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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Sempre quis fazer um diagnóstico próprio para tentar identificar um 

marco em minha vida sobre esse meu desejo de estudar a educação, acredito 

que eis a oportunidade. A verdade é que a psicopedagogia tornou isto muito 

claro para mim durante este ano de 2009. As reflexões sobre as possíveis 

dificuldades de aprendizagens de alunos nos leva diretamente a pensar sobre 

a nossa história - assim aconteceu comigo. São as competências intrapessoais 

que tornam indispensáveis esta auto-avaliação e, à luz da psicopedagogia, 

me fizeram passear por minhas próprias frustrações, alegrias e desejos. 

Em minha infância jamais pensei em ser professor, tampouco um 

apaixonado pela educação, aliás longe disso. Precisei ser muito disciplinado 

por meus pais e professores uma vez que meu gênio não era dos mais 

brandos e meus interesses não sinalizavam nada de tão entusiasmador no 

sentido educacional. Foi através de uma educação bem tradicional que fui 

me moldando, por isso não desejo que o tradicionalismo aqui seja entendido 

como algo ruim, rude e impetuoso. Tinha o apoio de todos que me rodeavam 

em especial dos meus pais que sempre deram muita atenção a questão dos 

estudos e atividades físicas. Eles acertaram em cheio. Talvez sem muita 

pretensão valorizavam muito a prática de esportes e foi através deles que 

ganhei um amor todo especial pela Educação física o qual me graduei no ano 

de 2007. Só na universidade me dei por conta de que se tratava de algo 

muito além de movimento sem prática educativa. Percebi e costumo sempre 

falar sobre isso, que a palavra educação encontra-se antes da palavra física. 

Foi na educação através dos movimentos que foram superados meus anseios 

mais intrínsecos, controlados meus medos e onde tive também muitas 

felicidades e sonhos conquistados. Tornei-me professor. 

A prática docente é árdua na maioria das vezes mas está envolvida por 

uma mística que só os que amam sabem vivenciá-la. Foi por esse amor, pela 

curiosidade de desvendar cada sentimento aos quais meus alunos estão 

envolvidos a todo momento e que regula a assimilação de conteúdos e 
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vivencias cotidianas, que resolvi conhecer a psicopedagogia. O que eu não 

sabia é que iria confrontar-me com minhas próprias limitações para poder 

ajudar de maneira mais precisa aos discentes. Este foi sem dúvida meu 

grande aprendizado e ganhei a oportunidade de romper as telas que antes 

sobreponham meus vislumbres horizontes pela educação. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho está descrito em capítulos, sendo cada um referente a 

uma disciplina cursada. Encontra-se disposto abaixo as orientações dos 

professores, minhas vivências teóricas e práticas, individuais e em grupo, 

bem como minhas análises sob cada conteúdo e momentos importantes. 
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CAPÍTULO 1 
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Disciplina: Das teorias e tendências pedagógicas à prática pedagógica 

Período: Outubro de 2008 

Professora: Alexandra Costa Lima 

 

Esta foi a disciplina introdutória do nosso curso. Aprender sobre as 

diversas abordagens e tendências pedagógicas se fez extremamente 

importante pois a história da educação nos faz entender melhor em que 

momento nos encontramos, o que já passamos e como se deu este processo. 

O conjunto das relações sociais sempre foi o impulso gerador de 

determinados tipos de educação. Fatores políticos, econômicos e sociais  

movem os desejos e inclinam gerações e é justamente através da educação 

direcionada de maneira formal, ou seja, nas escolas que isso se torna mais 

acentuado.(1) Pontos positivos e negativos são vistos em cada tendência e 

acredito que para o fortalecimento pessoal de um discente vale entender 

esta dinâmica que regeu cada momento. Deve-se entender que cada uma 

destas tendências teve seu papel fundamental na prática pedagógica de 

outrora e mesmo dos dias atuais. 

Percebi por meio das apresentações expositivas em sala de aula que 

minha prática discente não se encaixa por completo dentro de nenhum 

modelo passado, mas as fragmentações positivas de cada um me dão um 

eixo sólido para desenvolver meu trabalho. 
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CAPÍTULO 2 
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Disciplina: Didática do ensino superior 

Período: Novembro e dezembro de 2008 

Professora: Adeliane Sales 

 

A disciplina de didática do ensino superior, ministrada pela Professora 

Adeliane Sales, teve como objetivo reconhecer a didática como elemento 

fundamental para a efetividade do processo educacional, diferenciando 

conceitos e teorias didáticas. 

