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Apresentação 
 

 

 

 Apresento à Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, no curso de Pós-Graduação Lato 

Senso em Psicopedagogia, o Portfólio como requisito para obtenção do título de Especialista 

em Psicopedagogia. 

 A Psicopedagogia tem como finalidade aprimorar as práticas pedagógicas e 

profissional, orientar os conhecimentos do alunato e a criação de uma nova escola, que 

contempla a complexidade do mundo com a educação de nossos alunos. 

 Caminhamos para construir uma proposta no exercício de integração entre a prática e a 

fundamentação teórica para transformação da sociedade. A aprendizagem e a construção do 

conhecimento são processos naturais e espontâneos. 

 Estética de sensibilidade ao saber: aprendemos na proporção que ensinamos. A 

aprendizagem é um processo infinito. O psicopedagogo busca reconhecer as dificuldades de 

aprendizagem. 

 Aqui procuro expor minha coletânea de trabalhos pedagógicos. 
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Capitulo 1. Pluralismo Cultural 
 

 

 

 A disciplina Pluralismo Cultural foi ministrada pela professora Ray Pinheiro, a qual 

introduziu aspectos relativos ao processo de formação da sociedade. Os quatros pilares da 

educação. 

 Os valores devem ser considerados de maneira central e sistemática na ação educativa. 

A escola e os valores em resposta ao crescente interesse por esse problema tanto no plano 

político quanto no cientifico e pedagógico. Em que valores educar? Necessariamente ao tipo 

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

personalidade. O conhecimento humano está condicionado por circunstâncias históricas e 

culturais, uma escola orientada para a formação de cidadãos para uma sociedade justa e 

solidaria. A liberdade é um dos valores mais importantes no ser humano, educação e liberdade 

também são duas palavras que costumamos empregar juntas. 

 Educar em valores requer uma metodologia complexa que leva em conta desde o 

estímulo valorativo, uma educação nos valores da pessoa, uma educação para a mudança. 

 É preciso zelar para que um aprendizado significativo.  

 Educação e liberdade também são duas palavras que costumamos empregar juntas. É 

um processo que mantém uma relação direta com os aspectos humanos. Uma sociedade de 

pessoas ativas, criativas, procurando um sentido para a vida. A educação é uma tarefa de 

todos, uma educação sem valores é uma educação sem valor!   

 A diversidade marca a vida social brasileira. Diferentes características regionais e 

manifestações de cosmologias ordenam de maneiras diferenciadas a apreensão do mundo, a 

organização social nos grupos e regiões, os modos de relação com a natureza, a vivência do 

sagrado e sua relação com o profano. O campo e a cidade propiciam às suas populações 

vivências e respostas culturais diversas, que implicam ritmos de vida, ensinamentos de 

valores e formas de solidariedade distintas. Os processos migratórios colocam em contato 

grupos sociais com diferenças de fala, de costumes, de valores, de projetos de vida. 

 Pela educação pode-se combater, no plano das atitudes, a discriminação manifestada 

em gestos, comportamentos e palavras, que afasta e estigmatiza grupos sociais. Contudo, ao 

mesmo tempo que não se aceita que permaneça a atual situação, da qual a escola é cúmplice 

ainda que só por omissão, não se pode esquecer que esses problemas não são essencialmente 

do âmbito comportamental, individual, mas das relações sociais, e que como elas têm história 

e permanência. O que se coloca para a escola é o desafio de criar outras formas de relação 

social e interpessoal, por meio da interação o trabalho educativo escolar e as questões sociais, 

posicionando-se crítica e responsavelmente diante delas. 

 O ensinar/aprender está presente em todos os momentos da vida do homem. É com a 

capacidade de criar, recriar, atribuir que o homem molda seus valores ao longo de sua 

existência, porque ele está em constante transformação. 

 A pluralidade cultural deve ser vista como um fato, como um direito, como um 

patrimônio da humanidade, como uma forma de afirmação social e da cidadania, como um 

modo de reconhecer a dignidade dos vários grupos que a representam, reforçando e 

estimulando, ao lhes dar espaço social, sua participação na sociedade mais ampla. Evita-se, 

nessa perspectiva, o risco de ver a pluralidade cultural como uma curiosidade, um folclore, 

algo que é excrescência marginal ao padrão uniforme e, portanto, tende a ser desprezado. 
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Capitulo 2. Didática do Ensino Superior 
 

 

 

 Ministrada pela professora Adeliane Sales Fernandes. O papel da didática deve ser 

como mecanismo de tradução prática, no exercício educativo, de decisões filosófico-político e 

epistemológicas de um projeto histórico de desenvolvimento do povo. 

