interação do 

comportamento, do cognitivo e das relações com o objeto de estudo. Segundo as teorias: 

do condicionamento de Skinner: 

 Duas espécies de aprendizagem - Para cada espécie de comportamento, 

Skinner identifica um tipo de aprendizagem ou condicionamento. Associado ao 

Comportamento Respondente está o Condicionamento Respondente, e 

Associado a Comportamento Operante está o Condicionamento Operante.   

Temos então o primeiro tipo de aprendizagem, que é chamado de 

"Condicionamento Respondente", e o segundo tipo de aprendizagem que Skinner 

chama de "Condicionamento Operante".  

Condicionamento Respondente  

 "Reflexo" ou "involuntário" Skinner acredita que essa espécie de 

Condicionamento desempenha pequeno papel na maior parte do comportamento 

do ser humano e se interessa pouco por ele.  

Ex: Dilatação e contração da pupila dos olhos em contato com a mudança da 

iluminação. Sentir arrepios por causa do frio. 

 Condicionamento Operante - Está relacionado com o comportamento 

operante que podemos considerar como "voluntário". O comportamento  
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operante inclui todas as coisas que fazemos e que tem efeito sobre nosso mundo 

exterior ou operam nele. Exemplo: dirigir o carro, dar uma tacada na bola de 

golfe.  

Enquanto que o Comportamento Respondente é controlado por um estímulo 

precedente, o Comportamento Operante é controlado por suas consequências - 

estímulos que se seguem à resposta.  

Da teoria de Gestalt por Kohler, Koffka e Hartmann; 

 A Psicologia da Gestalt é, fundamentalmente, um campo de pesquisa 

experimental, com procedimentos realizados em laboratório, diferente de uma 

abordagem eminentemente clínica como a Gestalt Terapia. 

Da teoria de campo de John Dewey e a teoria fenomenológica de Snygg e 

Combs.  

 

 A pesquisa fenomenológica está interessada em descrever a vivência do 

outro, de acordo com o outro, isto é, descrever o vivido pelo outro, a experiência 

do outro tal qual ele a vive, de acordo total com sua linguagem, ou expressões 

corporais, entre outros.  

 

Esta disciplina me fez ficar mais curiosa em aprender conteúdos que me 

auxiliem na sala de aula. 
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1.2  Teorias e Tendências Pedagógicas  

 

Em seguida tive a oportunidade de aprender na disciplina Teorias e Tendências 

Pedagógicas alguns fatos relevantes da educação como questão nacional, um breve 

histórico da sociedade primitiva, antiga e moderna. Através desta disciplina estudei a 

origem da educação pública e religiosa, na qual a educação estatal recebeu influência do 

iluminismo. Entendi que a revolução Francesa difundiu a idéia de escola pública 

universal gratuita e leiga.  Firmado o dever do estado em matéria de educação 

(igualdade, fraternidade e liberdade). Mediante a linha do tempo histórico apresentada 

pela professora assimilei fatos que ocorreram naquela época. 

 

 Também foram abordadas as correntes epistemológicas tais como: 

ambientalismo ou empirismo; apriorismo ou inatismo; interacionismo.  

 

Nas referências das abordagens do processo de ensino aprendizagem vi: a  

abordagem tradicional; abordagem comportamentalista; abordagem cognitivista; 

abordagem sócio-cultural. Quando comecei a ler sobre esse assunto me chamou a 

atenção alguns elementos que facilitarão o meu trabalho pedagógico e psicopedagógico 

na escola em que trabalho, porque conhecedora destas abordagens poderei inferir com 

embasamento teórico nas aprendizagens dos alunos, ou seja, uma maneira de ajudar o 

aluno em sua totalidade.  

 

Espero sinceramente que a função social da escola seja resgatada, porque hoje na 

minha visão a escola perdeu sua verdadeira função social. Pois sei que ao longo dos 

tempos a educação teve várias tendências, e diante essas tendências a educação na 

sociedade se caracterizou em: educação redentora, pedagogos liberais; educação 

reprodutora, reproduzir simplesmente; educação transformadora, pedagogia 

progressista. Refleti sobre as características da educação: autonomia, seletividade, 

planejamento interação social, coletividade, flexibilidade; criatividade aprendizagem 

instrumental. Esta disciplina foi encerrada com o trabalho em equipe sobre tendência 

liberal renovada progressivista que se encontra no anexo 1. 
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1.3 Teorias Cognitivas da Aprendizagem 

 

Na apostilha sobre as teorias cognitivas da aprendizagem li e compreendi os 

tipos de teorias abordadas pelos teóricos Skinner (1953), Gestalt, Gardner, Jean Piaget, 

Vygostsky. A seguir procurei mostrar abaixo o pouco que aprendi. Teorias de 

Aprendizagem:  

 

 Epistemologia Genética de Piaget – As características são: o Ponto 

central, estrutura cognitiva do sujeito. As estruturas cognitivas mudam através 

dos processos de adaptação: assimilação e acomodação. A assimilação envolve a 

interpretação de eventos em termos de estruturas cognitivas existentes, enquanto 

que a acomodação se refere à mudança da estrutura cognitiva para compreender 

o meio. Níveis diferentes de desenvolvimento cognitivo. 

 Teoria Sócio-cultural de Vygotsky – As características: desenvolvimento 

cognitivo é limitado a um determinado potencial para cada intervalo de idade 

(ZPD); o indivíduo deve estar inserido em um grupo social e aprende o que seu 

grupo produz; o conhecimento surge primeiro no grupo, para só depois ser 

interiorizado. A aprendizagem ocorre no relacionamento do aluno com o 

professor e com outros alunos. 

 Gestaltismo – As características: Enfatiza a percepção ao invés da 

resposta. A resposta é considerada como o sinal de que a aprendizagem ocorreu 

e não como parte integral do processo. Não enfatiza a seqüência estímulo-

resposta, mas o contexto ou campo no qual o estímulo ocorre e o insight tem 

origem, quando a relação entre estímulo e o campo é percebida pelo aprendiz. 

 Inteligências Múltiplas (Gardner): As características: No processo de 

ensino, deve-se procurar identificar as inteligências mais marcantes em cada 

aprendiz e tentar explorá-las para atingir o objetivo final, que é o aprendizado de 

determinado conteúdo. 

 

 

 

http://tip.psychology.org/wertheim.html
http://www.infed.org.uk/thinkers/gardner.htm
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 Nesta disciplina assisti ao filme de Piaget, “teoria da aprendizagem”, foi à aula 

que marcou muito, devido ao conteúdo que me fascina e sei que me ajudará a 

compreender melhor meus alunos e como também meus netos. Vi nesse vídeo as etapas 

do desenvolvimento da criança. 

 

Segundo Piaget (1987-1978-1970), a criança 

constrói o conhecimento na sua interação como o objeto, 

entendido como o seu próprio corpo, as pessoas, os 

animais, as coisas, a natureza, os fenômenos do mundo 

físico em geral. Ao nascer cada criança apresenta 

processos internos que lhe possibilitam aprendizagem, mas 

que resultam em desenvolvimento a partir, das 

experiências sobre o meio e das condições que o meio 

oferece para isso. Torna-se claro que o sujeito é ativo desde seu nascimento, com as 

estruturas orgânicas que o impulsionam a ação, e que seu desenvolvimento é depende 

dessa mesma ação. 

 

Piaget não concorda com a concepção comportamentalista da organização de 

estímulos pelo professor como sendo fundamental meio do conhecimento pela criança, 

pois em sua concepção é de que um estímulo não é estímulo até que a criança tenha 

ação sobre ele e para isso é preciso que tenha a construção (interna) das estruturas 

mentais para a “interpretação” própria de tal estímulo. Essa é a principal razão da teoria 

piagetiana ser conhecida como “construtivismo”, o conhecimento se constrói na 

interação do sujeito com o objeto. Cada criança tem condições de perceber quando um 

aprendizado é significativo para sua vida, a partir dos esquemas próprios de pensamento 

já construídos. 

