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Este portfólio é a concepção de aprendizagem adotada, centra-se no 

processo de constante reflexão, síntese e análise sobre a maneira como eu 

Gildete Silva Reinaldo explico meu próprio processo de aprendizagem sobre as 

disciplinas ministradas no curso de psicopedagogia.  

Estarei mostrando temas e problemas, os momentos chaves em que 

eu considero que localizei ou superei alguma dificuldade, será uma motivação 

a mais para eu desenvolver as minhas potencialidades e aprimoramentos na 

minha prática profissional. 
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História de Vida 

Chamo-me Maria Gildete da Silva Reinaldo, sou natural de 

Fortaleza-Ce, tenho 38 anos, nasci no bairro Serviluz, onde moro até hoje. Sou 

a terceira filha de uma família de cinco irmãos. 

Os meus pais são pessoas simples, naturais de Redenção - CE. 

Minha mãe foi uma mulher batalhadora, que nunca teve a oportunidade de 

estudar, pois cedo teve que trabalhar. Minha mãe faleceu no dia 02 de 

setembro de 1994. Meu pai constituiu outra família de quatro filhos, ele hoje 

mora em Icoraci-Belém do Pará. 

Minha primeira experiência escolar foi aos 8 ou 9 anos, com aulas 

particulares em casa. A senhora que me ensinava chamava-se Juracy. Eu tinha 

muita vontade em aprender, o que me possibilitou uma rápida aprendizagem, 

logo, logo aprendi a fazer meu nome, a ler na formosa cartilha do ABC. 

Depois disto iniciei meus estudos numa escola publica que ficava 

próximo a minha casa (Escola Nossa Senhora da Assunção). Em 1981 fui 

matriculada na sala de aula da turma pelotão para crianças fora da faixa etária 

para estudar, eu já estava quase com 10 anos de idade. Lembro-me com 

satisfação da Cartilha que eu estudei, nesta turma, chamava-se a “Cartilha da 

Ana e do Zé”. Os textos eram pequenos e alavam da família da Ana e do Zé 

que moravam na roça. Essa escola os professores, marcaram minha vida, 

onde terminei o ensino fundamental de 1º a 4º série. Já o ensino de 5º a 8º 

série, cursei na Escola Manoel Rodrigues, nos anos de 1985 a 1988. Cursei o 

ensino médio na Escola Nossa Senhora Aparecida, fiz o magistério, pois já 

estava trabalhando na Escolinha Vila Mar, e pretendia ser especializada. Logo 

após o magistério, iniciei a graduação na Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA) a seriedade e qualidade dos profissionais junto com a 

organização do núcleo fizeram com que eu concluísse muito bem, meu curso 

naquele estabelecimento. 

Minha vontade de aprender continuou. Então quando soube que a 

Faculdade Darcy Ribeiro estava oferecendo cursos de pós-graduação, com 

turmas aos sábados, fiquei super interessada, busquei maiores informações. 

Todas as informações a respeito dos cursos atenderam minhas expectativas e 

logo me matriculei. Escolhi o curso de Psicopedagogia porque a meu ver, eu 

preciso estar atualizada sobre novos conceitos educacionais e entende-los, 

saber quem são os pensadores do momento para adquiri conhecimentos que 

me ajudem a melhorar minha prática e claro ganhar como especialista e não 

mais apenas como graduada. 



8 

 

Vida Profissional 

 

Aos meus 17 anos, recebi um convite para trabalhar com crianças 

de 3 a 4 anos, em um Centro Comunitário na Praia do Futuro. Era um trabalho 

voluntário. Isso não foi nenhum problema para mim, e sim uma grande 

satisfação, pois estava fazendo algo que eu gostava muito, trabalhar com 

crianças mesmo tendo demonstrado bastante jeito, não imaginava que no meu 

futuro eu me tornaria uma profissional da educação, foi uma experiência 

maravilhosa. 

Minha segunda experiência profissional foi aos 22 anos (1994) na 

Escolinha Vila Mar (agora conhecido como Projeto Vila Mar, onde trabalho até 

hoje). Iniciei como auxiliar de secretaria, no ano seguinte (1995) passei a ser 

auxiliar de professora, na sala de alfabetização. Gostei muito da experiência de 

estar novamente em sala de aula. 

Então resolvi fazer o magistério, para continuar trabalhando na 

mesma escola, logo que terminei o pedagógico em 1997, assumi uma turma, 

na sala da 4º série do Ensino Fundamental. Foi uma enorme satisfação ser a 

titular de uma turma. Nos anos seguintes assumi as turmas da 3º série, lecionei 

com muito amor e dedicação para essas turmas. 

Neste período o Projeto Vila Mar tinha uma parceria com a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, através dos contratos temporários. Enfim no ano de 

2001 quando houve o concurso para professores municipais, eu não fiz uma 

boa prova, juntamente com as demais colegas da área profissional (todos nós 

não passamos) as professoras concursadas iriam assumir nossos lugares, 

então a diretora do Projeto Joyce Pinheiro resolveu trabalhar com outros 

parceiros (COMPASSION). A escolinha Vila Mar passou a ser Projeto Vila Mar, 

desenvolvendo as atividades extracurriculares (CDI – Centro de 

Desenvolvimento Integral). 