 A didática deve conviver com essa dupla feição, teórica e prática, pois os caminhos 

didáticos, ao contrario do que julgam alguns tecnodidáticos, são ambas  diferenciadas e não 

estritos e exclusivos. A didática trata de quatro temas fundamentais: objetivos educacionais, 

conteúdo, metodologia de ensino e avaliação, isso tem facilitando a vida dos professores, em 

didática se aprende as técnicas de dar aulas. 

 Na modernidade, palavra educar tem manifestado um equívoco proveniente da 

dicotomização do ser/saber, a avaliação instrumental que se generalizou no fazer docente, diz 

respeito pelo caráter de mensuração, de medida, avaliação formativa não se preocupa em 

classificar, nem selecionar. 

 A visão do “saber”, colocando-se como um processo prazeroso de ser e saber em 

relação. Flexibilidade e diversidade. Graças à flexibilidade que é uma de suas características 

desenvolvidas ao longo da história. Em termos educacionais, esse modo de perceber sugere a 

necessidade de se trabalhar “atitudes abertas a interações” como o diferente e a diversidade. 

 A aprendizagem significativa tem por meta fazer com que o conhecimento repercuta 

na auto-organização dos indivíduos, estimulando neles uma nova estrutura de explicação da 

realidade, o conhecimento.  

 Educar é fazer com que os jovens dialoguem com o conhecimento, reconhecer a 

didática como elemento fundamental para a efetividade do processo educacional, a educação é 

contínua, permanente. 

 Para que o aprendizado seja mais proveitoso, deve o docente se ocupar de dominar e 

desenvolver habilidades pedagógicas, além de aprimorar sua visão de mundo, de cidadão, de 

cientista e educador, ajustáveis as necessidades de sua função. 

 O professor deve abandonar aquela velha posição de figura inatingível e senhor de 

todo o conhecimento para adotar uma postura preocupada em identificar as necessidades e 

aptidões de seus alunos. Deve agir como um fio condutor do conhecimento, incentivando os 

alunos a desenvolver seus próprios pensamentos e opiniões. 

 O papel fundamental do professor é de moldar cidadãos e prepará-los para os desafios 

da vida e do magistério do ensino superior. Quando não age dessa maneira, desempenha um 

papel esperado pelas classes dominantes e opressoras que preferem que as pessoas sejam 

obtusas e despreparadas. Preferem dar o peixe a ensiná-las a pescar. Neste contexto, deve o 

professor estar preparado para não só explanar a matéria, mas também esclarecer as dúvidas e 

redirecionar a matéria quando necessário. 

 Cabe ao educador ter mais sensibilidade para motivar seus alunos, despertando o 

interesse no conhecimento. Sob essa ótica, deve o professor reter os conhecimentos 

específicos da matéria, técnicas pedagógicas e motivação.  

 O Ensino Superior requer um profissional que, mediante habilidosa combinação de 

suas aptidões pessoais com as expectativas dos estudantes e as exigências do ambiente, seja 

capaz de garantir um aprendizado agradável e eficiente. 

 É importante a presença em sala de aula de um professor que sabe definir objetivos de 

ensino, selecionar conteúdos, escolher as estratégias de ensino mais adequadas e promover 

uma avaliação comprometida com a aprendizagem. Deve incentivar a participação e 

direcionamento da matéria por parte dos alunos, sem, contudo, deixar desvirtuar o rumo que 

foi programado para a aula.  
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 Segundo Chiquieri (2007), o docente do Ensino Superior trabalha, divide, coordena 

sua disciplina em prol de estudantes que são ávidos de conhecimentos, mas também de 

relacionamentos. Somos seres emotivos e, portanto, podemos aprender esses conhecimentos 

científicos com doses de afetos e com doses de amor, compaixão e tolerância, pois a 

disciplina e os limites nas relações em educação se fazem nesse intercâmbio. Vivemos na Era 

da educação informatizada, da cibernética, mas também na Era do desafeto, do desamor 

intercâmbio. 

