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1 INTRODUÇÃO 

A trajetória por mim seguida, antes desta especialização foi revestida de diversos 

capítulos importantes. De família humilde, do interior deste Estado, vim para Fortaleza com toda 

família para alçar um futuro melhor. Estudei em colégios chamados antigamente de “Grupos”, 

depois fiz o antigo ensino médio na Instituição Piamarta, onde conclui Técnico em Laboratório e 

Técnico em Contabilidade. 

Cassei, tive 04 (quatro) filhos e neste período de minha vida não consegui dar sequimento 

aos estudos, pela dedicação a minha família. 

Apartir de 1999, depois dos filhos crescidos, voltei a estudar. Cursei a Faculdade de 

Filosofia, onde não conclui, transferindo a mesma para Pedagogia, onde me graduei em 2003. 

Não satisfeita com a graduação e com o incentivo de meus filhos, me matriculei nesta 

especialização para o aprimoramento de meus conhecimentos, onde apresento meu portfólio. 

O Portfolio é uma coleção de todo o trabalho em andamento na organização, na escola, 

faculdade, especialização, dentre outros, relacionado com o alcance dos objetivos. Todo curso 

tem um Portfólio, mesmo que não reconheça especificamente. Consiste nos trabalhos que estão 

em andamento, estejam estes trabalhos relacionados de alguma forma entre si ou não. Algumas 

organizações têm portfolios separados por departamentos, divisões ou unidades de negócio. Em 

última instância, deve haver um portfolio abrangente para a organização como um todo.  

O Portfólio é uma coleção de documentos (textos, certificados, fotografias, vídeos) que 

evidenciam o domínio por parte do estudante das diversas competências transversais. O autor do 

Portfólio é o próprio estudante, que participa ativamente na escolha, seleção e reflexão sobre cada 

um destes documentos. 

Neste sentido, o Portfólio é o resultado de um desafio que o estudante coloca a si próprio, 

o de procurar atingir novos objetivos, o de enfrentar receios e inseguranças, o de aperfeiçoar as 

suas competências, e por fim o de ser capaz de mostrar o que vale. 

O Portfólio abordará as disciplinas estudadas no Curso de Especialização de 

Psicopedagogia. 
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1.  DISCIPLINAS  

 
 
1.1 Das Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica,  Prof (a).Ms.: Mª Lúcia de 

Araújo Barbosa 

 
O conteúdo desta disciplina foi repassado com objetivo de fornecer noções básicas 

sobre o processo ensino aprendizagem, mediante o estudo das Tendências Pedagógicas, com 

intenção de aprofundar os nossos conhecimentos sobre as contribuições dos teóricos para 

educação.  

A importância da aprendizagem nos aspectos  cognitivos, afetivos e sociais. As 

contribuições das teorias para aprendizagem como as Teorias Behaviorista, Humanista, 

Cognitivista, Sócio-Cultural e das Inteligências Múltiplas. Foram feitos comentários e 

explicações a respeito de cada teoria, sobre as tendências pedagógicas, as inteligências múltiplas 

suas trajetórias, as contribuições importantes que tiveram para engrandecer  a aprendizagem.  

Em seguida foi nos solicitada a apresentação de um seminário, para que  dividíssemos 

em grupos de 7 (sete) pessoas, com os seguintes temas:  

1- Grupo – Inteligência  Lingüística 

2- Grupo – Inteligência Musical 

3- Grupo – Inteligência Lógica 

4- Grupo – Inteligência Sinestésica  Corporal 

5- Grupo – Inteligência Naturalista 

6- Grupo – Inteligência Pessoal(Inter pessoal) 

7- Grupo- Inteligência Espacial 

   
O nosso grupo, que teve como componentes Solange, Graça, Rosa, Auxiliadora (em 

memória) Carla, Ana Maria Rosana, escolheu o tema da Inteligência Pessoal (Inter pessoal) para 

ser apresentado na próxima aula. 

A professora fez alguns comentários a respeito dos grandes colaboradores e 

pensadores, que de alguma forma contribuíram para uma melhor aprendizagem: 

Passarei a citar alguns que me chamaram mais a atenção: 

Jean Piaget (1896-1980) – Cientista suíço revolucionou o modo de encarar a educação 

de criança ao mostrar que elas não pensam como adultas e constroem seu próprio pensamento. 
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Paulo Freire (1921-1971) – Mentor da educação pela consciência o mais célebre 

educador brasileiro, também autor da pedagogia, responsável pelo movimento crítico e pedagogia 

da libertação, ele é considerado o pai da alfabetização. 

Emília Ferreira (1936), que revolucionou a alfabetização, para ela, a criança tem seu 

papel ativo no processo de aprendizado, estabelece a sua própria lógica na construção da leitura e 

da escrita. 

Anísio Teixeira (1900-1971) - O inventor da escola pública no Brasil, para ele o 

importante é educar, ele achava que não se aprende só com idéias ou fatos, mas com atitudes. 

Maria Montessori (1870-1952) – A 1ª mulher a se formar em Medicina em Roma 

trabalhava com crianças especiais, ela acreditava que educação é uma conquista da criança, e 

nascemos com a capacidade de ensinar a nós mesmos, valorizando assim o aluno em primeiro 

lugar.  