Durante todo o tempo que trabalho nesta instituição, exerci várias 

outras funções tais como: Monitora de esporte N.E (Nova Esperança), monitora 

de correspondência, coordenadora da Creche Vila Mar e agora atualmente sou 

educadora infantil do CPV 1 e 2 CPV Crescendo para Vencer. Amo muito o que 

faço, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos, meu coração dispara 

quando percebo um aluno fazendo descobertas... isso me realiza sabe?  
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Introdução 

 

 

O presente trabalho trata de um portfólio que tem o objetivo de 

organizar o saber da aluna, aprimorando sua habilidade de observação, ainda 

propicia a estudante o desenvolvimento de competências para avaliação de 

seu próprio trabalho. 

Eles estão divididos por capítulos de cada disciplina. 
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1º Disciplina: Psicopedagogo: Formação e profissionalização 

 

TEMA 

A Configuração Clínica da Prática Psicopedagógica 

 

Esta disciplina foi ministrada pela professora Telma Regina de Andrade 

graduada em pedagogia (UECE), com especialização em psicopedagogia 

(UECE), mestrado em educação especial (UECE). 

Ela utilizou a seguinte metodologia: exposição dialogada, discussão de 

textos a partir de leituras individuais e/ou coletivas, oficinas de trabalhos 

grupais, exibição de documentários e filmes e apresentação de seminários. 

Teve como objetivos identificar historicamente a atuação da 

psicopedagogia compreendendo-a como uma área de estudo que se ocupa 

dos problemas de aprendizagem, no que tange ao seu desenvolvimento normal 

ou com dificuldades do ponto de vista do sujeito e da instituição, em seus 

múltiplos aspectos. 

Defino esta característica como configuração clínica da prática 

psicopedagógica. Implica a compreensão da situação de aprendizagem do 

sujeito, individualmente ou em grupo, dentro do seu próprio contexto, isto é, 

cada sujeito e seu caso específico, seja no espaço da clínica ou da instituição, 

o trabalho assume a configuração clínica. Esse trabalho requer uma atitude de 

investigação e intervenção. 

Por exemplo, antes de eu iniciar o processo de alfabetização em uma 

primeira série, eu procuro conhecer os alunos de forma a escolher os meios e 

os fins que melhor atendam. Desta forma estou prevenindo alguns obstáculos 

que poderiam surgir se meu plano de trabalho não atendesse os interesses do 

grupo, sujeito dessa aprendizagem. 

Da mesma forma 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. 

Essa disciplina foi de suma importância para mim, adquiri 

conhecimentos como identificar e fazer trabalho preventivo para tratar 

determinados problemas relacionados à dificuldade de aprendizagem. Também 

aprendi que são vários os fatores que causam tais dificuldades, como por 

exemplo, causas neurológicas, problemas emocionais (auto-estima baixa, 
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insegurança, medo, opressão, excesso de cobranças) influências ambientais 

causas pedagógicas e problemas psicomotores. 

Porém a metodologia do trabalho do psicopedagogo, ou seja, a 

abordagem e o tratamento, enfim a forma de atuação se vai tecendo em cada 

caso na medida em que a problemática aparece. 

A maior aprendizagem que eu tive, foi que qualquer insucesso na 

construção de um conhecimento, tanto de conceitos, como de procedimentos, 

hábitos e atitudes. É preciso lembrar que nesse momento histórico em que 

vivemos, a aprendizagem pode e deve acontecer durante toda vida, em todas 

as situações, sejam familiares, escolares, ou profissionais. Por isso não me 

refiro apenas ao aluno e sim “pessoas” e, portanto, as dificuldades podem 

aparecer durante toda vida também. 

Segundo Mariana Muller (1987, p.32) “mediante a aprendizagem, cada 

individuo se incorpora a esse mundo com uma participação ativa, ao se 

apropriar de conhecimentos e técnicas, construindo em seu interior o universo 

de representações simbólicas”. 

Entretanto o meu papel de psicopedagoga nas dificuldades de 

aprendizagem é ser companheira do indivíduo que está com tropeços no 

aprender, ajudando-o na percepção de si mesmo que vão permitir a descoberta 

de saberes sobre os entraves que estão ocorrendo. 

Para eu ter sucesso no meu trabalho, preciso saber descobrir e entender 

o que não foi falado, o que está por trás da dificuldade. 

Diante de todos os textos lidos e estudados foi muito proveitosa para 

mim toda a aprendizagem, todo conhecimento que adquirir ao curso essa 

disciplina. Tenho convicção que vai ser muito valiosa para minha área 

profissional, como também na minha vida familiar. 
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2º Disciplina: Teorias e Tendências Pedagógicas á Prática Docente 

TEMA 

Tendências Pedagógicas na Prática Escolar 

Esta disciplina foi ministrada pela professora Alexandra Costa Lima, 

formada em Pedagogia (UNIFOR), especialista em Psicopedagogia (UVA) e 

Administração Escolar (UNIFOR) mestre em Administração (UECE). 