 Para que esse ensino seja um instrumento para uma aprendizagem eficiente, cabe ao 

professor se preocupar com os diversos fatores que o envolvam com os discentes, dentre eles 

a didática e a relação interpessoal e com o que a instituição oferece. 
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Capitulo 3: Fundamentos Bio-psico-sociais do Desenvolvimento Humano 
 

 

 

 A citada disciplina foi ministrada pela educadora Lilian Frossard.  

 A psicomotricidade é a ciência que possui uma importância cada vez maior no 

desenvolvimento global do indivíduo em todas as suas fases, principalmente por estar 

articulando outros campos como a neurologia, a psicologia e pedagogia. Isso ocorre devido ao 

faro de que a psicomotricidad se preocupa com a relação entre o homem e seu corpo. 

 Portanto, psicomotricidade é a área que se ocupa do corpo em movimento. Não 

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

expressar conhecimentos, idéias, sentimentos e emoções. 

 O ser humano é emoção. 

 Percebemos a complexidade cerebral na construção bio-social do ser humano desde a 

formação no útero, quando percebe seu meio e adapta-se a ele. 

 No século XIX houve uma grande preocupação em identificar e nomear as áreas 

específicas do córtex cerebral, e foi no século XX que passou a desenvolver-se e aos poucos, 

transformar-se em ciência. Segundo Levin, é esta necessidade médica de encontrar uma área 

que explique os fenômenos clínicos que nomeia pela primeira vez a psicomotricidade. A área 

que ocupa o corpo em movimento, as relações entre o corpo e a inteligência. 

 Henry Wallon, em 1925 começou a relacionar a motricidade com a emoção, 

explicando o que chamou de Diálogo Tônico Emocional. É com essa teoria que temos o fim 

do dualismo cartesiano que separa o corpo do desenvolvimento intelectual e emocional do 

indivíduo. 

 A psicomotricidade abrange três campos de atuação: reeducação, terapia e educação. 

 Reeducação é o atendimento do individuo em pequenos grupos - crianças, 

adolescentes ou adultos - apresentando sintomas de ordem psicomotora e elementos 

psicomotores.  

 São varias as classificações e as terminologias utilizadas para denominar as funções 

psicomotoras: 

 Esquema corporal – é o saber pré-consciente a respeito do próprio corpo. 

 Imagem corporal – é a representação mental. 

 Tônus – é a tensão fisiológica dos músculos  

 Coordenação global ou motricidade ampla – é a ação simultânea de diferentes grupos 

musculares na execução de movimentos. 

 Motricidade fina – é a capacidade de realizar movimentos. 

 Organização espaço temporal – é a capacidade de orientar-se adequadamente. 

 Ritmo – é a ordenação constante e periódica de um ato motor. 

 Lateralidade – é a capacidade de vivenciar os movimentos. 

 Equilíbrio – é a capacidade de manter-se sobre uma base reduzida de sustentação do corpo, 

parado ou em movimento. 

 O desenvolvimento ou evolução no interior da maioria das teorias psicológicas, 

mesmo sob modalidades e matrizes diferenciais, cuja abordagem foge aos limites do presente 

estudo, pode ser identificado em última instância, por sua negativa em reconhecer o salto 

qualitativo que separa não só a cultura da natureza, senão também o corpo do organismo, o 

sujeito se relaciona com os objetos e pessoas, exemplo é o estágio do espelho que começa aos 

6 – 8 meses quando a criança já se reconhece no espelho. 

 Desta forma, todo sujeito reconstrói na ordem sempre do significante aquilo que desde 

sempre já se encontrava feito do mesmo esforço. O sujeito (re)constrói permanentemente 
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objetos, feitos de linguagem, de discursos na tentativa de domesticar, domar, controlar, 

raciocinar, o comportamento das coisas que são de ordem real. 

 Segundo uma definição considerada por Jacques Chazaud, citada por Alves, “a 

psicomotricidade consiste na unidade dinâmica das atividades, dos gestos, das atitudes e 

posturas, enquanto sistema expressivo, realizador e representativo do “ser-em-ação” e da 

“coexistência” com outrem” (CHAZAUD apud ALVES, 2003, p. 15). 