Martin Lutero - (1483 a 1546) - Fundador do protestantismo, foi também um dos 

responsáveis por formular o sistema de ensino, através da Carta Magno.  

Sócrates – (469 a 399 a.c) - O mestre que busca a verdade pelo diálogo. 

Aristóteles – (384 a 322 a.c)-  Defensor da instrução pela virtude. 

Santo Agostinho – (354 a 430 d.C.) - O idealizador da revolução divina, um sábio 

cristão.Tomás de Aquino – (1224 a 1274)- O pregador da razão e da prudência, doutor da igreja.  

Erasmo de Roterdã - (1469 a 1536) – Holandês que anunciou o fim da predominância 

religiosa na educação, defendia o homem em todo o seu potencial, Gosto muito desta citação dele 

”(ninguém pode escolher os próprios pais ou a pátria, mas cada um pode moldar suas 

personalidades pela educação)”. E muitos outros que contribuíram de certa forma para ampliar a 

aprendizagem pela educação, são pensadores e educadores com alto teor de inteligência, que fico 

imaginando como seria se os docentes e discentes seguissem todos os pensamentos e 

ensinamentos dados por esses grandes homens admiráveis.  

A professora nos apresentou alguns vídeos com músicas, que nos mostrassem como 

está a educação atual para alguns. A música faz parte de criticas e  reflexões para possíveis  

mudanças e questionamentos a respeito da educação brasileira.  

Passou como exemplo a Música – “Estudo Errado”, de Gabriel o Pensador, a de 

Mercedes Sousa - “Eu só Peço a Deus.”  
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A apostila está recheada de informações sobre aprender a aprender na aprendizagem, 

textos excelentes como o texto de Rubens Alves – Gaiolas e Asas, muito bom de decifrar o que o 

autor quer dizer, a respeito da vida, tirei algumas citações do texto, “A porta de ferro que fecha os 

tigres é a mesma porta que as fecha com os tigres” e “Não são gaiolas que me permite voar são 

asas”.  

Relata-nos  fatos das tendências pedagógicas, utilizando como critérios a posição que 

adotou em relação aos condicionamentos sócio-políticos da escola as tendências foram 

classificadas em liberais e progressistas.  

Pedagógica Liberal – sustenta a idéia de que tem por função  preparar os indivíduos 

para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais.  

Pedagogia Tradicional – a atuação da escola consiste na preparação intelectual e 

moral dos alunos para assumir sua posição, na sociedade.  

Pedagogia Renovada Progressista – todo ser dispõe dentro de si mesmo de 

mecanismos de adaptação progressiva ao meio e de uma conseqüente integração dessas formas de 

adaptação no comportamento.  

Renovada Progressista – todo ser dispõe dentro de si mesmo de Mecanismos e 

adaptação progressiva ao meio e de uma conseqüente integração dessas formas de adaptação no 

comportamento.  

Renovada não Diretiva – aceitação da pessoa do aluno capacidade de ser confiável 

receptivo e ter plena convicção na capacidade de auto desenvolvimento do estudante.  

Pedagogia Tecnicista – processo de aquisição de habilidade atitudes e conhecimentos 

específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social 

global.  

Pedagogia Progressista - informação e instruções que lhe permitam pesquisar a 

descoberta de soluções e oportunidade para utilidade da vida.  

Pedagogia Libertadora – questiona concretamente a realidade das relações do homem 

com a natureza e com os outros homens, visando a uma transformação.  

Pedagogia Libertária – exerce uma  transformação a personalidade do aluno num 

sentido libertário.  
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Pedagogia Critica- social dos conteúdos – As objeções de que estas considerações 

levam a postura antidemocrática, ao autoritarismo, criar clima amigável para alimentar boas 

relações no ponto de vista democrático não deve confundi autoridade com autoritarismo.  

Esse foi só um relato dado da disciplina, porque a ação educativa não é simplesmente 

uma atividade técnica, que se pode repetir sempre sem muita reflexão, nem uma ação desprovida 

de comunicação, e sim uma relação com o professor/aluno. 

       
 
 

1.2 Didática do Ensino Superior - Profª Esp. Adeliane Sales Fernandes  

 
A professora pediu para que nos apresentássemos e cada um, o fez, assim como ela. 

Em seguida, começou a explicar e escrever sobre a disciplina.  

Didática, disciplina muito vasta, abrange tudo que realizamos no dia a dia, na 

trajetória do Ensino Superior. 

É a disciplina que ajuda a facilidade de aprender brincando, usando técnicas que 

facilite o aprendizado do aluno, contextualizando planejando e avaliando-o sempre, através de 

participação e contribuições teóricas educacionais, para transformação da sociedade, existem 

03(três) dimensões na didática: 

1ª – Humana - Relação pessoal  

2ª – Político social  - São os elementos que influenciam a transformação da sociedade 

formando cidadão 

3º - Técnica – É o que define o objetivo da criatividade para contribuir para 

aprendizagem em sua totalidade. 

Mostrou-nos que Didática é o exercício da integração entre a prática e a 

fundamentação teórica para transformação. 

Logo após, solicitou que fizéssemos um acróstico com o nosso 1º(primeiro) nome. 

Fizemos e apresentamos. O meu foi o seguinte:  

Sorria já que a data merece 

Ouça o vento no telhado a te falar  

Lembre a lembrança que te lembra esse dia 

Acate a brisa que ela veio te afagar 

Nas passagens desta data e que te faço 
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Gerar beleza 

E  te fechar pro abraço. 

