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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho é um resumo do processo de aprendizado vivido por mim no 

curso de especialização em Psicopedagogia da Faculdade Darcy Ribeiro. Aqui estão 

minhas experiências, minhas leituras e meu aprendizado nessa especialização. 

 Ele está dividido em cinco capítulos. No primeiro estão minhas experiências 

relacionadas às teorias e tendências pedagógicas da educação. No segundo 

capítulo faço uma explanação sobre a pesquisa em educação, passeando pelo 

pluralismo cultural que permeia toda a educação, e, junto a ela, falo sobre a didática 

tão fundamental para a aprendizagem, já que a mesma relaciona tanto o processo 

de aprendizagem como a relação entre os sujeitos. O terceiro capítulo é uma breve 

abordagem sobre desenvolvimento humano, passando ainda pela psicomotricidade. 

No quarto capítulo, faço um esboço do meu aprendizado sobre a função do 

psicopedagogo e um breve histórico da psicopedagogia no Brasil. No quinto e último 

capítulo faço um breve comentário sobre meu estágio, feito na EMEIF Castelo do 

Rei. 

 

     

        

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
1. TEORIAS PEDAGÓGICAS E COGNITIVAS DA 
APRENDIZAGEM. 

 

 

A disciplina Teoria e Tendências Pedagógicas, ministrada pela Professora 

Mestra Alexandra Costa Lima abriu o curso de especialização e para mim foi de 

extrema importância, visto que, não sou pedagoga, mas licenciada em teologia. A 

coletânea de textos apresentada pela professora me fez refletir sobre vários 

aspectos, tanto na minha prática em sala de aula, como nos problemas de 

aprendizagem enfrentados por mim ao longo desta década de profissão. 

O texto “O processo de ensino-aprendizagem”, de Maria das Graças Nicoletti 

Mizukami (1986), apresenta diferentes concepções deste processo, ao lê-lo, pude 

analisar cada um e refletir sobre cada uma dessas concepções.  

Na abordagem tradicional pude claramente rememorar a realidade da minha 

aprendizagem, que se deu no interior, em um grupo escolar com uma única 

professora. 

Era uma prática totalmente voltada às situações da sala, os alunos recebiam 

um grande número de instruções sempre orientadas pela professora, sem nenhuma 

interferência dos alunos ou de qualquer pessoa que fosse; ela era absoluta, e a nós, 

alunos, restava apenas a memorização do que ela nos ensinava. 

A abordagem comportamentista, até então desconhecida por mim, mostrou 

uma diferente forma de concepção do processo ensino-aprendizagem, a qual 

prioriza o aluno, o objetivo da aprendizagem e o planejamento.  

A abordagem humanista é uma das que merecem maior destaque, uma vez 

que o ensino está centrado na pessoa como um todo; a aprendizagem é 

significativa, o aluno é o ator principal ação. 



A abordagem cognitiva enfatiza principalmente a capacidade que o aluno tem 

de processar as informações por ele adquiridas e a aprendizagem se dá quando 

este aluno elabora seu próprio conhecimento.  

A abordagem sociocultural induziu-me à reflexão sobre minha prática. Ela 

aborda o processo de ensino-aprendizagem de uma forma global, em que esta se dá 

mutuamente entre os alunos e o professor, numa troca constante de informações, 

formando pessoas críticas e livres para se desenvolver. 

O segundo texto originou o trabalho da disciplina. Este foi elaborado da 

seguinte maneira: o texto foi desmembrado em tópicos e cada equipe ficou com um 

tópico para estudar, analisar e apresentar ao grande grupo. 

O texto trata das tendências pedagógicas. O trabalho, em equipe, nos 

motivou a apresentar em forma de slides, a tendência liberal renovada progressiva. 

O mais importante disto não foi somente o envolvimento com o texto, mas a troca de 

experiências, do que cada grupo aprendeu e transmitiu sobre as tendências.  

Como resultado dessa troca adquiri diversos conhecimentos sobre o assunto; 

na tendência liberal tradicional, o papel da escola é preparar intelectual e 

moralmente os alunos para assumirem seus papéis na sociedade; os conteúdos são 

valores e conhecimentos acumulados ao longo do tempo, repassados para os 

alunos como verdade absoluta, a relação do professor com o aluno é de completa 

autoridade, com aulas expositivas, de repetição de um mesmo repertório, o que leva 

a uma aprendizagem puramente mecânica.  