 

Observei atentamente a emissão do vídeo apresentado pela professora sobre os 

estágios do desenvolvimento humano, fiz algumas anotações que creio que me servirão 

no meu trabalho como professora na rede estadual e para realizar essa síntese tive o 

interesse de pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. A seguir apresento as fases: 

sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e as operações formais.   
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De acordo com Piaget, síntese do que assisti em sala de aula como cursista e 

algumas anotações quando pesquisei sobre esse tema. Temos os estágios do 

desenvolvimento humano. 

Piaget considera quatro períodos no processo evolutivo da espécie humana que 

são caracterizados "por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor" no decorrer das 

diversas faixas etárias ao longo do seu processo de desenvolvimento (Furtado, op.cit.).  

São eles: 

 1º período: Sensório-motor   (0 a 2 anos) 

 2º período: Pré-operatório   (2 a 7 anos) 

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

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

Analisei que de uma forma geral, todos os indivíduos vivenciam essas quatro 

fases na mesma sequência, porém o início e o término de cada uma delas podem sofrer 

variações em função das características da estrutura biológica de cada indivíduo e da 

riqueza (ou não) dos estímulos proporcionados pelo meio ambiente em que ele estiver 

inserido. Portanto "a divisão nessas faixas etárias é uma referência, e não uma norma 

rígida", conforme lembra Furtado (op.cit.).  

Abordo, a seguir, as principais características de cada um desses períodos. 

(a) Período Sensório-motor (0 a 2 anos):  de acordo com a tese piagetiana, 

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

(que desapareceriam uma vez fora do campo da percepção), com tempo e espaço 

subjetivamente sentidos, e causalidade reduzida ao poder das ações, em uma forma de 

onipotência". No recém nascido, portanto, as funções mentais limitam-se ao exercício 

dos aparelhos reflexos inatos. 

Assim sendo, o universo que circunda a criança é conquistado mediante a 

percepção e os movimentos (como a sucção, o movimento dos olhos, por exemplo).  
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Progressivamente, a criança vai aperfeiçoando tais movimentos, reflexos e 

adquirindo habilidades e chega ao final do período sensório-motor já se concebendo 

dentro de um cosmo "com objetos, tempo, espaço, causalidade objetivados e solidários, 

entre os quais situa a si mesma como um objeto específico, agente e paciente dos 

eventos que nele ocorrem". 

(b) Período pré-operatório (2 a 7 anos): para Piaget, o que marca a 

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

simbólica ou semiótica, ou seja, é a emergência da linguagem. Nessa concepção, a 

inteligência é anterior à emergência da linguagem e por isso mesmo "não se pode 

atribuir à linguagem a origem da lógica, que constitui o núcleo do pensamento racional" 

(Coll e Gillièron, op.cit.).  

Desse modo, na linha piagetiana, a linguagem é considerada como uma condição 

necessária, mas não suficiente ao desenvolvimento, pois existe um trabalho de 

reorganização da ação cognitiva que não é dado pela linguagem.  Implica entender que 

o desenvolvimento da linguagem depende do desenvolvimento da inteligência. 

 A criança nessa fase é egocêntrica, o egocentrismo, por sua vez não concebe 

uma realidade da qual não faça parte, devido à ausência de esquemas conceituais e da 

lógica.  

Para citar um exemplo pessoal relacionado à questão, lembro-me muito bem que 

me chamava à atenção o fato de, nessa faixa etária, o meu neto dizer coisas do tipo "o 

meu sapato do meu pai", sugerindo, portanto, o egocentrismo característico desta fase 

do desenvolvimento.  

Compreendi que neste estágio, embora a criança apresente a capacidade de atuar 

de forma lógica e coerente (em função da aquisição de esquemas sensoriais-motores na 

fase anterior) ela apresentará, paradoxalmente, um entendimento da realidade 

desequilibrada em função da ausência de esquemas conceituais. 
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(c) Período das operações concretas (7 a 11, 12 anos): neste período o 

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

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

de estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes,  próprios e de outrem e 

de integrá-los de modo lógico e coerente. 

Neste estágio vi o aparecimento da capacidade da criança de interiorizar as 

ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmente e não mais apenas através 

de ações físicas típicas da inteligência sensório-motor. Exemplo: se lhe perguntarem, 

por exemplo, qual é a vareta maior, entre várias, ela será capaz de responder 

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

usando a ação física. Contudo, embora a criança consiga raciocinar de forma coerente, 

tanto os esquemas conceituais como as ações executadas mentalmente se referem, nesta 

fase, a objetos ou situações passíveis de serem manipuladas ou imaginadas de forma 

concreta.  

(d) Período das operações formais (12 anos em diante): nesta fase a 

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

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

e através deles executar operações mentais dentro de princípios da lógica formal. 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. Seu desenvolvimento posterior consistirá numa ampliação de 

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

novos modos de funcionamento mental. 

Para Piaget (1977 apud La Taille, 1992:21), "toda moral consiste num sistema de 

regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo 

adquire por estas regras". Isso porque Piaget entende que nos jogos coletivos as relações 

inter-individuais são regidas por normas que, apesar de herdadas culturalmente, podem 

ser modificadas consensualmente entre os jogadores, sendo que o dever de “respeitá-

las” implica a moral por envolver questões de justiça e honestidade. 
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Assim sendo, Piaget argumenta que o desenvolvimento da moral abrange três 

fases:  

 (a) Anomia (crianças até 5 anos), em que a moral não se coloca, ou seja, 

as regras são seguidas, porém o indivíduo ainda não está mobilizado pelas 

relações bem X mal e sim pelo sentido de hábito, de dever;  

 (b) Heteronomia (crianças até 9, 10 anos de idade), em que a moral é a 

autoridade, ou seja, as regras não correspondem a um acordo mútuo firmado 

entre os jogadores, mas sim como algo imposto pela tradição e, portanto, 

imutável;  

 (c) Autonomia, corresponde ao último estágio do desenvolvimento da 

moral, em que há a legitimação das regras e a criança pensa na moral pela 

reciprocidade, ou seja, o respeito a regras é entendido como decorrente de 

acordos mútuos entre os jogadores, sendo que cada um deles consegue conceber 

a si próprio como possível “legislador” em regime de cooperação entre todos os 

membros do grupo. 

Para Piaget, a própria moral pressupõe inteligência, haja vista que as relações 

entre moral X inteligência têm a mesma lógica atribuídas às relações inteligência X 

linguagem. Quer dizer, a inteligência é uma condição necessária, porém não suficiente 

ao desenvolvimento da moral. Nesse sentido, a moralidade implica pensar o racional, 

em três dimensões:  

 a) Regras: que são formulações verbais concretas, explícitas (como os 10 

Mandamentos, por exemplo);  

 b) Princípios: que representam o espírito das regras (amai-vos uns aos 

outros, por exemplo);  

 c) Valores: que dão respostas aos deveres e aos sentidos da vida, 

permitindo entender de onde são derivados os princípios das regras a serem 

seguidas. 

Assim sendo, as relações inter-individuais que são regidas por regras envolvem, 

por sua vez, relações de coação que corresponde à noção de dever;  e de cooperação que  
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pressupõe a noção de articulação de operações de dois ou mais sujeitos, envolvendo não 

apenas a noção de “dever” mas a de “querer” fazer. 