Logo em seguida, ouvimos e acompanhamos a música EPIFÁCIO, dos Titãs, quando 

refletimos sobre a letra. 

Explicou que existem três dimensões da didática: Relação Humana,                                                                     

Ser social político e Técnica do conhecimento.  

Relação Humana: São as relações pessoais estabelecidas na educação (aluno X 

professor), (professor X direção X sociedade). 

Político Social: São os elementos que influenciam a transformação da sociedade, 

formando cidadão, nessa concepção temos 3 (três) correntes educacional. 

Ouvimos mais uma música: É preciso saber viver, de composição de Roberto Carlos e 

Erasmo Carlos, abaixo: 

Quem espera que a vida 

Seja feita de ilusão 

Pode até ficar maluco 

Ou morrer na solidão 

É preciso ter cuidado 

Pra mais tarde não sofrer 

É preciso saber viver 

Toda pedra do caminho 

Você pode retirar 

Numa flor que tem espinhos 

Você pode se arranhar 

Se o bem e o mal existem 

Você pode escolher 

É preciso saber viver 

É preciso saber viver 

É preciso saber viver 

É preciso saber viver 

Saber viver, saber viver! 

A professora falou de alguns pensadores e contribuidores da educação, como: Rogers, 

Walhan, Piaget ,Dewey, Dercloly, Vigotsky ,Paulo Freire,Célestin Freinet. 

A didática é uma técnica facilitadora, que transforma opiniões e inova a 

aprendizagem. 
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1.3 – Metodologia da Pesquisa em Educação, Professora: Ms. Silvany Bastos 

 

Houve uma apresentação bem divertida, quando a professora fez uma dinâmica, 

dividindo a turma em grupo, formados como a mesma letra do 1º (primeiro). Cada um fazia uma 

frase após a formação dos grupos, de acordo com a numeração, e depois chamou-nos para 

apresentar. 

Deu nome aos grupos: 

1º - grupo – quem é Pesquisa? 

2º - grupo – quem é  Conhecimento?  

3º - grupo – quem é Ciência? 

De acordo com a letra, pediu para que falássemos um pouco a  respeito dos temas 

acima citado. 

O meu grupo ficou com “quem é pesquisa”: falamos que pesquisa é um processo 

aprofundado de determinado conhecimento científico de estudo, de determinado assunto, objeto 

ou disciplina para chegar a um ponto específico. 

Demos exemplo, como o estudo e pesquisa das células tronco, DNA, entre outras, e as 

variedades de pesquisa: bibliográfica, documental, de campo, estudo de caso,  de levantamento, 

entre muitas outras. 

As demais equipes fizeram suas apresentações. 

O objetivo desta disciplina foi dar oportunidade para que o aluno e o educando, 

através da pesquisa, ampliem seus conhecimentos em educação,dando a chance de explorar 

investigações científicas, bibliográficas, descritiva e experimental de variáveis aspectos e 

amostragem ao objeto. 

No decorrer desta disciplina vimos que temos muitas oportunidades de vivenciar o 

planejamento, o planejar e realizar várias pesquisas, no dia a dia da aprendizagem constante, 

Como fonte para darmos andamentos a pesquisa a análise e é constituído a partir do estudo dos 

principais documentos coletados como: jornais, revistas, igrejas, relatórios, etc, sem valor 

analítico. 

 Também a Pesquisa de campo é a coleta dos dados com a pessoa, fazendo uso de 

diversos técnicas “ou seja,” bibliografia, documentária e outras escolhendo uma das técnicas mais 

cabíveis no momento da elaboração dos estudos. 
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Falou um pouco sobre o resultado de tudo isso, que é, a compreensão da realidade ou 

o conhecimento propriamente dita, o sujeito se apropria do conhecimento da realidade. 

Aprendi que o conhecimento não nasce com o individuo, nem é dado pelo meio 

social, o sujeito constrói seu conhecimento na interação como meio físico e social. Conhecer e 

transformar o objeto, e transformar a si mesmo. 

A professora Silvany leu para o grupo um livro de paradidático uma historinha 

infantil, ”O GAMBÁ QUE NÃO SABIA SORRIR” 

NOME DO PERSONAGEM: CHEIROSO, vivia de cabeça para baixo, isso 

incomodava, porque era assim que ele era feliz, mas para os estudiosos que queriam arranjar uma 

maneira de fazer os bichinhos felizes, porque eles achavam que eles, os animais não eram felizes, 

e começaram fazer pesquisa nos livros, para tentar mudar suas maneiras de ser.  

Receita:  

Pesquisa  

Objeto – gambá – e eles não pesquisaram o objeto da pesquisa, o essencial que era o 

foco – eles eram felizes da maneira deles. 

           

 

1.4 – Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais, Professora: Esp. Ray Pinheiro. 

 
Inicialmente, a professora aplicou a dinâmica do Baralho do Saber, em seguida, 

colocou uma música para refletirmos, e data-show a respeito do PCN. 

Esta disciplina é voltada para os aspectos pluriculturais, que é um dos temas 

transversais, contido nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Desenvolvem algumas categorias conceituais pertinentes como identidades, 

alteridade, antropologia e educação. 