Na tendência liberal renovada progressista (nossa apresentação), o papel da 

escola adapta-se a necessidade do aluno e do meio em que vive, o professor auxilia 

nas experiências a serem vividas pelo aluno que aprende baseado no estímulo e 

motivação que recebe do professor.  

Na tendência liberal renovada não-diretiva o papel da escola consiste na 

formação de atitudes; o aluno é o centro e a relação com o professor é de 

responsabilidade deste; é ele quem garantirá o respeito. O conteúdo baseia-se no 

conhecimento dos alunos e a aprendizagem se dá de acordo com as percepções da 

realidade.  



Na tendência liberal tecnicista o papel da escola é de modelar o 

comportamento do aluno de acordo com técnicas específicas, os conteúdos são 

apresentados de forma ordenada seguindo uma seqüência lógica e psicológica.  

A aprendizagem se dá através do desempenho do aluno. A tendência 

progressista libertária não atua diretamente na escola, mas tem como função levar 

alunos e professores a atingirem um nível de consciência da realidade em que vivem 

e de transformação social. Já na tendência pedagógica progressista a escola possui 

um papel difusor, os conteúdos são culturais e incorporados pela sociedade de 

acordo com a realidade. O aluno é um agente participativo e o professor um 

mediador dos conhecimentos e do saber do aluno, a aprendizagem baseia-se 

principalmente nas estruturas pré-existentes dos alunos. 

Conclui a disciplina com a leitura de textos complementares que firmaram os 

conhecimentos adquiridos com as explicações feitas pela professora e pelas 

exposições de práticas relatadas pelos alunos do curso. 

Como próprio nome já diz, a disciplina Teorias Cognitivas da Aprendizagem, 

ministrada pela Professora Lilian Frossard, trouxe em sua coletânea de vários textos 

sobre essas teorias. 

A professora nos apresentou conceitos baseados nos pressupostos teóricos 

de Vygotsky e Piaget. A disciplina foi desenvolvida de acordo com os fundamentos 

das teorias Piagetiana e Vygotskyana, apresentando o desenvolvimento cognitivo 

que ambos perfazem, tanto no pensamento como na linguagem. 

A metodologia utilizada pela professora variou entre reflexão sobre os textos 

lidos, aulas expositivas, apresentação de filme e contextualização dos textos, de 

acordo com vivências do próprio grupo. O trabalho final da disciplina foi um 

questionário sobre as teorias cognitivas da aprendizagem, sob o foco de Piaget 

(1968) e Vygotsky (1987).  

A disciplina como um todo me acrescentou muito conhecimento. Foi através 

dela que tomei conhecimento de que vários fatores indissociados e em constante 

interação afetam todos os aspectos do desenvolvimento humano, e que tanto Piaget 

como Vygostky (Khol, 1997) concebem a criança como um ser ativo, atento, que 



constantemente cria hipóteses sobre o seu ambiente. Há, no entanto, algumas 

diferenças na maneira de conceber o processo de desenvolvimento: 

Para Vygotsky (1998), a aprendizagem não começa na escola, toda situação 

de aprendizagem escolar se depara sempre com uma história de aprendizagem 

prévia. Tanto para Piaget como para Vygotsky, o ambiente da sala de aula requer 

interação social, embora por circunstâncias distintas. Para Vygotsky, o ambiente 

social é a fonte de modelos dos quais as construções devem se aproximar. É a fonte 

do conhecimento socialmente construído que serve de modelo e media as 

construções do indivíduo. A aprendizagem, e o desenvolvimento são adquiridos por 

modelos e, claro, pela motivação da criança. Para Piaget, a interação com os 

colegas e adultos.  

Vygotsky coloca que no cotidiano das crianças, elas observam o que os 

outros dizem, por que dizem o que falam, porque falam, internalizando tudo o que é 

observado e se apropriando do que viu e ouviu. Recriam e conservam o que se 

passa ao redor. Em função desta constatação, Vygotsky (1987) afirma que a 

aprendizagem da criança se dá pelas interações com outras crianças de seu 

ambiente, que determina o que por ela é internalizado. A criança vai adquirindo 

estruturas lingüísticas e cognitivas, mediado pelo grupo. Segundo Piaget (1967): 

A origem do desenvolvimento cognitivo dá-se do interior para o exterior, 
ocorrendo em função da maturidade da pessoa, ele considera que o 
ambiente poderá influenciar no desenvolvimento cognitivo, porém sua 
ênfase recai no papel do ambiente para o desenvolvimento biológico, 
ressaltando a maturidade do desenvolvimento.  