O que me encantou foi à linguagem simples que ela utilizou para nos 

transmitir e explicar o conteúdo da disciplina, tendo como base o método 

teórico-vivencial, utilizando recursos diversos para o processo de construção – 

assimilação dos temas. O conteúdo foi repassado através de exposição 

dialogado e participativa, através de relatos de experiências e estudos 

domiciliares. 

Teve como objetivos, fornecer noções básicas sobre o processo ensino-

aprendizagem mediante o estudo das teorias e tendências pedagógicas; refletir 

sobre a importância da educação como fator de transformação pessoal e 

social; estimular ao aluno uma postura crítica frente às diversas teorias do 

desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem humana; proporcionar abertura 

a novas contribuições á complexidade da realidade educacional. 

Nessa disciplina tive aprendizagem significativa, onde expus minha 

opinião sobre a atual condição da educação nos dias de hoje. Debati sobre a 

crise familiar na modernidade que tem atingido a educação em cheio. De 

acordo com o que eu estudei, pude concluir que atualmente quase não há mais 

parceria entre pais e escola, é como se os mesmos tivessem transferido a total 

responsabilidade de educar para os profissionais da educação, pois são 

apenas agentes passivos, ou melhor, clientes esperando satisfação total 

porque estão pagando. 

A meu ver a presença constante dos pais na escola envolvidos nas 

decisões e afetividades escolares, o respeito à consideração e a cumplicidade 

que existiam antigamente entre os mesmos e os professores tem feito uma 

enorme falta e gerado uma grave crise que tem resultado desinteresse pelos 

estudos, desrespeito por professores e colegas e pelo patrimônio escolar. 

Não se estuda mais com o objetivo de aprender para tornar-se alguém 

melhor e mais capacitado. O foco hoje é ser “qualificado”. 
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É bem verdade que as grades não foram atualizadas e especialmente 

nas escolas públicas falta infra-estrutura para que se desenvolva um trabalho 

pedagógico com maior qualidade.  

As tendências pedagógicas originam-se de movimentos sociais e 

filosóficos, num dado momento histórico, que acabem por proporcionar a união 

das práticas didáticas pedagógicas com os desejos e aspirações sociedade de 

forma a favorecer o conhecimento, sem com tudo querer ser uma verdade 

única e absoluta: seu conhecimento se reveste de essencial importância para o 

professor que deseja construir sua prática. 

Segundo Fusa ri e Ferraz: “A concepção de arte pode auxiliar na 

fundamentação de uma proposta de ensino e aprendizagem artístico, estéticos 

e atende essa mobilidade conceitual é a que representa e do exprimir” (Fusa ri 

e Ferraz p.18 1993). 

Pois é a partir desses conhecimentos que podemos propor mudanças 

que propiciem o desenvolvimento do fazer, representar e exprimir. Por isso, o 

professor deve estar a par das teorias e tendências pedagógicas ao 

problematizar suas questões do cotidiano e ao pensar sua prática, sem, 

contudo estar firmemente preso a uma delas. Deve, antes de tudo procurar o 

melhor de cada um, seguindo uma aplicação cuidadosa que permita avaliar sua 

eficiência. 

Diante de tudo isso. Eu pude ressaltar que as teorias são importantes, 

mais cabe ao professor construir sua prática embasada nelas, elas são 

elementos norteadores e não “receitas” prontas. Vemos que na prática escolar 

os condicionantes sócio-políticos exercem fortes ascendências sobre as 

tendências pedagógicas, que foram classificadas em:  

Liberais – marcou a educação no Brasil nos últimos 50 anos, mostrando-se 

hora conservadora, hora renovada. A pedagogia liberal enfatiza: o preparo do 

individuo para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões 

individuais. 

Segundo Libâneo (1990, “Isso pressupõe que o individuo precisa 

adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade de classe, através do 

desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto 

cultural, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois, 

embora a escola passe a difundir a idéia de igualdade, de oportunidades não 

leva em conta a desigualdade de condições.”  

Progressista – É uma tendência que parte da análise crítica das realidades 

sociais que sustenta as finalidades sócio-políticas da educação. A pedagogia 

progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista, por 



14 

 

isso se constitui um instrumento de lutas dos professores ao lado de outras 

práticas sociais. 

Considerando as tendências pedagógicas apresentadas, pude observar a 

importância do estudo para o pleno desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. Em alguns casos as tendências se completam em outros 

divergem. Mas de qualquer forma ela nos ajuda a fazer uma análise da nossa 

prática diária em sala de aula. Pois há momentos em que nós educadores 

temos que nos sensibilizarmos e sermos flexíveis. Sua importância é que elas 

nos servem com instrumentos de avaliação na nossa prática pedagógica. 
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3º Disciplina: Competência Intra e Interpessoais 

 

TEMA 

Competências Intra e Interpessoais 

 

Esta disciplina foi ministrada pela professora Raimunda Cid Timbó 

especialista em Psicopedagogia (UVA), mestre em Educação Especial (UECE). 

Teve como metodologia exposição dialogada, discussão de textos a 

partir de leituras individuais e/ou coletivas, apresentações de trabalhos 

individuais (observação de um grupo) e vídeo-documentário, reflexões, 

vivências, estudos de casos. 