 A professora nos deu explicações a respeito de como essa disciplina é importante, 

para os alunos, conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, como 

também de outros povos e nações, com varias culturas diferente, valorização da capacidade 

humana de criar instituições, voltadas para o bem comum. Aprendemos que o Brasil é um país 

com grande diversidade étnica e, conseqüentemente, multipluricultural, motivo de muita 

discussão na teoria social cultural.  
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É fundamental respeitar as muitas linguagens de grupos e indivíduos de diferentes 

raças. 

Discorreu um pouco sobre os PCNS/LDB. A Lei Federal nº 9394/96 – em seu artigo 

27, inciso I, destacou 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. 

O Parâmetros Curriculares é apenas orientação para que o educando se baseia nele, 

para orientar os seus discentes. 

Na pauta da tarde, a professora colocou um vídeo com a música.–Samba cultural, 

voltado para aprender a conviver, considerado, por mim, como muito bom, nos mostrando como 

deveríamos fazer para termos uma boa convivência com o próximo, se ela não pode se a prendida 

por métodos científico. 

Assistimos ao filme: Matilda, que retrata o descaso com os filhos, e os bons costumes 

em educação, ética, respeita com o próximo, e a falta de exemplos dos pais.  

Matilda é uma garota super inteligente e esperta, quase um gênio, cheia de apetite por 

conhecimento. Seus pais, porém, não querem saber dessas belas qualidades da garota, mandando-

a para uma escola dirigida por uma cruel e autoritária diretora. Seu único refúgio naquele lugar é 

a professora Honey, que entende a genialidade da garota e a ajudará o quanto for possível. 

Ouvimos e assistimos a respeito de vários exemplos, enriquecedores para enfrentar 

novos desafios, marcados por desigualdades socioeconômicos e apontamos transformações 

necessárias, oferecendo elementos para a compreensão de que valorizamos as diferenças étnicas e 

culturais não significa aderir aos valores do outro, mas respeito que é, em si, devido a todos ser 

humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação. 
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1.5 - Teoria Cognitiva da Aprendizagem, Ministrada pela Professora: Lilian Queiroz 

Frossard 

    
 

A professora Lílian repassou a importância que essa disciplina representa para o corpo 

docente em Psicopedagogia, como também em qualquer área da vida, porque a cada dia 

aprendemos algo novo que irá influenciar ou não em nossas escolhas. 

Essas teorias nos chamam a atenção para que possamos construir uma abertura do 

conhecimento do outro.  

A observação, o ouvir, faz parte da realidade do conhecimento do outro, e é muito 

importante para que possamos estudar o comportamento do ser humano. 

Ocorrem várias transformações em nosso cérebro, sempre que uma nova informação é 

integrada e determinada. 

Ela quis nos dizer é que os educadores devem alertar para que reflitam sobre a prática 

pedagógica em qualquer trabalho da educação.  

Acreditamos, no entanto, que não é necessária tanta teoria, para que um bom professor 

observe e compreenda a necessidade de uma criança e sim tomar uma posição em relação ao que 

é possível ser feito. 

Para mim foi uma das principais disciplinas, que interagiu bem com o curso, e com a 

qual eu mais me identifiquei para entender melhor o desenrolar do curso. 

Os textos da apostila são muito bons, para refletimos “A inteligência e Afetividade da 

Criança na Teoria de Jean Piaget” (1896 a 1980), como também do escritor e filósofo Lev 

Semenoviech Vigotsky(1896 a 1934) – “A formação da Mente” – O Desenvolvimento dos 

Processos Superiores. 

 O texto 01(um) da apostila – Educando o olhar da observação (Aprendizagem do 

Olhar) – Madalena Freire Weffort –  retrata a importância da concentração do olhar, o qual inclui 

escuta de silêncio e ruídos que envolvem atenção e presença na comunicação, observação que é 

uma ferramenta básica para o psicopedagogo, analisar e consultar. 

O mesmo acontece em relação ao nosso olhar estereotipado, parado querendo ver só o 

que nos agrada, para termos facilidade no olhar o outro e sua história,Se temos conosco mesmo 

uma abertura de aprendiz que se observa, estuda em sua própria história, o olhar é um ato de 

olhar a si próprio,” Só vejo o que sei,” Piaget” (1967). 
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Acreditamos, firmemente, que muitas experiências podem ser feitas com as crianças 

sem envolver nenhum recurso material sofisticado, conhecer o mundo através da experiência, 

estabelecer semelhanças e diferenças, observá-la, é um dos objetivos da educação, conhecer 

significa, portanto ação sobre o meio, manipular o meio para conhecê-lo, poderá também 

transformá-lo primeiro para que se ajuste as suas necessidades individuais. 

Educar, pois é permitir propiciar e incentivar todos estes processos de relações entre 

sujeito e o meio. 

Comentamos um pouco sobre os grandes pensadores como: Vigotsky (1896), sobre 

suas citações, entre muitas essa para ser analisada, para ele, é o conhecimento que tenho, é uma 

troca, saio de um conhecimento prévio para um conhecimento de aprendizagem, tudo para ele é 

considerado linguagem que é de suma importância para o desenvolvimento, como gestos, ritmos, 

rituais, contexto, forma de pensar. 