A abordagem de Vygotsky se contrapõe a de Piaget, para quem o 

desenvolvimento é de fora para dentro, através da internalização. Vygotsky afirma 

que o conhecimento se dá dentro de um contexto, afirmando serem as influências 

sociais mais importantes que o contexto biológico. Conclui-se, portanto, que, na 

teoria Vygotskiana, o desenvolvimento ocorre em função da aprendizagem, ao 

contrário do pensamento de Piaget, que assegura ser a aprendizagem uma 

conseqüência do desenvolvimento. 

O desenvolvimento cognitivo para Piaget, é o de equilibração, existiria uma 

interação entre o indivíduo e o meio, ligados com outros fatores como experiências, 

genética. 



 

 

2.  NOVAS EXPERIÊNCIAS SOBRE EDUCAÇÃO E 

PESQUISA  
 

 

A disciplina metodologia da pesquisa em educação ministrada pela 

Professora Mestre Silvany Bastos foi de extrema importância para minha formação. 

A disciplina contribuiu com fundamentação teórica e metodológica da 

formação do pesquisador, sendo realizada com participação dos alunos por meio de 

trabalhos individuais e em grupo, e teve como trabalho final da disciplina um artigo 

sobre o portfólio como forma de avaliação. 

A disciplina foi muito esclarecedora, pois ajudou a entender o processo da 

pesquisa, da formação do pesquisador, além da sua importância para sociedade.  

A professora selecionou excelentes textos, que mostraram a trajetória da 

pesquisa, desde a sua história e os seus desafios na contemporaneidade.  

A disciplina enfocou o portfólio como método de avaliação. Através dos 

conteúdos ministrados pela professora pude compreender acerca dos objetivos de 

sua elaboração, concluindo que este não se trata apenas de um mero instrumento 

de registro.  

Após a leitura dos textos e de pesquisas pude perceber que ele pode ser 

considerado um poderoso instrumento de avaliação, desde que utilizado de maneira 

adequada, levando o aluno a uma reflexão sobre seu aprendizado e não apenas 

como uma compilação de atividades realizadas pelos alunos. 

No Brasil, esta forma de avaliação é mais utilizada pelas instituições de 

educação infantil e de ensino superior.  

No portfólio, a ação da aprendizagem é algo próprio, que pertence ao 

estudante, uma vez que é ele quem decide o momento e os trabalhos que serão 



representativos de sua trajetória, por isso ele é tão importante no processo de 

ensino aprendizagem. 

Para Vieira (2002), o Portfólio, desponta como proposta promissora. O seu 

uso em educação constitui uma estratégia que procura atender à necessidade de 

aprofundar o conhecimento sobre a relação ensino-aprendizagem, assegurando aos 

alunos e professores uma compreensão maior do que foi ensinado e, desse modo, 

índices mais elevados de qualidade. 

Quinta disciplina do curso, a disciplina Pluralismo cultural nos processos 

educacionais, introduziu os aspectos relativos ao processo de formação da 

sociedade contemporânea; o papel da cultura; da diversidade cultural e do 

multiculturalismo, assim como a relação das políticas de inclusão e de exclusão à luz 

da formação da política educacional. 

Foi uma disciplina extremamente dinâmica, na qual tivemos a oportunidade 

de contribuir com nossa própria cultura e experiências, sem falar nas reflexões feitas 

em relação a raça e gênero dentro da escola. 

Primeiramente discutimos sobre o pluralismo cultural, passando pelo conceito 

de cultura; sobre a civilização e sua cultura; sobre a erudição; sobre todas as formas 

de cultura; a cultura brasileira. Todo esse processo se deu através de aulas bastante 

participativas com trabalhos em grupo e apresentações.  

O trabalho em grupo foi o foco nesta disciplina, o que enriqueceu muito nossa 

aprendizagem, visto que pudemos trocar diversas experiências, tanto no pequeno, 

como no grande grupo. No trabalho final da disciplina nossa equipe apresentou a 

cultura brasileira através de slides que também faz parte dos anexos deste portfólio. 