Conclui sobre esse tema o seguinte: 

  

 A concepção construtivista - interacionista de conhecimento provoca um 

outro olhar sobre o desenvolvimento infantil e consequentemente sobre posturas 

pedagógicas e avaliativas. Segundo Piaget (1970), a criança constrói o 

conhecimento na sua interação com o objeto, entendido como o seu próprio 

corpo, as coisas, as pessoas, os animais, a natureza, os fenômenos do mundo 

físico em geral. Ao nascer, cada criança apresenta processos internos que lhe 

possibilitam a aprendizagem, mas que resultam em desenvolvimento a partir, 

essencialmente, da sua experiência sobre o meio e das condições que o meio lhe 

oferece para isso. O que quer dizer que existe um sujeito ativo desde o 

nascimento, com estruturas orgânicas que o impulsionam à ação, mas cujo 

desenvolvimento depende radicalmente dessa mesma ação.  

 

 E que Piaget (1970) rejeita completamente a concepção 

comportamentalista de organização de estímulos pelo professor como fonte 

essencial do conhecimento pela criança, porque sua concepção é de que um 

estímulo não é estímulo até que a criança aja sobre ele e para isso é preciso que 

tenha desenvolvido estruturas anteriores a essa “interpretação” própria de tal 

estímulo. Essa é a razão da teoria de Piaget ser chamada de “construtivismo”, 

porque o conhecimento se constrói essencialmente na interação do sujeito com o 

objeto. Nessa visão de desenvolvimento, o estímulo oferecido ao aluno, a 

atividade planejada pelo professor, não são o ponto de partida. Cada criança tem 

a sua história e a sua percepção de um objeto ou participação de uma brincadeira 

serão significativas para ela a partir dos próprios esquemas de pensamento já 

construídos. Muitas vezes, assim, ao propor uma brincadeira ou jogo a crianças 

da mesma idade, o professor perceberá que para alguns a tarefa é muito difícil e, 

para outras, já não é mais desafiador.   
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A seguir apresento uma síntese do vídeo sobre a teoria de Vygostky, juntamente 

com algumas observações que fiz ao me aprofundar sobre o assunto. 

Observei que a teoria de Vygotsky põe em pauta a 

discussão do papel do social no desenvolvimento mental, o 

papel da educação, do professor e da aprendizagem. Relata 

também as funções psicológicas superiores na qual a auto-

observação, intencionalidade, planejamento, capacidade de 

pensamento abstrato, metacognição (indivíduo), aborda 

sobre as duas questões básicas da teoria: 

 Funções sociológicas - tem base na atividade celebral; 

 A cultura na qual é um processo histórico, visão de homem no contexto 

social. 

Para Vygotsky o que nos torna humanos é a capacidade de utilizar instrumentos 

simbólicos para complementar nossa atividade, que têm bases biológicas. 

 Este vídeo fala de um pequeno artigo sobre o jogo infantil, diz que as formas 

tipicamente humanas de pensar surgem, por exemplo, “quando uma criança pega um 

cabo de vassoura e o transforma em um cavalo, ou em um fuzil, ou em uma árvore”. 

Segundo Vygotsky (1979), a aprendizagem pressupõe o envolvimento de 

pequenos grupos ou pares de indivíduos numa interação social, numa prática 

comunicativa. A obra Vygotsky enfatiza a “zona de desenvolvimento proximal” que se 

refere a um determinado estágio de seu desenvolvimento, onde a criança poderá 

solucionar uma variedade de problemas, sob a orientação do adulto e em troca com 

indivíduos mais experientes, sem fazê-lo independentemente. 

Para Vygotsky (1979), o desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita se 

apóia fortemente em processos de intervenção deliberada, que ocorrem tipicamente na 

escola, para que a criança possa dar o salto qualitativo necessário à apreensão do 

sistema completo, sua estrutura, uso e funções. 
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Embora tenha pesquisado pouca a influência do componente afetivo, Vygotsky 

(1979), vi a afetividade não apenas como parte das necessidades do indivíduo, 

influenciando seus pensamentos e comportamentos, mas também, como um fator de 

motivação para a criação de um estado de consciência. 

Vygotsky (1978) definiu então que a zona de desenvolvimento proximal é a 

distância entre: 

O nível de desenvolvimento real da criança, determinado a partir da 

resolução independente de problemas, e o nível mais elevado de 

desenvolvimento potencial, determinado pela resolução de problemas com a 

ajuda do adulto ou em colaboração com seus pares mais capacitados 

(VYGOTSKY, 1978, p: 86) 

 

Entretanto Terzi (1997) comenta a respeito da Zona de Desenvolvimento 

Proximal que Vygotsky considerava que o nível potencial pode variar de criança para 

criança, independentemente de elas apresentarem o mesmo nível de desenvolvimento. 

Assim afirma Terzi (1997), 

Duas crianças que apresentam a mesma idade mental, aferida através de 

testes de resolução independente de tarefas, podem, quando auxiliadas pelo 

adulto, apresentar uma diferença significativa de potencial de 

desenvolvimento (TERZI, 1997:21). 

 

Comenta Vygotsky (1978), quando o indivíduo começa a dominar a língua, 

apresenta duas funções de uso da língua, que são paralelas e não se confundem: a 

função social e a função cognitiva. O nível de interesse para o ensino é o nível de 

desenvolvimento potencial do aluno, aquele determinado pelas tarefas que a criança 

pode fazer sob a orientação de um adulto. 

É através da leitura e escrita que a criança tem acesso aos significados da cultura 

do seu meio social, estabelecendo relações entre as informações e construindo seus 

esquemas. Considerar os aspectos socioculturais e os conhecimentos dos alunos é 

permitir uma compreensão da aquisição de um novo conhecimento. Essas considerações 

tornam-se fundamentais no trabalho com a prática da leitura à medida que a 

aprendizagem da leitura e da escrita não é compreendida como uma aquisição mecânica. 

De acordo com Macêdo (1999, p: 123), a aprendizagem funde passado e presente a fim 

de construir o futuro.  
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Deixo também minhas observações sobre o vídeo de Wallon, O vídeo está 

dividido em quatro partes. Na primeira parte temos a biografia de Henri Wallon, na 

segunda fala sobre os campos funcionais, na terceira retrata a pessoa contextualizada e 

na última vimos “o ser e vir a ser”.  

Henri Paul Hyacienthe Wallon, nasceu dia 15 de 

junho de 1879 na França, e faleceu em 1962. Antes de 

chegar à psicologia passou pela filosofia e medicina. 

Em 1902, com 23 anos, formou-se em filosofia pela 

Escola Normal Superior, cursou também medicina, 

formando-se em 1908. Em 1914 atuou como médico do 

exército francês, o contato com lesões cerebrais de ex-

combates fez com que revisse posições neurológicas 

que havia desenvolvido no trabalho com crianças deficientes. Paralelamente à atuação 

de médico e psiquiatra consolida-se seu interesse pela psicologia da criança. De 1920 a 

1937, é o encarregado de conferência sobre a psicologia da criança na Sorbonne e outras 

instituições de ensino superior. Em 1925 funda um laboratório destinado à pesquisa e ao 

atendimento de crianças ditas deficientes. Ainda em 1925 publica sua tese de doutorado 

“A Criança Turbulenta”. 

Inicia um período de intensa produção com todos os livros voltados para a 

psicologia da criança. O último livro “Origens do pensamento na criança”, em 1945. Em 

1948 cria a revista “Enfance”. Neste periódico, que ainda hoje segue a linha editorial 

inicial, as publicações servem como instrumento de pesquisa para os pesquisadores em 

psicologia e fonte de informação para os educadores. 

A palestrante falou da influência do fator orgânico e o social do indivíduo na 

visão de Wallon, ele reconhece que fator orgânico é a primeira condição para o 

desenvolvimento do pensamento; ressalta, porém a importância das influências do meio. 