Esta disciplina teve como objetivo mostrar a importância das 

competências emocionais: intrapessoal e interpessoal. Desta forma o discente 

terá a oportunidade de vivenciar estas competências através de dinâmicas e 

jogos necessários para as dimensões. Ao longo da disciplina, espera-se que o 

aluno revele habilidades de: saber o que é competências pessoais; vivenciar 

algumas experiências de acordo com as competências intrapessoais e 

interpessoais. 

Competências pessoais: mobilização de saberes de conhecimentos. 

Competências constituem em capacidade de tomar decisões, 

enfrentar situações, problemas. Pensar sobre e elaborar propostas de 

intervenção na realidade. 

Colaborar, 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 ele, ou seja, 

estabelecendo uma avaliação dessa situação de forma proporcionalmente justa 

para com a necessidade que ela sugeriu a fim de estudar de melhor maneira 

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

emocionais, relacionais e intelectuais em todas as competências. Como 

melhorar essas dimensões? 

Através do desenvolvimento das possibilidades: enxergar o outro, 

observá-lo e avaliá-lo. Allessandrini (2002). Observar em si mesmo o que 

ocorre em seus dinamismos psíquicos que participam de escolhas no dia-a-dia, 
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enfim do processo pessoal de autoconhecimento que o professor-educador 

desenvolve contínua e gradualmente. Permanecer atento aos sentimentos e 

sensações, aos padrões mentais de respostas as situações. Agir com ética e 

respeito com aceitação e amorosidade. 

Essa disciplina foi muito marcante para mim, passei a praticar o 

autoconhecimento, pergunto com freqüência que fiz hoje de bom? Fiz mal para 

alguém? Consegui controlar meus impulsos? Coloquei-me no lugar do outro? 

Fui compreensiva? Quando se pratica reflexões estamos desenvolvendo o seu 

ser, preparando-se melhor para educar para ser. 

A educação humanista para o ser coloca as pessoas em primeiro 

lugar e isso não pode ser no discurso tem que ser na ação. 

Trabalho com crianças carentes e de risco, aprendi a interessar-me 

sinceramente por meus alunos, elogiando-os, ratando-os com dignidade, 

respeito e muito amor. Incentivo-os a terem vontade de progredirem, fazendo-

os acreditarem que sempre podemos nos aperfeiçoar. 

Mestre, não me ensine o que você sabe, 

apenas viva ao meu lado e converse comigo. A 

sua sabedoria me esmaga, mas o que você faz 

será para mim um convite. 

(Humberto Maturana) 

Desta forma compreendi a diferença entre relações intrapessoal e 

interpessoal ou inteligência interpessoal. É a inteligência do reconhecimento do 

outro, da empatia, da comunicação e das relações interpessoais.  

Segundo Goleman (1995) 

Na medida em que nossas emoções atrapalham ou aumentam 

nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para alcançar 

uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, definem os limites do 

nosso poder de usar nossas capacidades mentais inatas e assim determinam 

como nos saímos na vida. E na medida em que somos motivados por 

sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau 

ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam a conquista. É nesse sentido 

que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta 

profundamente todas as outras facilitando ou interferindo com elas (Ed. 

Objetiva, 1995, p. 73). 

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

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

controle de suas emoções. Percebi que a pessoa equilibrada não profere 



17 

 

palavras ácidas, não tem rompantes inamistosos, nem mau humor sem fim. 

Sabe enfrentar com serenidade os reveses, superando passo a passo as 

múltiplas pelejas da vida. Portanto não existem classificações de sentimentos e 

emoções, porém sabemos que a alegria, raiva, medo e tristeza são as 

principais emoções.  
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4º Disciplina: Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais 

 

TEMA: 

Os Quatro Pilares da Educação: 

(Pluralidade Cultural; Educação em valores, conceituação de cultura) 

 

A disciplina foi ministrada pela professoras: Raimunda Pinheiro Menezes 

            (Ray 

Pinheiro) Especialista em Psicopedagogia, (UVA) 

Teve como metodologia, aulas expositivas, participativas, levando o 

aluno a descobrir-se capar de analisar e compreender as temáticas abordadas. 

Oficinas práticas, aula de campo, vide-documentária, estudo de texto e 

debates. 

Esta disciplina teve como objetivos. Introduzir aspectos relativos ao 

processo de formação da sociedade contemporânea, o papel da cultura, da 

diversidade cultural e do multiculturalismo. Refletir sobre o convívio dos 

diferentes grupos sociais: Raça e gênero/ na escola. 

A Lei LDB 

A 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 a ordem democrática. 75% Base nacional com 25% Temas 

transversal. 

SOBRE A EDUCAÇÃO EM VALORES: 

A vinculação dos valores com a educação é um tema clássico em 

pedagogia, já que valores estão definitivamente incluídos na problemática 

relacionada aos fins da ação educativa. Pelo lugar que ocupam na realização 

da pessoa e no desenvolvimento da personalidade humana, os valores devem 

ser considerados de maneira central e sistemática na ação educativa. Hoje em 

dia não se questiona mais se existe relação entre educação e valores ou se é 

preciso educar em valores, pois ninguém pode viver sem valores, e tampouco é 

possível educar sem eles. 