Um dos primeiros textos trabalhado foi “Educar em valores”, de Ciriaco 

Izquierdo Moreno (2001). Este texto faz uma reflexão sobre o trabalho dos valores 

na escola, a importância do trabalho com as diferenças, com as diversas culturas. 

Esta leitura remeteu a minha prática educacional, pois comecei a observar minha 

sala de aula com outros olhos, e houve inclusive mudança no meu planejamento.  

Outro texto trabalhado em sala de aula versou sobre a conceituação de 

cultura. Este texto engrandeceu muito meu conhecimento sobre cultura, pois trouxe 



os conceitos filosóficos, humanistas e etnológicos da cultura. Sem perder o foco 

filosófico, fizemos uma breve leitura sobre a civilização e como a cultura se dá 

através das civilizações. 

Como texto complementar, fizemos uma rápida leitura sobre a nacionalidade 

e a cultura, depois nos aprofundamos na cultura brasileira, enfocando os valores e 

as dificuldades que essa cultura enfrentou ao longo da história política do Brasil, 

inclusive o período da interferência militar e reflexos pós-ditadura. 

No trabalho final da disciplina, aprofundei meus conhecimentos sobre a 

relevância e a influência direta da cultura afro no Brasil, o que me fez melhor 

compreender as diferenças sociais que permeiam a realidade dos afrodescendentes 

no País, bem como a importância dessa cultura para a formação da nossa 

sociedade.  

          Esta disciplina me fez refletir ainda mais sobre como trabalhar a nossa cultura 

e os valores nela embutidos, fazendo com que minha prática tenha um novo foco 

após essa disciplina. 

A disciplina de didática, ministrada pela professora Adeliane Sales Fernandes, 

se deteve principalmente aos novos paradigmas da didática.  

Fizemos várias discussões sobre o papel do professor; os conceitos e as 

teorias da didática; a inclusão de alunos com necessidades especiais no IES, e o 

planejamento e avaliação no ensino superior.  

Primeiramente discutimos sobre a história da didática. No período dos anos 

20 até os anos 50, a didática sofre forte influencia da Escola Nova, que tenta superar 

a escola tradicional. É sob essa nova perspectiva que a didática passa a analisar a 

necessidade de partir do interesse da criança, deixando de lado a visão da criança 

como um adulto em miniatura. Segundo Castro (2000) 

Entre os anos 20 e 50, a Didática segue os postulados da Escola Nova, que 
busca superar os da Escola Tradicional, reformando internamente a escola. 

         É no período entre os anos 60 e 80 que a didática passa a ter um enfoque 

mais humanista centrado mais no processo interpessoal, focando o processo 

ensino-aprendizagem como uma ação intencional, sistêmica, buscando desta 



maneira facilitar ao máximo o processo de ensino x aprendizagem. Essa busca 

perdura até os dias atuais. 

 Um dos pontos culminantes desta disciplina foi as características da didática, 

que muitas vezes nos é solicitada, mas que na realidade poucos conhecem. Essas 

características, segundo Castro (1991), são: 

 Contextualizar a prática pedagógica e procurar repensar as dimensões 

técnicas e humanas contextualizando-as; 

 Analisar as diferentes metodologias explicitando seus pressupostos, o 

contexto em que surgiram e a visão de homem, de sociedade, de 

conhecimento e de educação a que responde; 

 Elaborar a reflexão a partir da análise e reflexão sobre experiências 

concretas; procurando trabalhar continuamente a relação entre a teoria e a 

prática; 

 Assumir o compromisso com a transformação social, com a busca de 

práticas pedagógicas que tornem o ensino eficiente para a maior parte da 

população. 

Entretanto o que percebi com todas as discussões e leituras feitas é que a 

didática, mesmo com todas as mudanças ocorridas durante todo esse período, e 

oscilando entre vários paradigmas, sempre será de fundamental importância no 

campo educacional, como diz Amélia Domingues de Castro (1991): 

Pois certo que a Didática tem uma determinada contribuição ao campo 
educacional, que nenhuma outra disciplina poderá cumprir. 

          Em um outro momento analisamos o texto do Prof. Doutor Gilberto Teixeira, 

que aborda a relação pedagógica no Ensino Superior e a Transicionalidade do Ser. 