O homem, para Wallon, seria o resultado de influências sociais e fisiológicas, de modo 

que o estudo do psiquismo não pode desconsiderar nem outro aspecto do 

desenvolvimento humano. Por outro lado, para Wallon as potencialidades psicológicas 

dependem especialmente do contexto sócio-cultural. 
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Vi o aspecto de desenvolvimento do pensamento para Wallon, para ele acontece 

por uma sucessão de estágios, à maneira da teoria de um processo assistemático e 

contínuo, em que a criança oscila entre afetividade e a inteligência. O processo não é tão 

bem delimitado, mas constante, podendo haver, inclusive, regressão: as aquisições de 

um estágio são irreversíveis, mas o indivíduo pode retornar a atividades anteriores ao 

estágio. A teoria de Wallon afirma que o comportamento aprendido não é extinto, mas 

sim integrado ao posterior. Em relação à emoção e afetividade, são dois conceitos 

importantes da obra de Wallon. As Emoções, para Wallon, são fenônemos psico- 

fisiológicos oriundos do sistema nervoso central caracterizado pela reação postural de 

exteriozação de afetividade. 

 

A afetividade, por sua vez, seria o conjunto de processos psíquicos 

exteriorizados através das emoções. Em outras palavras, enquanto emoções seriam 

processos internos, a afetividade seria o estado psicológico que viabiliza a comunicação 

das emoções.  

 

Os campos Funcionais para Wallon, a cognição está alicerçada a quatro 

categorias de atividades cognitivas específicas:  

 

a) O Movimento: O movimento seria dos primeiros campos funcionais a se 

desenvolver, e que serviria de base para o desenvolvimento dos demais. Existem 

duas categorias desse desenvolvimento:  

 

 Movimentos Instrumentais: são ações executadas para alcançar um 

objeto imediato; 

 Movimentos Expressivos: têm uma função comunicativa, estando 

usualmente associada a outros indivíduos ou sendo usados para estruturação do 

pensamento do próprio movimentador, ou seja, do próprio indivíduo. 

 

b) A Afetividade: A afetividade seria a primeira forma de interação com o meio 

ambiente e a motivação primeira do movimento.  
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c) A Inteligência: Para Wallon, a inteligência tem um significado bem 

específico, estando diretamente relacionado com duas importantes atividades 

cognitivas humanas o raciocínio simbólico e a linguagem.  

d) A Pessoa: No que se refere à pessoa Wallon dá nome de pessoa ao campo 

funcional responsável pelo desenvolvimento da consciência da identidade do eu.  

 

Terminei esses módulos com muito entusiasmo porque senti que esse 

aprendizado me será de grande valia na minha vida profissional tanto como professora 

como psicopedagoga. 

 

 

 

 

 



MÓDULO 2 

2.1 Metodologia da Pesquisa em Educação 

 

Comecei esta disciplina no dia quatorze de março de dois mil e nove, com a 

Professora Silvany Bastos Santiago, na primeira aula trabalhamos com dinâmica. 

Iniciamos com a dinâmica dos nomes e formamos três equipes. Cada equipe ficou com 

um questionamento para fazer a reflexão e conceituação.  

 

Fiquei na primeira equipe e com o questionamento “O que é conhecimento”? A 

segunda teve que conceituar “O que é ciência”? E a terceira conceituou “O que é 

pesquisa”? Logo após as explanações das equipes a professora explicou cada tema de 

acordo com a visão de alguns autores. Termino esta primeira aula com uma citação de 

Rubem Alves: 

 

"Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de 

futuro em que a alegria é servida como sacramento, para que as crianças aprendam que 

o mundo pode ser diferente. Que a escola, ela mesma, seja um fragmento do futuro..." 

(RUBEM ALVES, 2004). 

 

A segunda aula foi no dia vinte e oito de março de dois mil e nove, no primeiro 

momento fizemos uma reflexão com o poeta Mário Quintana: “a alma é essa coisa que 

nos pergunta se a alma existe”. 

Poema do amigo aprendiz. Quero ser o teu amigo. Nem demais e nem de 

menos. Nem tão longe e nem tão perto. Na medida mais precisa que eu puder. 

Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida, Da maneira mais discreta que eu 

souber. Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar. Sem forçar tua 

vontade. Sem falar, quando for hora de calar. E sem calar, quando for hora de 

falar. Nem ausente, nem presente por demais. Simplesmente, calmamente, 

ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso é tão difícil aprender! E por isso 

eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças, Dá-me 

tempo, de acertar nossas distâncias... (FERNANDO PESSOA, 2006). 

Em seguida a professora levantou dois questionamentos: 

a) O que já sei sobre portfólio? 

b) Como você organiza suas atividades, arquivos, textos, para a construção de 

seu portfólio? 
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Diante dos questionamentos a professora nos orientou como elaborar um 

portfólio, também explicou as diferenças da pesquisa científica, descritiva e explicativa, 

o que ela objetiva e como são os trabalhos de graduação e pós-graduação. Adquiri nessa 

disciplina o conhecimento de como elaborar um portfólio. 

“Instrumento que compreende a compilação dos trabalhos realizados pelos 

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

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

principalmente ensaios auto-reflexivos que, permitem aos alunos à discussão de como a 

experiência no curso ou na disciplina mudou sua vida” (SOLANGE VITÓRIA). 

“É a identificação e a construção de registro, análise, seleção e reflexão das 

produções mais significativas ou identificação dos maiores desafios/dificuldades em 

relação ao objeto de estudo, assim como das formas encontradas para superação”(   

ANASTASIO E ALVES). 

Portfólio é algo mais do que uma simples recopilação de trabalhos ou materiais 

colocados numa pasta, ou os apontamentos e notas tomadas em sala, a aula passada a 

limpo, ou a coleção de lembretes colocados num álbum. 

A seleção dos trabalhos a serem incluídos é feita por meio de auto-avaliação 

crítica e cuidadosa, que envolve o julgamento da qualidade da produção e das 

estratégias de aprendizagem utilizadas. 
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2.2 Didática do Ensino Superior 

 

A seguir falarei sobre a Didática do Ensino Superior, comecei no dia 22/10/09, 

29/10/09, 09/11/09 e conclui no dia 12/11/09.   

 

Vi os seguintes aspectos: neurose, psicose, psicopatia. Trabalhamos com a 

Dinâmica “figuras que o identificam”. Escolhi uma figura que me identifiquei eram 

“uns pássaros que voavam”, lembrei de um texto que tinha lido outro dia.  

 

Quando os gansos selvagens voam em formação “V”. Eles o fazem a uma 

velocidade 70% maior do que se estivessem sozinhos. Eles trabalham em 

Equipe. Quando o ganso que estiver no ápice do “V” se cansa ele passa para 

trás da formação e outro se adianta para assumir a ponta. Eles partilham a 

Liderança. Quando algum ganso diminui a velocidade os que vão atrás 

grasnam encorajando os que estão à frente. Eles são amigos. Quando um 

deles, por doença ou fraqueza, sai de formação outro, no mínimo, se junta a 

ele, passando a ajudá-lo e protegê-lo. Eles são solidários. Sendo parte de uma 

equipe nós podemos produzir muito mais rapidamente. A qualquer instante 

também. A qualquer instante também podemos estar sendo indicados para 

liderar o grupo. Palavras de encorajamento e apoio inspiram e energizam 

aqueles que estão na linha de frente, ajudando-os a se manter no comando 

mesmo com as pressões e o cansaço do dia-a-dia. E, finalmente mostrar 

compaixão e carinho afetivo por nossos semelhantes é uma virtude que 

devemos cultivar em nossos corações. Da próxima vez, ao ver uma formação 

de gansos voando, lembre-se. É uma recompensa. Um desafio. É um 

privilégio ser membro da maior e mais importante equipe do Universo, a 

humanidade (AUTOR DESCONHECIDO). 
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Esta dinâmica para mim foi muito positiva porque senti necessidade de expor  os 

meus sentimentos. Em seguida vi como conteúdo as principais características das 

concepções de aprendizagens. A empirista, racionalista, construtivista. Escolhi a imagen 

dos gansos porque na hora lembrei da bela mensagem de liderança motivacional que 

demonstra a grande importância que tem as atitudes de um líder sobre a sua equipe, 

principalmente de mantê-la motivacionada mesmo diante das grandes adversidades da 

vida, esta palestra tinha assitido em vídeo e o recurso utilizado foi esse texto do autor 

desconhecido acima citado (Luís Alves, é personal coaching e consultor de carreiras, 

2008). 