Piaget, que foi de grande importância para educação, viveu na mesma época de 

Vigotsky, embora não tenham se encontrado, mas deram suas contribuições para aprendizagem. 

Eles pensavam de maneiras diferentes. 

Piaget fala que aprendizagem primeiramente é desenvolvida, para depois aprender. E 

como você já trás dentro de si, falta só desenvolver.  

Algumas citações foram discutidas e analisadas, como as citadas abaixo: 

Pitágoras: “Educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos”; 

Galileu Galilei: “Você não pode ensinar nada a um homem, você pode apenas ajudá-

lo a encontrar as respostas dentro dele mesmo.”  

Como também essa “A grandeza de um homem depende da intensidade de sua relação 

com Deus. “Saint Exupéry” são citações para refletir e pensar, se todas as pessoas temessem a 

Deus, com certeza viveríamos mais felizes, e diminuiríamos muitas desgraças em todo mundo. 

Houve explicações sobre a teoria de Vigotsky, que põe em discussão do papel do 

social no desenvolvimento mental, e também do papel do professor e da aprendizagem. 

Como também sobre Paulo Freire com os princípios de uma “Educação Libertadora”, 

a importância que ele nos deu em enfatizar a reflexão da verbalização 

E as funções psicológicas superiores, auto-observação, intencionalidade, 

planejamento, capacidade do pensamento abstrato. 
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Na aula seguinte, começamos com a apresentação do filme: “ONDA” – fizemos 

comentários a respeito do mesmo. Como nós nos deixamos influenciar pelas pressões do 

momento, e tentamos acompanhar, e citamos vários exemplos, cada um falou o que achava  da 

onda passada e a do momento. 

 

1.6 – Fundamentos Bio-Psico-Sociais do Desenvolvimento Humano, Professora: Ms. Lilian 

Queiroz Frossard 
 

O objetivo da disciplina foi nos informar a do conhecimento da complexidade cerebral 

na construção bio-psico-social do ser humano, desde sua formação no útero, e quando percebe 

seu meio e adaptar-se a ele, é fornecer subsídio  para  conhecemos e esclarecer as áreas diferentes 

do cérebro. 

O cérebro é dividido por hemisférios, as informações são captadas, pelas informações 

externas, depois pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato e as informações 

são espalhadas por toda a superfície do cérebro, o chamado cortes – formando tudo isso a 

Memória. 

É na infância a criação da 1ª conexão  no cérebro com a trajetória da vida; vai se 

desenvolvendo, com estímulos, informações, quando começa a criar padrões se forma a memória 

permanente. 

A professora apresentou um documentário a respeito do Mistério da Mente, as muitas 

facetas da mente.  

Nós temos 60% capacidade cerebral e 40% da genética, meio, educação. 

O modo de agir, que muitas vezes é por impulso, diferença de comportamento, os 

obstáculos, as emoções, as personalidades, mudanças de humor. 

Sobre a plasticidade cerebral que é a capacidade adaptativa do sistema nervoso 

central, isso porque o cérebro possui uma enorme reserva de células nervosas que são os 

neurônios. 

Depois fez uma explicação sobre a apostila: 

O Ciclo Evolutivo do Homem  

0 a 5 anos – integração familiar 

5 a10 anos – ciclo escolar 

10 a 15 anos – emancipação ou ressurgimento 
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15 1 25 anos – intercâmbio compensatório 

25 a35 anos – comunhão ampliada 

35 a 45 anos – participação 

45 a55 anos- período de maturidade 

55 a 80 anos – redirecionamento de metas 

80 a 100 anos – período místico. 

A fase 0 aos 6 anos é de máxima importância. A estrutura do ser humano está no seu 

alicerce. 

Ninguém nasce inteligente, todavia, nasce com a  faculdade de ser inteligente. 

Inteligência é uma faculdade inata que todos podem desenvolver. Todas as pessoas saudáveis 

nascem com capacidade para desenvolver inteligências, durante toda sua vida, e se bem 

estimuladas poderão tornar-se gênios.  

Falou de Piaget a Freud, sobre a Psicopedagogia entre o conhecimento e o saber. 

 
 
 
 
1.7 Linguagens, Comunicação e Psicomotricidade, Professora: Ms. Adriana de Alencar 

Gomes Pinheiro 

 
Começamos a disciplina com uma leitura: “O RITMO DO CRESCIMENTO”, que 

fala sobre o forçar das coisas acontecerem antes do tempo previsto pela natureza, que não 

devemos nos apressar não ficar impaciente, seguir com confiança o ritmo natural da evolução.  

O conceito de Psicomotricidade, que é uma ciência da educação e da saúde destinada 

a estudar, analisar, orientar todas as condutas do individuo motoras, neuromotoras, 

perceptomotoras. A Psicomotricidade existe durante toda a vida da criança, tanto escolar como 

familiar, e é necessário compreender que desde o nascimento e mesmo desde a concepção, o ser 

se desenvolve espontaneamente em tudo que ele é, e em suas relações, com o mundo. Ex; não se 

ensina a criança a rir, a gritar, a chorar, são as relações com o mundo e com o meio que vão lhe 

permitir adquirir, suas funções. 