Nessa discussão pude perceber que a educação possibilita a interação do ser 

humano com vários meios; o físico, o moral, espiritual, social, científico, tecnológico, 

que a mesma tem um alicerce na concepção totalizadora que o ser humano possui 

em relação ao universo e a vida. Segundo Gilberto (2005) 

A educação, portanto, pode ser entendida como o processo pelo qual o ser 
humano, através de sua capacidade de aprender, adquire experiências 



culturais que do ponto de vista externo cria condições de desenvolvimento, 
sensório-motor, afetivo, social, ético, intelectual, e que internamente, 
alcança autonomia no desenvolvimento destas dimensões para tornar-se 
condutor do seu processo de humanização. 

Perceber a importância da relação de um ser com outro, favorece a troca de 

experiências, tanto sociais como culturais o que facilita a aprendizagem. Para 

Gilberto Teixeira (2005) é de fundamental importância o relacionamento de um ser 

humano com outro. Segundo o autor: 

A interação do ser humano com o outro consiste no 'aprender a aprender', 
quando se valoriza as tentativas de: experiências culturais, estudos dos 
naturais e sociais, grupo de discussões, práticas educativas, interação 
constante entre dois saberes (alunos e professores, pais e filhos, indivíduo e 
sociedade, etc.) isso é uma condição básica do desenvolvimento mental 
social, cultural de si e do outro. 

Outro texto analisado e bastante discutido foi o de inclusão no ensino superior 

de Adriana da silva. O tema, sempre muito complexo, foi exaustivamente discutido 

em sala. Sabemos da necessidade de tal inclusão, contudo, o “como incluir” é que 

gera tantos questionamentos, sendo um dos principais, a formação dos professores.  

É necessário que os professores tenham um mínimo de formação para 

atender a essa clientela. Sabemos que é um direito, contudo, como fazer valer esse 

direito de forma idônea sem mero faz de conta? Bem sabemos que as IES não estão 

preparadas para tal inclusão nem seus professores, contudo, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL,1997) afirmam que as IES assumem papel 

significativo na proposta de educação inclusiva, pois “a formação e a capacitação 

docente impõem-se como meta principal a ser alcançada na concretização do 

sistema educacional que inclua a todos verdadeiramente”. 

Diante de todos os questionamentos feitos por nós em sala de aula pude 

perceber que a grande dificuldade encontrada pelos profissionais da educação 

básica, também é vivida pelos profissionais do IES, e fica claro a necessidade de 

revisão dos pressupostos teóricos e políticos vigentes no País. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. APRENDIZAGEM SOBRE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

E EDUCAÇÃO. 

 

A disciplina ministrada pela professora Lilian Frossard teve como objetivo 

identificar a abordagem Psicopedagógica da aprendizagem; apresentar-nos as áreas 

relacionadas à aprendizagem; fomentar a interdisciplinaridade na psicopedagogia; 

compreender o ambiente social para a aprendizagem, bem como perceber a 

mediação somática para o alcance da aprendizagem. Estou certa de que ela atingiu 

todos os seus objetivos, visto que me fez ler e aprofundar sobre a aprendizagem e 

sobre as áreas que perpetuam sobre ela, como a psicopedagogia. 

Nas leituras feitas tanto em sala como em casa, pude analisar muito a minha 

prática de sala de aula, como se dá a aprendizagem nos meus alunos, já que atuo 

na educação infantil. Ler sobre a educação infantil e o sócio-interacionismo me fez 

perceber o quanto a interação social está relacionada com a aprendizagem do 

aluno, o quanto essa relação interfere neste aprendizado. 

Dessa forma, durante a disciplina fiz adaptações na minha prática. Passei a 

observar com olhos mais atentos cada criança, cada etapa de desenvolvimento que 

elas se encontravam. Foi um laboratório sem igual, pois via na prática, quase 

automaticamente, o que lia e discutia em sala de aula com a professora e os 

colegas. 

O desejo se faz necessário para a aprendizagem, juntamente com todo o 

movimento afetivo, social e cognitivo do sujeito. As áreas emocionais, cognitivas e 

motoras devem ser estimuladas e inter-relacionadas com o meio.   

Essa disciplina acrescentou muito na minha visão de educação infantil; é 

incrível como texto lido e o debate em sala, ampliou meus horizontes e me fez 

refletir sobre minha prática. 



Foi sem dúvida uma das disciplinas mais importantes do curso, sem 

desmerecer as demais. Mas foi a que me levou a novas pesquisas, a uma 

perspectiva mais intensa do desenvolvimento da criança da educação infantil e toda 

a peculiaridade dessa etapa do desenvolvimento do ser humano.  