O empirismo é uma teoria filosófica que defende o conhecimento da razão, da 

verdade e das idéias racionais através da experiência. Essa teoria muito desagrada os 

adeptos da teoria inatista que afirma termos em nossa mente desde o período extra-

uterino princípios racionais e idéias verdadeiras.  

O empirismo é descrito-caracterizado pelo conhecimento científico, a sabedoria 

é adquirida por percepções; pela origem das idéias por onde se percebe as coisas, 

independente de seus objetivos e significados; pela relação de causa-efeito por onde 

fixamos na mente o que é percebido atribuindo à percepção causas e efeitos; pela 

autonomia do sujeito que afirma a variação da consciência de acordo com cada 

momento; pela concepção da razão que não vê diferença entre o espírito e extensão, 

como propõe o Racionalismo e ainda pela matemática como linguagem que afirma a 

inexistência de hipóteses. Já no racionalista não reconhece toda e qualquer religião, 

assim como não reconhece qualquer outro tipo de obscurantismo: crendices, costumes, 

esoterismo, medicinas alternativas, milagres, pseudo-ciências, sobrenatural, 

superstições, tradições, etc.; 

Vi que o Ateísmo, o Ceticismo e o Materialismo são os pilares do Racionalismo. 

A Ciência e a Técnica, bases do avanço da Humanidade tem o apoio total do 

racionalista. É um dever conhecê-las e divulgá-las (Racionalismo Científico). Todas as 

explicações de fenômenos ou de fatos que não se enquadrem nestes parâmetros são 

consideradas obscuras; o racionalista deve aperfeiçoar-se constantemente por forma a 

utilizar (escrevendo ou dizendo) palavras que desenquadrem o obscurantismo. 

http://www.mundoeducacao.com.br/filosofia/empirismo.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/filosofia/empirismo.htm
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5660828&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/religi%25C3%25A3o_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5660828&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/Racionalismo_DisplayType_G
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Portanto, palavras como “alma”, “azar”, “(des) ânimo”, “espírito”, 

“imortalidade”, “sorte”, etc., não podem ser utilizadas pelo Racionalista; o Racionalista 

considera-se parte da Natureza. Não há, na verdade, qualquer tipo de “alma” ou 

“espírito” da Natureza ou do Homem.  

A essência do Ser Humano, assim como de todo o Universo, é apenas a matéria-

energia. Os pensamentos, as idéias, a memória, etc., existem no cérebro na medida em 

que dependem apenas das células nele existentes, assim como das descargas 

eletroquímicas. Falhas na mecânica neural provocam alterações da personalidade. O Ser 

Humano é constituído tão somente por átomos de elementos químicos que se formaram 

nas estrelas; o Racionalista tem como dever fundamental a sua própria instrução, que se 

deve basear na aquisição (totalmente livre) de todo o conhecimento necessário à sua 

sólida formação; o Racionalista procura a perfectibilidade material, quer do meio 

ambiente, onde intervém, quer do seu próprio pensamento. Perfectibilidade significa 

fazer sempre mais e melhor pelo Progresso da Humanidade, dentro das noções 

racionalistas; um Racionalista só o é verdadeiramente quando cumpre na íntegra todos 

os princípios supracitados. 

O que sabemos saber que o sabemos. Aquilo que não sabemos saber que não o 

sabemos: eis o verdadeiro saber (CONFÚCIO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5660828&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/Universo_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5660828&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/princ%25C3%25ADpio_DisplayType_G
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2.3 Pluralismo Cultural dos Processos Educacionais 

Comecei esta disciplina no dia dezoito de abril de dois mil e nove. A especialista 

Ray Pinheiro nos ensinou no período de 18/04/09 a 25/04/09, a Disciplina Pluralismo 

Cultural nos Processos Educacionais. Aprendi que um dos Temas Transversais, contido 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais editados pelo governo brasileiro, diz respeito ao 

Pluralismo Cultural. Levando-se em consideração que esse tema não pode ser 

trabalhado sem a concepção de lateridade, vista como valorização da presença do outro, 

esse artigo propõe debater alguns aspectos que podem abrir espaço para as discussões. 

Num primeiro momento, trabalhamos com o relacionamento pessoal, 

interpessoal e relacionamento profissional.  Num segundo momento trabalhamos com 

os quatros pilares: 

 Aprender a ser; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a aprender. 

 

Através da Lei Federal Nº 9.394/96, em seu artigo 27, inciso I, destaca que os 

conteúdos curriculares da Educação Básica deverão observar a difusão de valores 

fundamentais aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática. 

 

A disciplina foi dada com clareza, contudo tive dificuldade em compreender 

alguns aspectos, devido a me preocupar em decorar leis, contudo acabei assimilando o 

que de fato a lei explicava. Porque sendo professora senti a necessidade de pesquisar 

mais sobre o tema. Minha perspectiva é que entendo um pouco sobre leis, terei 

embasamento não só teórico, mas estarei respaldada pra defender meus pontos de vista. 

 

 

 



MÓDULO 3 

3.1. Psicopedagogo: Formação e Profissionalização  

 

O início desta disciplina ocorreu no dia oito de agosto de dois mil e nove, e seu 

término foi no dia vinte e dois de agosto de dois mil e nove. Na disciplina 

psicopedagogo formação e profissionalização aprendi através de dinâmicas alguns 

temas relacionados à matéria como: qual o conceito de psicopedagogia? Quais as 

expectativas em relação à disciplina? Assisti um DVD sobre a dificuldade de 

aprendizagem, como elaborar um projeto de intervenção, as dificuldades de 

aprendizagem e o papel do psicopedagogo, sobre a identificação das causas dos 

problemas de aprendizagem escolar, quais as causas das dificuldades de aprendizagem 

tantas as neurológicas, como as causas peri-natais e causas pós-natais. Compreendi a 

diferença dessas causas da seguinte forma: 

 

Causas Neurológicas: 

  

 Causas pré-natais: doenças ocorridas durante a gravidez como diabete, 

doença renal e sarampo, exposição do feto a drogas (álcool, nicotina, e outras 

substâncias químicas. 

 Causas Peri-natais: complicações durante o parto; 

 Causas Pós-natais: hemorragias cerebrais, tumores, doenças como 

encefalite e meningite, desnutrição, exposição a substâncias químicas tóxicas 

(chumbo, pesticidas) tratamento com quimioterapia e radiação, em especial se 

esta for aplicada no crânio. 

 

Problemas emocionais: 

 

 Auto - estima baixa; 

 Situações de insegurança, medo, opressão; 

 Excesso de cobranças; 

 Falta de limites; 

 Distúrbios psicológicos. 
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Influências Ambientais: 

 

 Ambiente estimulante, encorajador, afetivo, ambiente sem material 

relativo à leitura e escrita; 

 Sem horário para realização de tarefas, sem um local tranqüilo para 

estudar; 

 Falta de acompanhamento dos pais; 

 Causas sócio-econômicos, provenientes dos status vivenciados pela 

sujeita, seus recursos e limites. 