Vigotsky (1966), na sua breve vida acadêmica tentou elaborar uma teoria onde “cada 

indivíduo aparece com ativo participante de sua própria existência, construída na inter-relação 

com os outros sociais”. 
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As crianças em fase de desenvolvimento, bebês de alto risco, pessoas com 

necessidades especiais, portadores de deficiências físicas ou motoras, geralmente  são as que mais 

precisam  de um profissional da área. 

A educação psicomotora condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e escolares: 

leva a criança a tomar consciência de seu corpo, de lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar 

o tempo, a adquirir habilidade suficiente e coordenação de seus gestos e movimentos. Ela deve 

ser praticada desde a infância e conduzida com perseverança, permite prevenir certas 

inadaptações difíceis de melhorar, quando já estruturadas. 

O educador de psicomotricidade deve obter da criança ou mesmo o adulto o seguinte 

esforço: A consciência do próprio corpo, o domínio do equilíbrio, o controle e a eficácia das 

diversas coordenações, globais e parciais, o controle da inibição voluntária da respiração, a 

organização do esquema corporal e a organização no espaço, uma estruturação espaço temporal 

correta, maiores possibilidades de adaptação ao mundo exterior. 

Depois de explicar a apostila, passou um trabalho individual e outro em grupo para ser 

apresentado na próxima aula. 

O Individual - Tema: “A Importância da Psicomotricidade para Prática 

Psicopedagógica” 

Em Grupo – Tema: “Psicomotricidade, Percepção e a Coordenação do 

Desenvolvimento Humano”   
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1.8 Psicopedagogo: Formação e Profissionalização, Professora: Ms. Telma Regina de 

Andrade Pessoa 

 
A professora fez uma breve apresentação, pediu para que o grupo se apresentasse, 

com o nome, qual atividade que exercia. 

Em seguida deu um a explicação sobre a matéria:  

 A Psicopedagogia é um campo de atuação que lida com o processo de aprendizagem 

humana, seus padrões normais e psicológicos, considerando a influência do meio, família, escola 

e sociedade no seu  desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da psicopedagogia. 

Wallon estuda todos os níveis da criança e as emoções. (1898)  

Piaget (1896) - estuda o cognitivo da criança. 

Vigostky (1896) afirma que o meio (social, cultural mediador) pessoa que estão 

próximo de nós. A psicopedagogia chegou ao Brasil na década de 70, cujas dificuldades de 

aprendizagem nesta época eram associados a uma disfunção neurológica denominada de 

Disfunção Cerebral Mínima (DCM). 

A psicopedagogia foi introduzida aqui no Brasil baseada nos modelos médicos de 

atuação e foi dentro desta concepção de problemas de aprendizagem que se iniciaram, a partir de 

1970. Cursos de informações de especialistas em psicopedagogia na Clinica Médico – pedagogia 

de Porto Alegre, com duração de 02(dois) anos. 

Constituição da Psicopedagogia, em diversas áreas como, psicologia psicanálise, 

pedagogia lingüística, medicina Fonoaudiologia. 

Quanto ao objeto de estudo da psicopedagogia, há consensos quando se afirma ser o 

estudo do processo de aprendizagem e seus empreendimentos. 

Também estuda o ato de aprender e ensinar, levando em conta as realidades internas e 

externas da aprendizagem, tomadas em conjunto. E mais, procurando estudar a construção do 

conhecimento em toda a sua complexidade, procurando colocar em pé de igualdade, aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais que estão implícitos. 

O trabalho psicopedágogico tem como objetivo promover a aprendizagem, garantindo 

o bem estar das pessoas em atendimento profissional devendo valer-se dos recursos disponível, 

incluindo a relação interprofissional. 
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A psicopedagogia familiar, o pedagogo tem como função ampliar a percepção da 

família, sobre o processo de aprendizagem dos filhos; resgatar diferenciando as múltiplas formas 

de aprender e respeitando diferenças dos mesmos. 

A psicopedagogia clínica – Campo de intervenção curativa em que o foco é o sujeito 

com problemas de aprendizagem; o trabalho se dá na relação  entre o profissional e o sujeito com 

sua história pessoal.  

O psicopedagogo busca reconhecer às dificuldades de aprendizagem e realizar 

intervenções que levem o sujeito a reintegração à vida escolar, que acontece de preferência, no 

âmbito de atendimento individualizado. 

O psicopedagogo intervém ampliando formas de treinamento que resgatem a visão de 

todo e as múltiplas inteligências. 

Podendo trabalhar a criatividade e os diferentes caminhos para buscar saída, 

desenvolvendo os imaginários, as funções humanistas e dos sentimentos na empresa, os construir 

projetos e dialogar sobre eles. 

A psicopedagogia hospitalar- a criança hospitalizada necessita que alguém que a 

escute o que o foco  de modo diferenciado, pois ela pede para brincar, ter amigos buscar que  o 

que a faz feliz, as vezes até mesmo uma companhia,um sorriso, um brinquedo,etc. 

 

 

1.9 Oficinas Psicopedagógicas (jogos,família, inclusão), Formadoras: Esp. Euzimar 

Nunes/Karla Eveline 

 

As professoras explicaram sobre as oficinas utilizadas nas consultas dos pacientes, 

como devemos utilizá-las, para entreter e através delas, tentarmos descobrirmos os muitos 

problemas existentes nos pacientes.  