As leituras me fizeram ainda refletir sobre os estigmas criados por muitos 

professores sobre os problemas de aprendizagem, ou até mesmo o taxamento de 

crianças com este ou aquele problema de aprendizagem, quando na realidade 

pouco se analisa e pouco se intervêm nessas crianças. Percebo hoje, claramente, a 

necessidade de um estudo de cada criança dita com problemas de aprendizagem. 

Serão realmente problemas de aprendizagem? Será um problema cognitivo, motor, 

social? Vários foram os questionamentos que as leituras dessa disciplina me 

trouxeram e hoje me cerco de outras pesquisas na busca de tentar compreender 

esse processo de aprendizagem e os problemas que o atingem 

A disciplina de psicomotricidade me fez refletir bastante sobre o 

desenvolvimento do ser humano, principalmente no que diz respeito ao movimento. 

Em toda a disciplina, em discussões e debates de sala de aula, pude aprender como 

o movimento é a primeira manifestação na vida do ser humano, pois, desde a vida 

intra-uterina realizamos movimentos com o nosso corpo, no qual vão se 

estruturando e exercendo enormes influências no comportamento. Segundo Le 

Boulch (1987): 

A educação psicomotora condiciona todas as aprendizagens pré-escolares 
e escolares: leva a criança a tomar consciência do seu corpo, da 
lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir 
habilidades suficientes e coordenação de seus gestos e movimentos. Ela 
deve ser praticada desde o início da infância e conduzida com 
perseverança, permite prevenir certas inadaptações difíceis de melhor, 
quando já estruturadas. 
 

A partir deste conceito e através da nossa prática no contexto escolar, 

consideramos que a psicomotricidade é um instrumento importantíssimo que nos 

auxilia a promover de forma preventiva e de intervenção, resultados satisfatórios em 

situações de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

A psicomotricidade, para alguns autores, é conhecida como a educação do 

movimento com atuação sobre a cognição, numa relação entre pensamento e ação, 



englobando funções neurofisiológicas e psíquicas. Além disso, possui uma dupla 

finalidade: assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as possibilidades 

da criança, e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do 

intercâmbio com o ambiente humano. 

Os movimentos expressam o que sentimos, nossos pensamentos e atitudes, 

que muitas vezes estão arquivadas em nosso inconsciente. O esquema do corpo 

com uma atitude positiva de si mesmo e dos outros, a fim de preservar a eficiência 

física e psicológica, desenvolvendo o esquema corporal e apresentando uma 

variedade de movimentos. Através da ação sobre o meio físico com o meio social e 

da interação como ambiente social, processa-se o desenvolvimento e a 

aprendizagem do ser humano.  

É um processo complexo, em que a combinação de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais produz nele transformações qualitativas. Para tanto 

desenvolvimento envolve aprendizagem de vários tipos, expandindo e aprofundando 

a experiência individual. O professor deve estar sempre atento às etapas do 

desenvolvimento do aluno, colocando-se na posição de facilitador da aprendizagem 

e calcando seu trabalho no respeito mútuo, na confiança e no afeto. Ele deverá 

estabelecer com seus alunos uma relação de ajuda, atento para as atitudes de quem 

ajuda e para a percepção de quem é ajudado. Diante disso, percebe-se a 

importância do trabalho da psicomotricidade no processo de ensino-aprendizagem, 

pois a mesma está intimamente ligada aos aspectos afetivos com a motricidade, 

com o simbólico e o cognitivo. 

A psicomotricidade integra várias técnicas com as quais se pode trabalhar o 

corpo (todas as suas partes), relacionando-o com a afetividade, o pensamento e o 

nível de inteligência. Ela enfoca a unidade da educação dos movimentos, ao mesmo 

tempo em que põem em jogo as funções intelectuais. As primeiras evidências de um 

desenvolvimento mental normal são manifestações puramente motoras.  

Diante desta visão, as atividades motoras desempenham na vida da criança 

um papel importantíssimo, em muitas das suas primeiras iniciativas intelectuais. 

Enquanto explora o mundo que a rodeia com todos os órgãos dos sentidos, ela 

percebe também os meios como qual fará grande parte dos seus contatos sociais.  