(Segundo Landsheere 91976 p. 129) 
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“Nenhuma educação é possível sem a noção de valores seja central 

nela e nenhum projeto educativo pode ser realizado sem que um plano de 

educação em valores ocupe um lugar central”. 

Para mim a questão “Em que valores Educar? Remete 

necessariamente ao tipo de ser humano que se deseja formar, pois a escolha 

de um ou de outro valor determinará personalidades diferentes. O 

conhecimento humano está condicionado por circunstâncias históricas e 

culturais que determinam boa parte de seus processos. 

Korn Descreve esse condicionamento: 

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

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

análise psicológica pode apontar a participação dos impulsos biológicos mais 

elementares, das apetências mais instintivas, da sensibilidade mais refinada, 

da reflexão mais prudente, das reminiscências mais remotas, da fé mais 

obstinada, da visão mais idealista ou mística; ao fim, tudo se resume no ato de 

valores, no movimento da vontade que aprova ou repudia. Influi no ato de 

valorização o momento histórico que nos coube viver, o ambiente coletivo 

gremial, étnico, cultural que nos envolve, os traços do nosso caráter mais ou 

menos Gregório, finalmente, na valorização intervém um fator pessoal, 

escorregadio, inacessível a qualquer coerção lógica”. 

(Korn, 1938 U.l.p. 129)   

 

È importante que nós professores e as escolas conscientizem do 

que estão fazendo em sua prática educativa com relação aos valores. Queira-

se ou não, educa-se sempre sob signo de um conceito determinado do ser 

humano e de um modelo social. Existe a priori, um conjunto de valores 

implícitos na organização, no sistema e na metodologia escolar utilizado. É 

preciso reconhecer o sentido da própria ação, isso é do projeto histórico ao 

qual se está servindo.  

Por isso diante dessa complexidade, a família e a sociedade não 

podem omitir-se deixando a responsabilidade para a escola, nem a escola deve 

aceitar a tarefa da formação moral à margem da realidade familiar e social. As 

responsabilidades devem ser partilhadas, com alta dose de compreensão, 

interação discernimento e colaboração. 

Nesta disciplina pude aprender que o pluralismo cultural faz parte 

dos temas transversais que são conteúdos sugeridos para se trabalharem 

questões sociais que afetam diretamente nas sociedades nos dias de hoje nos 

âmbitos nacional e mundial. Foram muito distintos os textos sobre o tema 
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central da disciplina o pluralismo cultural, houve um debate com esclarecimento 

e troca de idéias. O segundo momento enriquecedor, que fechou a aula com 

excelência, foi a apresentações de um vídeo: ”Aprendendo a conviver” segundo 

a visão do grande educador Rubens Alves. Fiquei extremamente emocionada e 

marcada com vídeo. Praticar o modo de conviver com o outro escutar, 

respeitar. O discurso na vida, no dia a dia não se omite, mais assume sua 

identidade, idéias, escolhas, mas sem agredir, pisar, sufocar. “VIVA AS 

DIFERENÇAS” 

Outro conhecimento que foi de grande relevância foi compreender 

os quatro pilares da educação e os princípios definidores da estratégia de 

promover uma educação com desenvolvimento humano. 
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5º DISCIPLINA: 

Fundamentos Bio-Psico-Sociais do Desenvolvimento Humano 

  

TEMA 

Abordagem Psicopedagógica da aprendizagem. 

(As relações do sujeito com o aprender, e áreas relacionadas à 

psicopedagogia: Área emocional, cognitiva e Área Percepto- Motora) 

 

Esta disciplina foi ministrada pela professora: Liliam Queiroz Frossard. 

Graduada em Psicopadagogia (UNIFOR), especialista em Psicopedagogia 

(UECE) e mestre em Psicologia (UNIFOR) 

Liliam usou uma linguagem simples e clara, de forma que fique 

maravilhada com tanto conhecimento transmitido. Utilizou como base o método 

teórico vivencial, o conteúdo foi repassado através de exposição dialogada e 

participativa, relatos de experiências e vídeos.  

Teve como objetivo identificar a abordagem psicopedagógica da 

aprendizagem, e das áreas relacionadas à aprendizagem. Desenvolver a 

percepção global sobre o movimento afetivo, cognitivo e social do sujeito que 

aprende  

A partir do conteúdo estudado sobre o “Cérebro” pude compreender que 

a capacidade adaptativa do sistema nervoso central chama-se “Plasticidade 

cerebral”; isso porque o cérebro possui uma enorme reserva de células 

nervosas (neurônios) que podem entrar em ação, assumindo e realizando as 

funções dos neurônios. 

A plasticidade cerebral é o ponto culminante da nossa existência da qual 

depende a aprendizagem. É a capacidade adaptativa do sistema nervoso 

central. È esta maravilhosa plasticidade cerebral que estimula educadores 

como nós, a não desistir, mas continuar acreditando nas possibilidades que 

todo educando possui, onde as dificuldades ou problemas que possam surgir 

nos direcionam a novos caminhos em busca de estratégias e tecnologias que 

nos levem ao sucesso, ou seja: APRENDIZAGEM. 