Oficinas pedagógicas, concepção histórica, segregação – isolamento – 

institucionalização – integração - normalização – assistencialismo – inclusão – desenvolvimento 

inclusivo – direito humano. 

Educação, Inclusão e Diversidade: 

A Educação é um direito universal, com semelhanças e diferenças, a inclusão é uma 

conquista social, e assim vai, a diversidade é um dado da realidade social quando essas resolvem 

se unir para que o ser tenha um desenvolvimento progressivo na sociedade. 
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Devemos utilizar sempre jogos, educativos para que com o manuseio do mesmo 

possamos avaliar o crescimento das crianças. 

Temos que procurar interagir com o paciente para que eles através das oficinas 

possam ir liberando algum problema, que possa está escondido dentro de si. 

Através da observação, o psicopedagogo irá descobrir a melhor maneira de tratá-lo. 

 
 
1.10 Competências Intra e Interpessoais, Professora: Esp. Raimunda Cid Timbó  

 
Aconteceram as apresentações, em seguida a professora nos passou uma atividade a 

distância, que ficássemos observando atentamente os movimentos do grupo de trabalho, família, 

as relações interpessoais, gestos, olhares palavras positivas, e palavras negativas, a proporção que 

iríamos observando, deveríamos anotar tudo que esses grupos faziam, no dia a dia por mais de 

quinze dias e fizéssemos uma análise de tudo. 

E assim fizemos. Eu, particularmente, achei muito interessante, passei a observar mais 

as pessoas, os gestos, as mudanças de humor de um dia para o outro, as idéias, o temperamento, o 

comportamento vulnerável que é o ser humano. 

Como desenvolver as competências em sala de aula, o que realmente é competência 

na psicopedagogia, a diferença de múltiplas competências e inteligências múltiplas. 

As inteligências são potenciais biopsicológicos, são capacidades para resolver 

problemas ou para criar problemas ou para criar produtos considerados de valor em um meio 

social. 

Nascemos com nossa inteligência, que só precisa ser acordada por estímulos 

significativos, mas não nascemos, entretanto com qualquer competência. 

É através da escola, professor que estimulamos a inteligência e através dela 

construímos as competências. 

Em seguida, fizemos uma dinâmica: 

A professora se apresentou dizendo o que faz e  sucessivamente os alunos. 

Em seguida as explicações sobre competências pessoais, competência mobilização de 

saberes, de conhecimento gerais/culturais, costumes e locais (história das pessoas) inclui também 

diversas habilidades, a capacidade de recorrer ao que se sabe, para realizar o que se deseja o que 

se projeta. 
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Segundo Perronoud (2003), há dimensões emocionais, relacionais e intelectuais em 

todas as competências, como melhorar essas dimensões. 

O enxergar o outro, observá-lo, ele também nos relata que o olhar para o outro se 

desenvolve a partir de olhar–se, observar em si mesmo o que ocorre em seu dinamismo psíquico. 

A inteligência Interpessoal – É a inteligência do reconhecimento do outro de empatia, 

da comunicação e das relações interpessoais: É externa, voltada para coletividade. 

Inteligência interpessoal – É a inteligência do EU, é, portanto, do autoconhecimento, 

automitivação e auto-estima, uma inteligência do interior. 

 

Em seguida passou um vídeo: 

“O MARCENEIRO E AS FERRAMENTAS” 

O Filme relata sobre liderança, os grandes líderes são pessoas que aprendem a 

conhecer a controlar a si mesmo antes de tentar controlar os outros. 

Os cincos componentes principais da inteligência emocional, são: 

Autoconhecimento, auto controle, automotivação, empatia, visão. 

Apresentou mais um vídeo: 

O PODER DA VISÃO – muito bom. 

Passou uma atividade individual: 

Fazer um diário (trabalho, casa, etc.). 

Apresentou outro vídeo: 

 -“O SAPO E A ROSA” 

Esse filme me chamou muito a atenção; 

Descrevia um jardim com várias rosas, muitas delas muchavam e morriam com muita 

facilidade e duravam poucos dias, e não eram tão bonitas quanto essa (rosa) em especial, as 

pessoas só admiravam de longe e ninguém não chegava perto, por conta que de um sapo que 

estava sempre habitando na mesma. 

Um dia ela fez uma análise, e achou que as pessoas não chegavam perto, só a 

admiravam de longe, era por conta do sapo, que sempre estava em sua companhia, pediu para que 

ele(sapo) se afastasse dela para que as pessoas pudessem se aproximar e admira-la de perto e ser 

tocada, assim fez o sapo, atendeu ao seu pedido. 
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Passando alguns dias, a rosa ficou igual às outras, murcha e feia. Aí ela falou ao sapo: 

Porque será que isso aconteceu? O sapo respondeu:  - Era porque eu sempre comia as formigas e 

regá-la com o meu corpo frio e não deixava ninguém tocá-la, e não ficasse murcha. 

Moral da história: “Para se brilhar não precisa apagar o brilho do outro” 

No dia 17/10/2009, houve uma reflexão inicial e uma atividade em grupo, de tema: Os 

entraves da comunicação. 

Foi falado um pouco sobre os quatros pilares da educação e sobre orientação para o 

Portifólio.  

Continuou com as explicações entraves da comunicação, depois passou uma atividade 

grupal: 

Cada grupo ficou com uma figura (imagem), e esta figura era para ser analisada e 

explicar, levando para a disciplina. 