Portanto, a educação psicomotora na idade escolar deve ser antes de tudo 

uma experiência ativa, onde a criança se confronta com o meio. A educação 

proveniente dos pais e do âmbito escolar, não tem a finalidade de ensinar à criança 

comportamentos motores, mas sim permite exercer uma função de ajustamento 

individual ou em grupo.  

As atividades desenvolvidas no grupo favorecem a integração e a 

socialização das crianças com o grupo, portanto, propicia o desenvolvimento tanto 

psíquico como motor. Os movimentos, as expressões, os gestos corporais, bem 

como suas possibilidades de utilização (danças, jogos, esportes...), recebem um 

destaque especial em nosso desenvolvimento fisiológico e psicológico. Com base 

neste contexto, percebemos a importância das atividades motoras na educação, 

pois elas contribuem para o desenvolvimento global das crianças. 

Entretanto, as crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada 

fase exige atividades propicias para cada determinada faixa etária. 

A psicomotricidade precisa ser vista com bons olhos pelo profissional da 

educação, pois ela vem auxiliar o desenvolvimento motor e intelectual do aluno, 

sendo que o corpo e a mente são elementos integrados da sua formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. O QUE FAZ O PSICOPEDAGOGO 

 

Disciplina ministrada pela professora, Telma Regina de Andrade Pessoa é 

intitulada de formação e profissionalização do pedagogo; “isso veio a contribuir muito 

para meus conhecimentos sobre o profissional de psicopedagogia”. Nela lemos e 

discutimos sobre a atuação e sobre a profissionalização do pedagogo. 

 Foram feitas várias leituras, iniciamos pela história da psicopedagogia, na 

Europa e na Argentina, os percursos da psicopedagogia no Brasil e aqui no nosso 

estado; depois, nos deleitamos nas leituras sobre a formação do profissional em 

psicopedagogia, as diferentes atuações desse profissional.  

Para mim essas leituras foram de suma importância, visto que, não tinha 

muito conhecimento da área de atuação da especialização por mim escolhida. Sabia 

que esta especialização me auxiliaria no trabalho em sala de aula e com os alunos 

especiais que fazem parte do meu cotidiano. Pertinente, portanto, o ensinamento de 

Bossa (2000):  

A psicopedagogia nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do 
processo de aprendizagem e se tornou uma área de estudo específica que 
busca conhecimento em outros campos e cria seu próprio objeto de estudo. 

A Psicologia e a Pedagogia são as áreas “mães” da psicopedagogia, mas não 

são suficientes para embasar todo o conhecimento necessário. Dessa forma, foi 

preciso recorrer a outras áreas, como a Filosofia, a Neurologia, a Sociologia, a 

Psicolingüística e a Psicanálise, no sentido de alcançar uma compreensão 

multifacetada do processo de aprendizagem.  

A psicopedagogia no Brasil, há trinta anos, vem desenvolvendo um quadro 

teórico próprio. “É uma nova área de conhecimento, que traz em si as origens e 

contradições de uma atuação interdisciplinar, necessitando de muita reflexão teórica 

e pesquisa” (Bossa, 2000). 



O psicopedagogo tem como função identificar a estrutura do sujeito, suas 

transformações no tempo, influências do seu meio nestas transformações e seu 

relacionamento com o aprender. Este saber exige do psicopedagogo o 

conhecimento do processo de aprendizagem e todas as suas inter-relações com 

outros fatores que podem influenciá-lo, das influências emocionais, sociais, 

pedagógicas e orgânicas.  

Conhecer os fundamentos da Psicopedagogia implica refletir sobre suas 

origens teóricas e entender como estas áreas de conhecimento que são 

aproveitadas e transformadas num novo quadro teórico próprio, nascido de 

sementes em comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. PRÁTICA: CONCRETIZAÇÃO DE UMA APRENDIZAGEM 

 

Última disciplina do curso de especialização em psicopedagogia, a disciplina 

“O processo de avaliação e intervenção em psicopedagogia”, foi ministrada pela 

professora mestre Lilian Frossard. Nesta disciplina primeiramente tivemos a 

orientação da professora para posteriormente irmos a campo.  

As orientações feitas pela professora tiveram inicio com a explanação dos 

principais eixos que sustentam a aprendizagem: Área motora, área emocional, 

desejo de aprender, área cognitiva, o intelecto e área pedagógica, desenvolvimento 

escolar.  