 Para Piaget, as ações não se desencadeiam, por impulsos internos, mas são 

engendradas por aquilo que ele mesmo chama de seu ambiente social evolente. 
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Capitulo 4.  Psicopedagogo: Formação e Profissionalização 
 

 

 

 Disciplina ministrada pela Educadora Telma Regina de Andrade Pessoa. A 

psicopedagogia é uma atuação que lida com o processo de aprendizagem humana, seus 

padrões normais e patalógicos, considerado a influência do meio, familiar, escola e sociedade. 

A questão da formação do psicopedagogo assume um papel de grande importância na medida 

em que é a partir dela que se inicia o percurso para a formação da identidade desse 

profissional. 

 Para que a escola seja eficaz na sua função de promover o conhecimento e se torne, de 

fato, um instrumento valioso para evitar a marginalidade de milhares de jovens, é necessário 

vencer problemas cruciais e sabidamente crônicos de nossos sistemas educacionais: 

repetências sucessivas, aumento crescente de aluno com problemas. Para mim, tal desafio só 

poderá ser enfrentado se o processo de aprendizagem for analisado sob uma perspectiva que 

considere não só o contexto inicial em que esta prática se dá, mas simultaneamente com a 

visão global da pessoa que aprende. A especificidade da educação é um processo de ensino-

aprendizagem. 

 Atuamos como psicopedagogo na construção do conhecimento do sujeito, que neste 

momento é a instituição, com sua filosofia, valores e ideologia. 

 

A formação em psicopedagogia 
 

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9394, sancionada em 

20 de dezembro de 1996, “A educação, dever da família e do Estado.” 

 Um psicopedagogo cujo objeto de estudo e trabalho é a problematização e os desejos 

inconscientes. Diz Piaget (1970) que o estudo do sujeito “epistêmico” refere a coordenação 

geral das ações (reunir, ordenar, etc.), refere-se às ações próprias e diferenciadas de cada 

indivíduo. 

 Aprendi que o conceito de aprendizagem com qual trabalha a psicopedagogia remete 

uma visão do homem como sujeito em um processo interação ao meio físico e social. O 

trabalho psicopedagógico implica compreender a situação do sujeito, individualmente ou em 

grupo. Cada situação é única e requer do profissional atitudes específicas. Na instituição 

escolar, a prática psicopedagógica também apresenta uma configuração clinica. A 

psicopedagogia preventiva concreta se baseia principalmente na observação e análise 

profunda de uma situação concreta, de forma a considerar clínico o seu trabalho. 

 Compreendi que o trabalho psicopedagógico na instituição escolar cumpre uma 

importante função social: a de socializar os conhecimentos disponíveis, promover o 

desenvolvimento cognitivo e a construção de regras de conduta dentro de um projeto social. 

 Na aprendizagem, o sujeito é inserido mais organizado, no mundo cultural e 

simbólico, que o incorpora à sociedade. O papel da escola é formar cidadãos. 

 Sistematizar idéias sobre o olhar do psicopedagogo é levantar questionamentos,  

propor caminhos de reflexão e estabelecer algumas possibilidades de interlocução com 

diferentes campos do conhecimento. O  psicopedagogo deve estar sempre atento às suas 

habilidades e competências e deve desenvolver e construir uma escuta, um olhar 

psicopedagógico vinculado ao seu próprio processo de aprender, buscando sempre 

"incorporar conhecimentos, teoria e saber acerca do aprender. 

 No âmbito educacional o Psicopedagogo é o profissional indicado para assessorar e 

esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de ensino-aprendizagem e tem 

uma atuação preventiva. Na escola, o psicopedagogo poderá contribuir no esclarecimento de 
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dificuldades de aprendizagem que não têm como causa apenas deficiências do aluno, mas que 

são consequências de problemas escolares, tais como: organização da instituição, métodos de 

ensino, relação professor/aluno, linguagem do professor, dentre outros. 

 Fundamental é o caminhar da ressignificação de atitudes e práticas objetivas e 

subjetivas e o desenvolvimento da escuta e do olhar psicopedagógico vinculado às questões 

do conhecimento e da aprendizagem humana, percebendo quanto e quando os diferentes 

saberes podem contribuir para que se faça interlocuções com as múltiplas inquietudes 

e  indagações presentes no exercício de suas ações profissionais. 
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Capitulo 5. Oficinas psicopedagógicas: educação especial e educação 

inclusiva.  
 