A do nosso grupo foi à figura de um gato, correndo com medo do cachorro. 

O nosso comentário foi o seguinte: 

A relação desta figura com a disciplina ou até mesmo com a psicopedagogia, é que 

encontramos barreira em nossas vidas, mas temos que aprender a superar a situação inesperada 

que acontece em nossa vida. 

Assim como a corrida do cachorro, atrás do gato, ele o cachorro, não perdeu tempo ao 

vê-lo próximo, talvez não lembrasse que o gato poderia dar-lhe um depile, e pular para bem 

longe, onde o cachorro não conseguisse pegá-lo. O empecilho que o gato encontrou como a tábua 

rolando sobre o tronco. 

Assim é a vida, cheio de altos e baixos, não nos deixemos abater pelos troncos que 

venhamos a aparecer em nossas vidas. 
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2.11 - O processo de Avaliação e Intervenção Psicopedagogia, Professora: Ms. Lilian 

Queiroz Frossard  

 
A tuma foi dividida em dois grupos, um com a professora Lilian e o outro grupo com 

a professora Djanira, para a orientação do portifólio. 

Em seguida a professora Lilian, explicou para a turma o EIXO DE ANÁLISE: 

Área motora: 

Área emocional = Desejo – Dinâmico 

                                            Familiar 

                                            Escolar 

Área cognitiva –intelecto –desenvolvimento mental 

 

Área Pedagógica: 

Inicio da avaliação – importância da pesquisa familiar 

Pesquisa familiar 1º momento) o que levou a família a procurar um especialista no 

caso psicopedagogo, marcar o tempo, máximo, mínimo. 

Explicou um pouco sobre a Área cognitiva, para facilitar o entendimento passou um 

filme sobre a vida do Jean Piaget (1886 -1980). 

 

Conceitos: 

Equilibração – estabilidade mental crescimento, equilibração, dinâmico etc. 

Abstração – empírico - retirar informação do objeto cognitivo 

Estágio – desenvolvimento da inteligência-lógica da inteligência 

Estágios: 

Sensório motor, pré – operatório, operatório concreto: 

Sentimento da necessidade, obstração do pensamento. 

A aprendizagem só vai acontecer se a minha inteligência souber reverter o 

pensamento. 

Em seguida nos mostrou vários testes que iríamos fazer com a criança, como o teste 

da reversibilidade, mesma quantidade, só muda o tamanho do copo ou largura, com massa de 

modelar, mesma quantidade só muda a forma, tamanho e quantidade, e assim explicou o que nós 

deveríamos fazer no próximo encontro. 
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2.12 - Estágio Orientado: Professora Ms. Lilian Queiroz Frossard 

 
Trabalho: Escolher uma criança, para que possamos entrevistar, juntamente com a 

família, se possível. Fomos para o encontro no bairro São Cristovão, (PROSSIGA) onde funciona 

um local de ajuda as família com as crianças com apoio de alguns profissionais, para que fizemos 

a estágio com a família e a criança: 

Levamos todo material pedido por ela, o estágio foi feito em dupla: 

Solange/Elizângela . A criança, foi escolhida pela professora, ficamos em uma sala reservada 

cada dupla ficou com uma criança para que possamos ter liberdade de aplicar os teste e fazer todo 

o procedimento de uma verdadeira psicopedagoga. A nossa criança era um menino de 07(sete) 

anos de idade, de nome (J. W. N. J.) de família humilde, mas com uma carga de conhecimento 

bem amplo para sua idade. 

Quanto à entrevista, iniciamos com a aplicação dos testes, em todo se saiu muito bem, 

em seguida perguntamos sobre sua família, ele me pareceu uma criança amada pelos pais, 

embora me pareceu uma criança insegura, em relação a família , tinha um amor incondicional 

pelo pai, isso era bem notório, quando se referia a ele. 

Logo em seguida entrevistei, perguntei o porque da insegurança  em relação ao pai, 

ela disse que era devido ao alto índice de morte de pais de família no bairro, o local que moravam 

era muito perigoso e ele ficava sempre apreensivo quando não estava perto dos familiares.  
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2 - CONCLUSÃO 

 
A especialização em Pisicopedagogia foi uma experiência inovadora e extremamente 

enriquecedora principalmente devida, a vontade que tinha de conhecer algumas formas de 

procurar entender as facetas do ser humano para com relação ao próximo. 

Esta especialização teve duração de 360 horas e foi composta de 12 (doze) disciplinas. 

Foi uma experiência enriquecedora, na qual facilitou o dia a dia com as pessoas da 

família e do trabalho, procurando estudar o comportamento humano, individualmente e em 

grupo, tentando entender o porquê da ação e reação de cada um, e as múltiplas personalidades 

escondida dentro de cada um. 

A Psicopedagogia amplia o conhecimento de um modo, que mostra estratégias para 

melhorar até mesmo o auto comportamento, lidando com o equilíbrio emocional próprio, 

facilitando a aprendizagem e levar a criação de uma metodologia que facilite a adaptação aos 

problemas enfrentados. 

Ele está presente direta e indiretamente no cotidiano das pessoas, das mais diferentes 

idades. 

Este portfólio demonstrou o decorrer das experiências vividas no Curso de 

Especialização em Psicopedagogia. 
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