Contextualizando planejamento e avaliação e identificando suas 

contribuições e a relação pedagógica escolar, compreendi que a 

produtividade docente articula ensino, pesquisa e extensão. O atual docente 

deve possuir a maior sabedoria que se pode ensinar: saber conduzir o outro à 

meditação/ mediação do saber. 

Segundo Meirieu, O educador estrutura seu trabalho na práxis (uma 

ação educativa que não tenha fim nela mesma), ou seja, o educador não 

deve fazer de seu aluno o seu reflexo como se estivesse frente ao espelho, 

deve sim transmitir uma confiabilidade na capacidade de o aluno aprender e 

a partir do aprendizado ser crítico, para ampliar sua aprendizagem.(2) 

Com esse fim, proponho para relação pedagógica o recurso a 

processos de comunicação autêntica, que permitam criar espaços de 

conhecimento e de experiências culturais, sem negar a partilha de valores e a 

expressão de afetos e de emoções, tão necessários à estruturação da 
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identidade e ao reforço da auto-estima, ao equilíbrio do professor e do 

aluno. 

Ao estudar os novos paradigmas da Educação, reconheci nele a 

esperança de uma educação transformadora, onde a aprendizagem é um 

processo a ser construído entre o educador e o educando, onde há a ênfase 

na racionalidade somada à intuição e a teoria é complemento resultante de 

experiências e vivências. 

Complementando tal pensamento, as concepções de Paulo Freire me 

levam a crer que “o educador não é o que apenas educa, mas o que 

enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 

educado, também educa. Ambos assim, se tornam sujeitos do processo em 

que crescem juntos”. 

Dando continuidade ao que aprendi das contribuições dos teóricos 

para a educação, posso sintetizar o Construtivismo na Educação como a 

forma teórica ampla que reúne as várias tendências atuais do pensamento 

educacional. Tendências que têm em comum a insatisfação com um sistema 

educacional que teima (ideologia) em continuar essa forma particular de 

transmissão que é a escola, e que consiste em fazer repetir, recitar, aprender, 

ensinar o que já está pronto, em vez de fazer agir, operar, criar, construir a 

partir da realidade vivida por alunos e professores, isto é, pela sociedade – a 

próxima e, aos poucos, as distantes. A Educação deve ser um processo de 

construção de conhecimento ao qual ocorrem, em condição de 

complementaridade, por um lado, os alunos e professores e, por outro, os 

problemas sociais atuais e o conhecimento já construído “acervo cultural da 

Humanidade”. 
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A idéia é que o homem não nasce inteligente, mas também não é 

passivo sob a influência do meio, isto é, ele responde aos estímulos externos 

agindo sobre eles para construir e organizar o seu próprio conhecimento, de 

forma cada vez mais elaborada. 

“Construtivismo significa isto: a idéia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, 

especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo 

terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o 

simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por força de sua 

ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo 

que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência e, muito 

menos, pensamento”.(4) 
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CAPÍTULO 3 
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Disciplina: Teorias cognitivas da aprendizagem 

Período: Fevereiro de 2009 

Professora: Lílian Frossard 

 

            Vimos nesta disciplina as principais teorias que tentam explicar o 

processo de aprendizagem e para isso considero de suma importância saber 

o que é apredizagem. É o processo através do qual vencemos cada passo do 

caminho desde que respiramos pela primeira vez; a transformação que 

ocorre no cérebro sempre que uma nova informação é integrada, que uma 

nova habilidade é dominada.(3) 

             O ser humano, sujeito deste processo pode ser considerado como 

sendo um ser pluridimensional articulado no seu processo de construção do 

conhecimento e na sua própria organização e autonomia; ele é um ser 

pensante, apaixonado, de relação e contextualizado. As dimensões 

cognitivas, afetivas, sociais e motoras são colocadas em grande escala dentro 

deste processo pelos maiores estudiosos como Piaget, Gardner e Vygotsky. 

Suas teorias diferem-se apenas pela forma como estes sujeitos aprendentes 

chegam ao aprendizado. Por exemplo, Piaget considera que o ser humano 

amadurece biologicamente para ter a capacidade de desenvolver novas 

habilidades e Vygotsky já acredita que o conjunto de experiências praticadas 

o faz amadurecer biologicamente.  