 

Causa Pedagógicas: 

 

 Salas de aula lotadas; 

 Professores sobrecarregados, pouco treinados; 

 Falta de material didático; 

 Métodos de ensino inadequados; 

 Currículos rígidos; 

 A questão da transferência das responsabilidades recaindo quase sempre 

sobre o aluno. 

 

Problemas Psicomotores: 

 

 Imagem corporal; 

 Lateralidade; 

 Conhecimento de direita e esquerda: 

 Orientação espacial; 

 Orientação temporal; 

 Coordenação viso - motora; 

 Percepção e discriminação visual e auditiva, etc. 
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Tive muita curiosidade em aprender os dez comportamentos desviantes mais 

freqüentes em crianças com dificuldades de aprendizagem. 

 

 Hiperatividade; 

 Problemas psicomotores; 

 Problemas emocionais; 

 Problemas gerais de orientação espacial; 

 Desordens de atenção impulsividades; 

 Desordens na memória e no raciocínio; 

 Dificuldades específicas de aprendizagem; 

 Dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia; 

 Problemas de audição e fala; 

 Sinais neurológicos ligeiros e equívocos e irregularidades no EEG. 

 

De acordo com Bossa (2007), a especificidade da educação é o processo ensino-

aprendizagem. Sua função é manter, reproduzir e modificar a realidade social por um 

processo transformador, que acompanhe a evolução histórica vinculado à realidade do 

sujeito. 

 

Portanto a formação dos profissionais da educação ocorre em cursos de 

Pedagogia que, mesmo reformulados com diferentes habilitações, não têm atendido à 

“demanda” da escola. Percebi que a psicologia oferece à pedagogia um conhecimento 

sobre a aprendizagem que considera o ser humano de um modo genérico, desvinculado 

dos conteúdos de ensino. E a psicopedagogia agrega e articula o significado dos 

conteúdos de ensino.  
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3.2 Fundamentos Bio-Psico Sociais do Desenvolvimento Humano 

 

Esta disciplina foi administrada no período dezesseis de maio de dois mil e nove 

a trinta de maio do mesmo ano. O que mais gostei foi o filme que assisti “mistérios da 

mente”. 

 

Um documentário, este fala como a mente pode desconectar a dor e curar 

doenças. Em seguida foi comentado em sala de aula que o cérebro tem informações 

variadas, que temos uma memória permanente e que o centro de controle do cérebro é o 

maestro. A primeira aula foi sobre o cérebro humano, onde vi cientificamente a 

composição do cérebro. Como o encéfalo humano é composto, os centros nervosos do 

cérebro como funcionam o processo da memória, o que nosso cérebro guarda a 

evolução das percepções e os ciclos evolutivos do homem. 

 

No segundo momento participei da formação de grupos, onde cada equipe de 

cinco pessoas ficaram com a responsabilidade de ler um texto para depois fazer uma 

relação com aula do dia. O texto foi: “Neurobiologia como ferramenta do cotidiano 

escolar”, parte final do texto. Foi realizada uma síntese deste trecho, registrada a seguir: 

“Devemos aproveitar a mente humana ao máximo e nesse sentido que ao se atingir a 

condição de equilíbrio cerebral obtém-se o balanceamento psicofísico e a condição de 

saúde física e mental”. 

 

A plasticidade cerebral é de grande importância para nós educadores, pois nos 

faz acreditar em nossas possibilidades de aprendizagem, buscando novos caminhos em 

busca de estratégias e tecnologias. A aula discorreu dentro de uma relação muito 

próxima da plasticidade cerebral onde nos proporcionou um entendimento sobre a 

faculdade de se atingir a condição de equilíbrio cerebral. 

 

Na segunda aula trabalhamos com o desenvolvimento e a teoria Freudiana, o 

social: é um conjunto de indivíduos. Sobre os conhecimentos prévios da psicanálise 

temos: história feminina, libídio, sexo, trauma, inconsciente, ego, id, superego, fase, 

tendência de manifestação na fase adulta. 
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Também vi quais são os recursos adaptativos da 1ª Infância: Muito primitivo: 

 

 Desenvolvimento de limiares mais elevados; 

 Adaptação sensorial; 

 Experiências no início da vida; “a criança através da boca que conhece o 

mundo”. A infância é o início de tudo; 

 O relacionamento é o que nos traz a confiança; 

 O bebê não distingue o que vem de fora. Exemplo: “o frio que vem de 

fora incomoda”. “A fome que vem de dentro incomoda’. 

 

Observa-se que a teoria freudiana salienta os conceitos de energia psíquica e de 

fatores inconscientes de comportamento como ponto de partida. Os impulsos básicos 

são eros - impulso para a vida, e agressão - impulso para a morte.  A estrutura da 

personalidade concebida originalmente, em termos topográficos como consciente, pré-

consciente e inconsciente, é substituída pelo conceito dinâmico do id, que representa as 

forças biológicas, instintivas da personalidade; o ego, que representa o princípio da 

realidade, e o superego, que representa as forças repressivas da sociedade. Há cinco 

estágios da evolução psicossexual:  

 

A fase oral, período da vida em que, praticamente, a única fonte de prazer é a 

zona oral do corpo, e que apresenta como principal característica psicológica a 

dependência emocional. A fase anal, caracterizada pela retentividade, a fase fálica, na 

qual surge o Complexo de Édipo, e o que se caracteriza pelo exibicionismo. A fase 

latente, em que a energia libidinosa é canalizada para outros fins e a fase genital, que 

representa o alvo ideal do desenvolvimento humano. No processo evolutivo o indivíduo 

pode parar numa fase imatura. Nesse caso se diz que houve uma fixação. O indivíduo 

pode, também, voltar a formas imaturas do comportamento, em cujo caso se diz que 

houve uma regressão. Mecanismos de defesas são formas pelas quais o eu procura 

manter sua integridade. Dentro de certos limites são considerados normais. Quando, 

porém, ultrapassam esses limites, tornam-se patogênicos. 

 

Segundo Vygotsky o desenvolvimento da fala comporta quatro estágios: 
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 1. Natural ou Primitivo - este é o estágio característico da fala pré-   

intelectual.  

2. Psicologia Ingênua (correspondendo a uma Física ingênua) - esta é a 

fase da inteligência prática (relacionada à manipulação de objetos). Neste período temos 

a capacidade de manipular os termos: porque, quando, se, mas, etc. Porém, esse 

domínio é operacional, não havendo ainda uma apropriação das funções lógicas 

(causais, temporais, condicionais, etc.) ligadas a estes termos.  

3. Operações Externas - esta fase corresponde à fase egocêntrica 

piagetiana.  

4. Crescimento Interior - nesta fase há um deslocamento para dentro da 

fala, com o aparecimento, na sua etapa final, da fala interior. Esta tem uma função 

completamente diferente da fala externa: a sua função é uma função planificadora. Este 

é o ponto em que aparece o pensamento verbal. Este processo é um processo sócio 

histórico por excelência:  

 

...A natureza do próprio desenvolvimento se transforma do biológico para o 

sócio - histórico. O pensamento verbal não é uma forma de comportamento 

natural e inata, mas é determinado por um processo histórico - cultural e tem 

propriedades e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas 

naturais de pensamento e fala (PL 43). 

 

 

Portanto as fases de desenvolvimento na visão de Vygotsky comportam os 

estágios a seguir: natural ou primitivo, psicologia ingênua, operações externas, 

crescimento interior.  

 

REFLEXÃO: 

 

Desta forma o pensamento verbal não é uma forma de comportamento 

inata. E que a relação com os outros é fundamental na socialização. 
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3.3 Linguagens, Comunicação e Psicomotricidade 

 

Início da disciplina dia seis de junho de dois mil e nove a vinte de junho de dois 

mil e nove.  É necessário respeitar o tempo adequado de cada ser que esteja 

desenvolvendo algo que diz respeito à aprendizagem. 