Outro assunto abordado sobre o cérebro, é que ele estabelece uma 

espécie de codificação eletrônica, pois à medida que a criança vivencia 

determinada experiência mais ela aprende quanto mais estimulada mais 
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sinapses ela tem.  Devido à plasticidade que a faz ter capacidade de absorver 

a aprendizagem com maior facilidade. 

Vi também sobre o narciso primário onde caracteriza o inicio do 

desenvolvimento do “Eu”. É a fase auto erótica, o primeiro modo de satisfação 

da libido, onde as pulsões buscam satisfação no próprio corpo. 

Os aspectos do estágio oral e anal, o estágio oral divide-se em dois sub-

estágios: o primeiro é denominado oral pendente, o segundo ocorre por 

ocasião do desmame (oral agressivo – dentição). 

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

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

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

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

estabelecimento do “eu” exemplo: O bebê precisa estar bem, amar sem 

condições e mudanças graduais. 

Estágio fálico (fala=poder) Existe a angustia de construção: relacionado 

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

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

trata da genitalização verdadeira. Ainda não existe uma conscientização da 

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

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

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

deve-se a dois fatores; a criança ao se proporcionar prazer, exclui o adulto que, 

com isso revive primitivos sentimentos de exclusão e também porque ao 

completar a ação auto-erótica da criança os adultos lembram sua própria 

atividade masturbatória recalcada. O período e descoberta da diferença sexual 

são onde surge a descoberta da desigualdade da constituição humana, daí em 

diante, tanto menino quanto menina farão perguntas inquisidoras aos adultos 

quanto às diferenças (grande/pequeno; rico/pobre; etc..) nesta ordem de 

curiosidade surgirão perguntas sobre diferenças e funções anatômicas. 

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

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

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

negação e culmina com a estruturação o Édipo. 

Este assunto despertou em mim uma curiosidade em aprender mais, daí 

procurei ler apostila e pesquisar sobre: A escopofilia ou voyeurismo sugere no 

desejo da criança de fazer parte da cena primária, de deixar de ser o terceiro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para desejar ter um filho (troca pelo pênis)  

 Estágio genital – O Édipo é uma estrutura, uma organização central e 

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

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

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

universal para que a “cultura” se distinga de “natureza” o incesto é o gozo 

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

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

último baluarte do narcisismo primitivo. 

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

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

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

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

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

quando comprova a existência de um sexo diferente do seu. 

É Édipo só terá sua resolução na puberdade e adolescência, quando o 

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

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

“lembrarão” os pais. No final do complexo se instala o período de latência, 

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

de funções intelectuais. 

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

genital e algumas características são peculiares. 

 Maior crescimento  

 Confronto novo de problemas e potencialidades para relações 
interpessoais. 

 Importâncias das brincadeiras brincam de mamãe e filhinho; 

 Aprendizagem dos amores; 
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Para entender melhor essa fase li sobre o ego, o superego e o ideal 

de ego. Pude distinguir o seguinte: são fundamentalmente três as instâncias 

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

se o superego dividido em superego propriamente dito e ideal do ego. O Id tem 

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

pulsões. 

A identificação é um processo de ordem psicológica mediante o qual 

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

psicologicamente constituído por outro humano. Esta identificação está 

relacionada com o narcisismo. As instancias Ego e Superego são basicamente 

constituídos pela identificação, correspondendo aos restos representacionais 

do que era um relacionamento objeta externo. 

Já Lajonquiere (1995) cita nas aprendizagens entre o conhecimento 

e o saber que na medida em que o sujeito (re-constrói o conhecimento no 

campo do outro, as ações são efetivamente, engendradas desde fora ou em 

outras palavras, as aprendizagens resultam possíveis graças à “presença” dum 

outro. 

“Portanto na medida em que os processos de aprendizagens têm 

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

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

desempenham determinados papéis e não outros”, como afirmam Piaget e 

Garcia (1987). 

Os objetos “puros”, ou seja, as coisas estão sempre em situação. 

Quando os sujeitos deparam-se com certas coisas numa situação particular 

tentam ordenar seus comportamentos (re) construindo conhecimentos: onde o 

real desafia tenta-se contorná-lo com imagens, com uma produção imaginária, 

com objetos (de conhecimento). (Esse atua o sujeito (re) constrói o 

conhecimento que socialmente já tinha sido colocado lá em situação) (PIAGET 

e GARCIA, 1987. p. 186) 

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

socialmente compartilhado, (re) constrói-se, efetivamente, como sujeito 

cognoscente, isto é, estrutura-se enquanto, sujeito epistêmico. O sujeito (re) 

constrói o conhecimento do outro em se mesmo. Esse (re) construir em si é 

uma apropriação das chaves significantes nas quais o conhecimento se 

encontra cifrado no outro (PIAGET e GARCIA, 1987; P. 190) 

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

esse outro. Por isso expressões como “estágio de identificação entre o Self e o 

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

se psicologicamente ele é o outro desde o inicio, significa que ele é passivo, 
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sofre as ações que os outros determinam. Ele é identificado. Isto quer dizer que 

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

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

começarão a ser constituídos. 
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6º Disciplina: Linguagem, comunicação e psicomotricidade 

TEMA: 

O que é psicomotricidade (Um olhar psicomotor na infância) 

 

Esta disciplina foi ministrada pela professora: Adriana Alencar 

Gomes Pinheiro, graduada em psicologia (UNIFOR), ciências sociais (UNICAP 

– PE), com especialização em psicologia organizacional e do trabalho (CEP), 

psicodiagnóstico (UFC), psicopedagogia (UFC), neuropsicologia (CPHD / CEP 

– PE), mestre em psicologia (UNIFOR). 