A teoria de Jean Piaget, afirma que o desenvolvimento intelectual decorre a 

partir da adaptação e da organização, segundo afirma WADSWORTH (1996):  

Jean Piaget, para explicar o desenvolvimento intelectual, partiu da idéia que 
os atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico e organizações do 
meio ambiente, sempre procurando manter um equilíbrio. Assim, Piaget 
entende que o desenvolvimento intelectual age do mesmo modo que o 
desenvolvimento biológico. 

O processo de adaptação é realizado sob duas operações: a assimilação e a 

acomodação. A assimilação é o processo pelo qual a criança passa a cada nova 

experiência vivida, isto é, a adaptação de novos estímulos à estruturas cognitivas já 

existente, segundo Jean Piaget (1996) 

[...] uma integração à estruturas prévias, que podem permanecer invariáveis 
ou são mais ou menos modificadas por esta própria integração, mas sem 
descontinuidade com o estado precedente, isto é, sem serem destruídas, 
mas simplesmente acomodando-se à nova situação. 

        A acomodação acontece quando a criança não consegue assimilar um novo 

estímulo, ou seja, não existe uma estrutura cognitiva que assimile a nova informação 

em função das particularidades desse novo estímulo.  



Assim sendo, restam apenas duas saídas: criar um novo esquema ou 

modificar um esquema existente. As duas ações resultam em uma mudança na 

estrutura cognitiva. Ocorrida a acomodação, a criança pode tentar assimilar o 

estímulo novamente, e uma vez modificada a estrutura cognitiva, o estímulo é 

prontamente assimilado. Portanto, não há assimilação sem acomodações 

(anteriores ou atuais), também não existem acomodações sem assimilação (Piaget, 

1996). 

De acordo com Piaget (1996), o desenvolvimento da criança se dá em quatro 

estágios diferentes; sensório motor (0-2 anos), pré-operatório ( 2-7,8 anos), 

operatório concreto (8-11 anos) e operatório formal (8-14 anos). 

O estágio sensório-motor se dá, a partir de reflexos neurológicos básicos. o 

bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio 

(LOPES, 1996). Também é marcado pela construção prática das noções de objeto, 

espaço, causalidade e tempo. Segundo o mesmo autor, as noções de espaço e 

tempo são construídas pela ação, configurando assim, uma inteligência 

essencialmente prática. 

No estágio pré-operatório surge, na criança, a capacidade de substituir um 

objeto ou acontecimento por uma representação (PIAGET e INHELDER, 1982), e 

esta substituição é possível, conforme Piaget, graças à função simbólica. Assim este 

estágio é também muito conhecido como o estágio da Inteligência Simbólica. 

No estágio operatório - concreto a criança desenvolve noções de tempo, 

espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo então capaz de relacionar diferentes 

aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma 

representação imediata, depende do mundo concreto para abstrair. 

No estágio operatório-formal, as estruturas cognitivas da criança alcançam 

seu nível mais elevado de desenvolvimento e tornam-se aptas a aplicar o raciocínio 

lógico a todas as classes de problemas. 

De mão de todas as orientações dadas pela professora, fomos a campo. E 

após algumas visitas à EMEIF Castelo do Rei, observamos uma determinada 



criança e fizemos um trabalho direcionado com ele, trabalho este, utilizado como 

instrumento de avaliação da disciplina. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo de ensino-aprendizagem apresenta diferentes concepções, com 

diferentes abordagens; tradicional, comportamentista, humanista, cognitiva e 

sociocultural. 

As tendências pedagógicas; liberal renovada progressiva, liberal renovada 

progressista, liberal renovadora não-diretiva e a liberal tecnicista permeiam a história 

da educação, o papel da escola, do professor e do aluno. 

As teorias cognitivas da aprendizagem sob o foco em Piaget e Vygotsky 

concebem a criança como um ser ativo, embora cada um de uma maneira diferente. 

Enquanto Piaget privilegia a maturação biológica, Vygotsky privilegia o ambiente 

histórico-social. 

A didática é algo fundamental para o processo de ensino-aprenizagem, as 

relações professor x aluno são essenciais para este processo. 

A avaliação é um processo ainda em construção e o portfólio é uma das 

propostas de avaliação que vem sendo utilizada na educação infantil e no ensino 

superior.  

O presente portfólio, procura atender a necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre a relação ensino-aprendizagem, assegurando aos alunos e 

professores uma compreensão maior do que foi ensinado. 
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ANEXO 