 

Começamos aula aprendendo o significado da palavra Psicomotricidade 

(Escreve a questão psíquica = psique = mente); motri- Questão motora - conhecer a 

mobilidade através do movimento corporal. A Psicomotricidade nada mais é que se 

relacionar através da ação. 

 

Como um meio de tomada de consciência que une o ser corpo, o ser mente, o ser 

espírito, o ser natureza e o ser sociedade. A Psicomotricidade está associada à 

afetividade e à personalidade, porque o indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar o 

que sente. 

 

Da mesma forma foi introduzido o conceito da palavra Psicomotricidade tais 

como: o corpo está presente em todas as situações e é solicitado a agir destreza em todos 

os momentos; é através do movimento, que o homem participa do mundo, e através 

dele, manifesta a própria intencionalidade. (interage, participa); o ato motor não é 

somente uma sucessão de impulsos fisiológicos, mas sim o modo de o indivíduo 

colocar-se em relação com o mundo extremo, possibilitando assim a expressão de uma 

imagem mental. 

 

Para Mendes e Fonseca (1988) a psicomotricidade é utilizada para detectar 

dificuldades de aprendizagem pela análise do desempenho da criança, a história de 

experiência lúdico – motora e o perfil de adaptação em cada etapa do desenvolvimento.  

 

Em seguida foi abordada a questão do que seria “Anamnese” (do grego ana, 

trazer de novo e mnesis, memória) é uma entrevista realizada pelo médico ao seu 

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

outras palavras, é uma entrevista  que busca relembrar  todos  os fatos que se relacionam  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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com a doença e à pessoa doente. Uma anamnese, como qualquer outro tipo de 

entrevista, possui formas ou técnicas corretas de serem aplicadas. Ao seguir as técnicas 

pode-se aproveitar ao máximo o tempo disponível para o atendimento, o que produz um 

diagnóstico seguro e um tratamento correto. Sabe-se hoje que a anamnese, quando bem 

conduzida, é responsável por 85% do diagnóstico na clínica médica, liberando 10% para 

o exame clínico (físico) e apenas 5% para os exames laboratoriais ou complementares. 

 

Aprendemos porque a psicomotricidade é importante tanto na prevenção e no 

tratamento das dificuldades sensório – motoras e na exploração do potencial ativo da 

criança. Esta disciplina foi relevante para meu aprendizado, sendo professora sinto a 

necessidade de compreender e identificar os fatores psicomotores em meus alunos.  

 

Descobrir quais as causas que dificultam o aprendizado: como a tonicidade; 

equilíbrio; lateralidade; esquema corporal; organização espacial e temporal; 

coordenação motora global e fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_cl%C3%ADnico
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3.4 Competências Intra e Inter Pessoais 

        

Início 03 /10/2009 a 17/10/09 - Foi realizada uma atividade à distância. Observei 

atentamente o movimento de meu grupo (trabalho, família). As relações interpessoais: 

gestos, olhares, palavras positivas e palavras negativas. Realizei uma análise dessa 

observação e apresentei no dia 17/10/09 (Ver no anexo). 

  

A abertura da aula foi falando sobre as competências pessoais, seu significado e 

constituição. Competência – mobilização de saberes, de conhecimentos gerais, culturais, 

costumes e locais (história das pessoas) inclui também diversos habilidades, a 

capacidade de recorrer ao que se sabe para realizar o que se deseja o que se projeta. As 

competências constituem: 

 

 Padrões de articulação do conhecimento a serviço da inteligência; 

 Capacidade de argumentação na defesa de um ponto de vista; 

 Capacidade de tomar decisões; 

 Enfrentar situações – problemas; 

 Pensar sobre e elaborar propostas de intervenção na realidade; 

 Capacidade de expressão e compreensão; 

 Capacidade de interpretação e representação; 

 Capacidade de colaborar, de trabalhar em equipe e sobre tudo a 

capacidade de projetar o novo; 

 

Competência – refere–se à capacidade de compreender uma determinada 

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

dessa situação de forma proporcionalmente justa para com a necessidade que ela sugerir 

a fim de atuar da melhor maneira possível (Allessandrini, 2002).  

 

Segundo Perrenoud (2009), há dimensões emocionais, relacionais e intelectuais 

em todas as competências. 

 Como melhorar essas dimensões? 
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Através do desenvolvimento das possibilidades: enxergar o outro, observá-lo, 

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

dinamismos psíquicos que participam de escolhas no dia-a-dia, enfim do processo 

pessoal de autoconhecimento que o professor – educador desenvolve contínua e 

gradualmente. Permanecer atenta aos sentimentos e as sensações, aos padrões mentais 

de resposta às situações. Agir com ética e respeito com aceitação e amorosidade. 

 

Desenvolver um olhar clínico, individualizado que incorpora como ferramenta 

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

escutar, percebendo o conteúdo presente nas entrelinhas do que está sendo dito. O 

desenvolvimento pessoal permite agir com mais lucidez e amorosidade diante das 

muitas resistências que surgem por parte de alunos, colegas, professores, equipe da 

escola ou outra instituição, pais e comunidade (ALLESSANDRINI, 2002). 

                                                                           

Compreendi a diferença entre relações intrapessoal e interpessoal ou Inteligência 

Interpessoal.  É a inteligência do reconhecimento do outro, da empatia, da comunicação 

e das relações interpessoais. É externa voltada para a coletividade. E a Inteligência 

intrapessoal é a inteligência do eu e, portanto do auto-conhecimento, auto-motivação e 

auto-estima; uma inteligência do interior (CELSO ANTUNES, 2001).     

                                                         

A inteligência intrapessoal é a capacidade natural, que posteriormente será 

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

motivar-se. Não é fácil nos entendermos a nós mesmos, não é fácil saber como somos, 

nem o que sentimos num determinado momento. Em alguns momentos difíceis nos é 

difícil achar o controle.  

 

REFLEXÃO: É no trabalho e na rotina diária que é maravilhoso sabermos 

motivar e incentivar nossos alunos.  

 

De acordo com MANUEL, (2009) Inteligência interpessoal é a capacidade de se 

colocar no lugar dos outros e de se relacionar bem com eles. 
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De certa maneira, é a mesma inteligência intrapessoal, mas agora exercitada para 

fora: saber ajudá-los a se controlarem, saber motivá-los quando não o estão. 

 

Golemam aponta cinco componentes principais da inteligência emocional 

necessários para lidá-lo: 

 

1. Autoconhecimento – envolve uma profunda percepção das próprias 

emoções pontos fortes e fracos, necessidades e impulsos; 

2. Autocontrole – nos impede de sermos prisioneiros dos nossos 

sentimentos. É uma espécie de diálogo interno constante; 

3. Auto-motivação – está em pessoas que possuem desejos profundos de 

alcançar um objetivo; 

4. Empatia – leva em consideração os sentimentos dos outros nas tomadas 

de decisões, nas ações; 

5. Sociabilidade – tem um comportamento amigável com a habilidade de 

impulsionar as pessoas em direções diversas; 

 

Comenta Rossini (2005), o verdadeiro líder tem que ter uma visão maior do 

mundo, da realidade, dos problemas, das soluções.  

 

Foi sugerido para toda turma assisti o filme “o poder da visão”. Em seguida a 

turma foi dividida em equipes e cada uma ficou encarregada de estudar e fazer a análise 

e depois repassar para os outros grupos.                                                         

 

Equipe 1: “Entraves na Comunicação” – Componentes: Danielle, Francisca, Áurea, 

Regina. 