Adriana utilizou recursos diversos para o processo de construção-

assimilação dos temas. O conteúdo foi ministrado através de exposição 

dialogada e participativa, relatos de experiências e estudos domiciliares. 

Teve como ementa: O concito de psicomotricidade, sua relevância 

como ciência e seu objeto de estudo que é o homem. A compreensão do 

homem mediante seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno 

e externo. O processo de maturação corporal bem como a aquisições: 

cognitivas, afetivas e orgânicas.  

A relevância da psicomotricidade no processo de aprendizagem 

De acordo com a disciplina estudada eu pude compreender que: 

Psicomotricidade é uma ciência da educação e da saúde destinada a estudar, 

analisar, orientar todas as condutas do indivíduo: motoras, neuromotoras, 

perceptomotoras. Tem como objetivo estimular a percepção e a consciência do 

corpo como lugar de sensação, expressão e criação. A integração harmoniosa 

entre cada segmento corporal e suas inúmeras possibilidades de movimento. A 

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

comportamento geral do indivíduo, de suas emoções e necessidades. 

Desenvolve as funções de inteligência, buscando tomar coerente 

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

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

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

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

Sua aplicação acontece com diversos segmentos da sociedade no 

trabalho com gestantes através do exercício de relaxação, na estimulação 

essencial com bebês, na área da educação escolar preventiva, na área da 

reeducação com indivíduos de inteligências mentais na área terapêutica 
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psicomotora buscando favorecer o restabelecimento do equilíbrio na geriatria 

etc..  

Pois segundo Lê Boulch (1996 p.24,25). 

“A educação psicomotora condiciona todas as 

aprendizagens pré-escolares escolares: leva a criança a 

tomar consciência de seu corpo da lateralidade, a situar-

se no espaço, há dominar o tempo, a adquirir habilidade 

suficiente e coordenação de seus gestos e movimentos. 

Ela deve ser praticada desde o inicio da infância e 

conduzida com perseverança, permite prevenir certas 

inadaptações difíceis de melhorar, quando já 

estruturadas”. 

 

Assim, a psicomotricidade atua proporcionando ambientes que 

estimulem as vivências corporais, ou seja, buscando desafiar os alunos 

atingindo suas zonas de desenvolvimentos. 

Portanto, a psicopedagogia e a psicomotricidade estão intimamente 

ligadas. Antes de aprender a matemática, o português, os ensinamentos 

formais, o corpo tem que estar organizado, com todos os elementos 

psicomotores estruturados. Uma criança que não consegue organizar seu 

corpo no tempo e no espaço, não conseguir sentar-se numa cadeira, 

concentrar-se, segurar num lápis com firmeza e reproduzir num papel o que 

elaborou em pensamento. 

A psicomotricidade aparece então, com uma ferramenta 

indispensável no processo de aprendizagem vivido pelas crianças, pois lança 

mão de todos os aspectos necessários para um desenvolvimento equilibrado. 

Essa ciência leva em conta o desenvolvimento integral do indivíduo, nunca 

separando o corporal, o cognitivo e o emocional no processo de 

desenvolvimento, e respeitando o fato de todos os Sr produto de um meio 

social distinto do outro. A estimulação psicomotora, aplicada nessa fase do 

desenvolvimento infantil, tem o propósito de auxiliar a criança a apropriar-se 

concretamente do mundo ao redor, relacionando-se com ele. 

E o mais importante de tudo isso é que, por meio do brincar o 

professor assume um papel fundamental neste processo, pois é ele que arma 

de maneira planejada e não casual, as cenas mais pertinentes para que esse 

desenvolvimento ocorra. É ele que fará com que o sujeito não se fragmente, 

pois ele é como elo de todos os aspectos que constituem um indivíduo: os 

aspectos psicomotores, cognitivos e sócio-efetivos. 
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“Na argumentação de FONSECA, ele diz que no jogo a criança tem 

oportunidade de estruturar o seu esquema corporal, a sua relação com o 

espaço e o tempo, a ampliar a utilização do perceptivo motor e ainda estampar 

sua efetividade, proporcionando o desencadear de suas emoções” FONSECA, 

1996, p.51. 

Essa disciplina foi maravilhosa, e muito importante para mim, pois 

através das argumentações de alguns estudiosos tais como: Fonseca, 

Kishimoto, Negrine, Condemarin e Chadwick, agora tenho subsídios para 

aplicar jogos e brincadeiras na minha prática diária, fazendo com que as 

crianças tenham experiências motoras num espaço escolar, onde elas possam 

desenvolver-se num ato social que permita-lhes uma comunicação através dos 

gestos explorar as possibilidades de movimento do corpo, manusear objetos, 

exercitar sensações e percepções, movimentar-se em grandes e variados 

espaços e relacionar-se com outros grupos, facilita a interiorização de um 

vocabulário sensório-motor não verbal. 