 

 

 A presente disciplina foi ministrada pela professora Andreza Fabrícia da Silva. 

Compreendi que podemos definir oficinas psicopedagógicas como um local e um espaço de 

trabalho onde se aprende e se ensina, sendo um espaço onde desenvolvem atividades ao 

exercício de um trabalho ou de uma atividade artística. Oficina nada mais é, então, do que um 

lugar em que se desenvolve uma atividade profissional. 

 A oficina psicopedaogógica poderá ser usada como instrumento de avaliação 

psicopedagógica, pois permite analise de diversos fatores e a observação de uma série de 

aspectos necessários ao diagnóstico psicopedagógico. O educador que trabalha numa oficina 

psicopedagógica também se beneficia muito. Ela representa um espaço em que este pode 

rever sua prática e suas atitudes, refletir sobre elas, podendo, a partir de sua análise, promover 

mudanças. 

 A educação é um direito de todos. Essa é uma premissa que sempre foi considerada 

por um longo período, muitos grupos foram excluídos desse direito, seja totalmente fora de 

qualquer processo educacional, seja em forma de ensino que se preocupavam mais com o 

aspecto reabilitacional que com a educação propriamente, como era o caso da educação 

especial. 

 A inclusão escolar é gerada por falta de informação, insegurança por parte dos 

profissionais, visto que tudo é novo. Entretanto, mesmo sem ter uma capacidade adequada as 

escolas como todo, tem ferramentas necessárias para atender as necessidades especificas 

dessas crianças e são capazes de ensiná-las efetivamente com sensibilidade, para que a mesma 

possa interagir com as demais crianças. Assim, devemos aceitar, todos de alguma forma são 

diferentes uns dos outros e deve-se ter direito e oportunidades iguais. 

Uma escola que organiza as situações de aprendizagem considerando as diferenças 

dos alunos, o ensino e os apoios ao ensino se integram para orquestrar a aprendizagem, 

garantindo a participação efetiva dos alunos em todas as práticas educativas. Elas se 

embasam na implementação de um ensino que leve em conta as especificidades de cada 

sujeito e que faz apelo a cooperação entre os alunos em situação de aprendizagem. O 

professor deve respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, favorecendo a 

atividade conjunta entre alunos com e sem deficiência no momento da realização de projetos 

comuns. A colaboração estabelecida entre os professores, conforme já descrita anteriormente 

é outro aspecto que deve ser ressaltado também na escola das diferenças.  

 Segundo a teoria de Piaget, ao deixar as crianças seguir seu próprio ritmo, garantindo-

lhes quantidade suficiente de experiências não especificas, estas aquisições se produzem com 

a mesma naturalidade com que se aprende a caminhar ou falar. 

 A família tem o papel importante na constituição de atitudes positivas, de aceitação da 

diferença em seus aspectos potenciais, enfim, a família é um agente impulsionador do 

desenvolvimento do filho, também no âmbito escolar. 

 Embora seja compreensível a existência de transtorno nas famílias que possuem um de 

seus membros com diferenças, é cada vez mais urgente a necessidade das famílias 

construírem um olhar positivo sobre eles. Cabe a mesma aceitarem com suas deficiências. 

Educação inclusiva proporciona às crianças um espaço democrático, onde poderão 

compartilhar o conhecimento e a experiência com o diferente. É dar a essa criança o direito de 

ter as mesmas experiências que as demais, é aceitar o diferente e também aprender com elas. 
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Considerações Finais 
 

 

 

 Este trabalho me proporcionou uma reflexão critica de minha prática pedagógica, 

dentro de um contexto histórico e cultural. 

 Procuro fazer da minha profissão uma arma eficaz para a transformação do alunado, 

procurando ver em cada um sujeito participativo dessa transformação. 

 Embasada nas disciplinadas abordadas, procuro adequar as metodologias aplicadas em 

sala de aula, enquanto profissional, bem como lidar com as diferenças de cada aluno, num 

mesmo espaço, com a mesma afeição, buscando colher em cada um o conhecimento e ampliá-

lo para que eles possam aplicá-los em seu cotidiano. Cada aluno é um ser individual, portanto 

com uma história de vida pessoal e que precisa ser trabalhada de modo particular. 
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