 

a. Não saber receber; 

b. Fazer silêncio a força, porém sem dar verdadeira importância à pessoa do outro; 

c. Quando o receptor despreza o temperamento do outro; 

d. Distrair e depois fazer crer que escutei e entendi tudo; 
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e. Escutar sempre emitindo juízos sobre o outro ou pensando, enquanto ele fala que 

conselho lhe darei ou que reprovação lhe farei; 

f. Escutar, procurando só o que possa ser útil ou interessante para mim. 

 

Equipe 2: “Entraves na Comunicação” – Componentes: Solange, Gorete, Joana, 

Elizângela, Adriana e Katiuscia. 

 

a. Colocar-se na posição forte; 

b. Ser cheio de mimos; 

c. Ser muito rígido ao dar opiniões; 

d. Nunca ter um gesto de afeto; 

e. Nunca contar-lhe, com sinceridade, as minhas coisas mais íntimas; 

f. Crer que já conheço bem o outro. 

 

Equipe 3: “Alguns Defeitos do Emissor” – Componentes: Carla, Josenir, Gildete, 

Regina, Jamillis, Midia. 

 

a. Invadir o espaço do outro, sem deixá-la expor suas opiniões 

b. Desabafar problemas pessoas generalizando coisas; 

c. Atacar o outro antes de ser repreendido; 

d. Falar brincando sobre coisas sérias usando risos; 

e. Falar muito de si mesmo; 

f. Perguntar muito; 

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

 

Equipe 4: “Interferências Interiores” – Componentes: Marcos, Lisiane, Daniela, 

Aglaiz, José Carvalho. 

 

a. Fugir da solidão;  

b. Tapar as feridas;  

c. Reflexões; 

d. Introspecção; 
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e. Figuras -  isolada; 

f. Em grupo; 

g. Criança com o pai. 

 

Equipe 5: “Interferências Interiores” – Componentes: Eliete, Elita Martins, Graça 

Costa, Graça.  

 

Falta de contato com a realidade, é justamente a falta de interesse que surge 

através da desmotivação acarretando uma séria de carência:  

 Amor próprio; 

 Delicadeza; 

 Compreensão; 

 Sensibilidades; 

 E excesso de solidão.  

 

Perseguidores internos é justamente o bloqueio que é causado em prol desta 

carência, é a trava emocional e psicológica. Imagens que revelam o emocional (figura 

de uma pessoa desequilibrada), bloqueio psicológico e falta de contato com a 

realidade. Trava cognitiva, perseguidores internos, “figura de um homem com um 

animal”. Uma relação de confiança envolve transparência e conhecer e entender você. 

Todas as equipes desenvolveram o trabalho de acordo com o que foi aprendido na 

disciplina, observando as relações intrapessoais e interpessoais. 
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3.5 Comentário do Livro: Ação Psicopedagógica na Sala de Aula – uma questão 

de inclusão. 

 

Ao ler este livro o que mais me chamou a atenção foi o capitulo 4, como avaliar 

o perfil da relação criança-escola, Maria Tereza Coelho afirma: Para que uma criança 

se desenvolva bem, ela precisa de um ambiente afetivamente equilibrado, onde ela 

receba amor autêntico e onde lhe permitam satisfazer as necessidades próprias de seu 

estado infantil.  

 

Quando estudamos o perfil neurossensório-motor, vimos que os três sistemas 

interdependentes e interligados compõem as condições necessárias para ocorrer à 

aprendizagem. O perfil escolar também é o resultado de complexo sistema social, em 

que estão interligados e interdependentes: o sistema escolar; o sistema de avaliação, a 

que o aluno foi submetido, a concepção de educação de seus professores, o quadro de 

valores de sua escola e a ligação deste com o quadro de valores do aluno. 

 

Para compor um perfil escolar que realmente consiga mostrar as características 

do aluno, é necessário: derrubar barreiras, registrar como a criança está se sentindo no 

ambiente escolar, conhecer a linha do tempo escolar. 

 

Em seguida fiz meu estágio na PROSSICA onde realizei em parceria um 

trabalho de anamnese com uma criança daquela instituição, observei as queixas da 

instituição e da família, os motivos que levaram a criança a ser avaliada: por ter tido 

cansaço na idade de 01 ano, doença oportunista que cessou em pouco tempo; esta 

criança foi indicada para o projeto por: desatenção, agitação, apresentou necessidade de 

carinho e limites. Utilizei as técnicas: testes operatórios, mudança de critério 

(dicotomia) testes piagetianos, jogos de desenvolvimento neurossensório motor, 

conservação de peso, e coordenação dinâmica manual e conservação de volume. 

 

Os aspectos avaliados foram: área cognitiva, a análise da percepção do aluno, a 

quantificação da inclusão das classes, e na área motora analisei a lateralidade, 

coordenação dinâmica manual. 



42 

 

Já na área emocional trabalhei com a conservação de peso e conservação de 

volume. Em relação à área pedagógica foi trabalhado o teste de Emilia Ferreiro, as 

quatro palavras. 

 

 No final foi realizada a síntese diagnóstica do cliente, acompanhado dos 

encaminhamentos e sugestões para minimizar a problemática do mesmo. Concluindo 

esta disciplina foi de grande importância para mim, porque sendo professora passei a me 

orientar melhor em relação ao novo olhar de uma professora-psicopedagoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse portfólio tem como objetivo auxiliar no processo avaliativo dos alunos do 

curso de especialização em psicopedagogia desta instituição e representa apenas uma 

possibilidade para tal processo. Como demonstrado ao longo da narrativa e descrição 

das disciplinas que compõem esse curso. 

 

Essa abordagem através deste novo modelo de trabalho acadêmico representa 

apenas uma etapa de um processo completo de formação de psicopedagogos e deve ser 

complementada com aspectos avaliativos dos professores que administraram os cursos 

citados. 

Sabe-se que o professor não pode deixar de ensinar, mas também não deveria 

furtar-se à realização de trabalhos de pesquisa. É, exatamente,  nesse encontro que se dá 

à possibilidade de executar um trabalho como o que foi realizado do portfólio sem a 

separação entre prática e teoria. Acreditamos que é no trabalho conjunto de produção 

científica que se encontra o real significado de uma proposta metodológica que defende 

o ensino ativo e o papel do professor reflexivo. 

Como professora da rede estadual a mais de 25 anos e na perspectiva de elevar 

meu nível e o interesse de me aprofundar na área da psicopedagogia me dediquei a esse 

curso com muito interesse. Como essas experiências vivenciadas nesse curso de 

especialização em psicopedagogia, através deste portfólio, senti motivada e estimulada 

para descrever com detalhes o pouco que aprendi, sentir vontade de pesquisar mais e 

praticar na minha sala de aula o conhecimento adquirido nesta faculdade, sou 

participante da construção do conhecimento, principalmente quando os temas de 

reflexão são frutos de minhas experiências do cotidiano da sala de aula, como 

professora do Ensino Fundamental II,  temas esses que sempre se defrontam, e estas 

oportunidades para aproveitar o momento e refletir e pesquisar essas questões. Mas, 

sobretudo, a motivação e a satisfação de assumir como professora e psicopedagoga ativa 

no processo de construção de conhecimento escolar da escola ao qual eu trabalho.  
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O registro e a atualização sistemática das disciplinas que fiz contribuíram para 

que realizasse esse portfólio e que eu tomasse consciência da progressão de meu 

desenvolvimento intelectual em relação às discussões da disciplina.  

Como foi sugerido pela professora cada cursista construiu praticamente um 

resumo em tópicos de alguns dos principais assuntos tratados em sala de aula, ou seja, 

um diário das disciplinas, proporcionou uma oportunidade a mais para que os estudantes 

pudessem realizar reflexões complementares sobre sua experiência universitária, suas 

indagações acadêmicas e inquietações intelectuais.  

Acredito que o produto final do meu trabalho foi interessante também como um 

diário que registrei minhas vivências emotivas e existenciais no curso durante o 

semestre. 
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