Nesse momento o estimulo, o espaço e as relações se fazem 

fundamental, é nesse sentido que a psicomotricidade aparece como uma 

ferramenta indispensável no processo de aprendizagem para um 

desenvolvimento equilibrado. O professor lançando mão da estimulação 

psicomotor no processo de aquisição da linguagem resgata o corpo como 

primeira via de comunicação com o mundo. 

O final é função de a psicomotricidade utilizar-se de atividades, jogos 

e brincadeiras com o intuito de estimular e desenvolver a criança de modo igual 

e simultâneo, não só no aspecto motor, mas cognitivo também. 

Essa disciplina mudou o meu conceito sobre a importância do 

brincar. Na brincadeira é possível trabalhar a representação simbólica da 

construção de forma branda e aceitável na colocação de limites e combinações 

que darão subsídios a socialização e a criação das regras coletivas, mesmo 

que não haja comunicação verbal. Pois aprendi que é no brincar que a criança 

tem a oportunidade de expressar o que está sentindo ou necessitando. Através 

das brincadeiras, do faz de contas, ela constrói seu mundo imaginário situado 

em experiências vividas. 

Pois segundo (Kishimoto 1996). O jogo é também fator de 

desenvolvimento orgânico e funcional porque é através do movimento 

desencadeado no jogo que acontece a mielinização dos nervos e as conexões 

que interligam estas comunicações multiplicam-se favorecendo o 

enriquecimento das estruturas cerebrais. 

 



29 

 

Considerações Finais 

 

A psicopedagogia é um campo do conhecimento que se propõe a 

integrar de modo coerente, conhecimento e princípios de diferentes ciências 

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

processos inerentes ao aprender humano. Enquanto área de conhecimento 

multidisciplinar interessa à psicopedagogia compreender como ocorrem os 

processos de aprendizagem e entender as possíveis dificuldades situadas 

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

do conhecimento, tais com a psicologia, a psicanálise, a filosofia e a psicologia 

transpessoal, a pedagogia, a neurologia entre outros.  

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

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

nossa própria trajetória enquanto aprendentes e ensinantes, enquanto seres 

viventes na complexa gama de relações que estabelecemos com nosso tempo 

e espaço humano. 

Percebe-se no dia a dia do professor não só da educação infantil a 

necessidade de estar especializado também na área da psicopedagogia, o 

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

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

instituições ou professores individualmente vêm sendo habilitados para lidar 

com as novas formas de acompanhar e atribuir significado às ações 

desenvolvidas no cotidiano junto às crianças e ou refletir sobre o significado de 

um encadeamento de projetos pedagógicos e outras atividades. 

Essa prática tem por finalidade contribuir para o professor 

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

e sobre as ações educativas desenvolvidas, diariamente, que lhe ajudem a 

repensar e replanejar sua ação docente, por esse motivo o curso de 

especialização em psicopedagogia foi muito válido para mina vida profissional. 

Onde tive uma visão ampla dos conceitos e do aprimoramento dos meus 

conhecimentos. 

Esse curso me proporcionou desenvolver minha prática pedagógica 

em sala de aula, com mais cuidado no trato e aperfeiçoamento e proporcionar 

o desempenho e crescimento dos meus alunos. 

Minha opinião com relação à maneira de repassar estes 

conhecimentos de forma mais cuidadosa e criteriosa, tornou-me uma 

professora mais capacitada para enfrentar os obstáculos com mais habilidades. 

Tomei conhecimento da importância da educação realizada tanto tecnicamente 
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e dentro de padrão de saberes adequados para facilitar o aprendizado dos 

alunos. 

Gostei da disciplina, oficinas pedagógicas devido ao manuseio do 

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

cotidiano, são benéficos e importantes para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do aluno aprendiz. Tive dificuldade na disciplina de didática 

do ensino superior por ser a primeira, por ter que apresentar seminários e por 

ser difícil assimilação das leis e das suas intervenções e também de sua 

utilização no momento atual. Ter que lembrar as características das tendências 

pedagógicas.  

 Ingressei neste curso com a finalidade de ser especializada e 

atualizada com os estudiosos do momento. No decorrer do ano, fui ficando 

fascinada com a psicopedagogia, pois esta é uma ferramenta de grande 

relevância na vida profissional de uma educadora. Hoje vejo meus alunos com 

outro olhar e planejo realizar e proporcionar uma perspectiva de mundo para os 

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

do conhecimento onde as transmissões dessas informações fazem parte da 

construção da aprendizagem dos conhecimentos adquiridos na minha 

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

que sendo professora posso aliar a psicopedagogia nas minhas aulas, espero 

desta maneira transformar e contribuir na sociedade ao que faço parte. Seja 

onde for, ou qualquer função que eu esteja desenvolvendo desejo fazer a 

diferença.  
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