              Segundo Madalena Freire Weffort, a observação é uma ferramenta 

básica no aprendizado da construção do olhar sensível e pensante. Em geral 

não ouvimos o que o outro fala mas sim o que gostaríamos de ouvir.(2) Neste 

sentido, a observação avalia, diagnostica a zona real do conhecimento para 

poder, significativamente, lançar (casando conteúdos da matéria com 

conteúdos do sujeito, da realidade) os desafios da zona proximal do 

desenvolvimento a ser explorado. Podemos concluir então que o ato de 

observar envolve muitos outros instrumentos: a reflexão, a avaliação e o 
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planejamento pois todos se intercruzam no processo dialético de pensar a 

realidade.(3) 

              Pensando na questão do conhecimento que é o ponto central da 

teoria piagetinana, o mesmo criou a teoria da epistemologia genética que 

trata diretamente de como é possível ao ser humano atingir o pensamento 

racional e como se processa a aquisição desse pensamento. Dois processos 

são extremamente importantes: a assimilação e a acomodação. O primeiro 

significa incorporar cognitivamente os objetos e essa absorção se realiza em 

conformidade à estrutura organizacional presente no estágio de evolução 

intelectual em que se encontra o indivíduo. O segundo refere-se à ação do 

dos objetos de conhecimento sobre o sujeito, modificando seus esquemas de 

ação ou pensamento, visando captá-los melhor. Estes processos formariam a 

aprendizagem do pensamento e ação, segundo Piaget.(3) 

            Com base nas teorias desses grandes pensadores acredito que para 

haver a construção do conhecimento em uma criança é necessário haver 

diretividade e espontaneísmo, supostamente erros e acertos, enfim, 

conhecimento. 
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CAPÍTULO 4 
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Disciplina: Metodologia da pesquisa em educação 

Período: Março de 2009 

Professora: Silvany Bastos 

 

A disciplina, contribuiu com a fundamentação teórica e metodológica 

para minha formação como pesquisador, tornando-me proprietário de 

saberes sistêmicos necessários à produção do conhecimento. 

Tal contribuição me instigou a repensar sobre: o que é conhecimento? 

O que é ciência? E o que é pesquisa? Partindo do pressuposto de que o 

objeto da pesquisa é o conhecimento, sistematizar esse conhecimento é sair 

do senso comum, do empirismo e ir em busca da ciência. O conhecimento 

científico vai além do positivismo que vê a ciência apenas como prática 

comprovada. 

O sujeito constrói seu conhecimento na interação com o meio físico e 

social. Conhecer é transformar o objeto e transformar a si mesmo. Então, 

posso entender que o conhecimento é a apreensão dos fatos, onde ficamos 

apenas com aquela informação que foi significativa. 

Promovendo a apropriação do conhecimento, através da construção 

de significados, o meu produto final será a aprendizagem sistematizada. E o 

que é a ciência, se não a sistematização do conhecimento? A ciência é a 

aventura da razão humana que tenta dialogar com os fatos e os dados, na 

tentativa de avançar do conhecimento empírico para o científico. 



 
 

22 
 

A pesquisa é a atividade voltada para a solução de problemas. Seu 

objeto consiste em descobrir. Percebo a pesquisa como a observação. O 

estudo do objeto (o quê). 

Vejo como foi significativo para mim, aprender sobre a pesquisa e suas 

modalidades. O psicopedagogo precisa ser um constante pesquisador. 

Observar, fazer estudo de casos, levantamentos, etc.  
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CAPÍTULO 5 
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Disciplina: Pluralismo cultural nos processos educacionais 

Período: Abril de 2009 

Professora: Raimunda (Ray) Pinheiro 

 

            Primeiramente desejo enfatizar que não fosse a presença e 

ensinamento tão singular da professora Ray, acredito que não teria sido tão 

prazeroso o estudo desta disciplina. Sua dedicação, alegria e conhecimento 

me inspiraram como professor e como ser humano. Obrigado. 

 Falar sobre pluralismo cultural hoje, após termos visto tantos 

conteúdos relacionados ao tema, se tornou de uma abrangência enorme. São 

tantos os pontos, que é necessário escolhermos apenas alguns para destacar. 

Dentre todos, lembro-me especialmente das primeiras abordagens que 

tivemos sobre o tema e falávamos sobre valores. Muitas vezes tão comuns 

que chegam a perder o sentido em nosso cotidiano, porém aprendemos que 

lembrá-los é de fundamental importância principalmente quando estamos 

trabalhando com o desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo de crianças e 

adolescentes. A grande surpresa desta disciplina se fez sinceramente da 

metodologia utilizada pela professora Ray. Aquilo que se faz de maneira 

criativa, diferente e inovadora ganha espaços mais cativos em nossa 

memória.  

 Vimos que cultura é algo de uma complexidade extrema mas ao 

mesmo tempo se faz naturalmente dentro de uma sociedade por seus 

costumes, crenças e atitudes. Cultura e nacionalidade é um tema que me 

chamou bastante atenção e isso surgiu principalmente através das 

apresentações criativas em sala e das colocações feitas pela professora. 

             Pluralidade Cultural é um dos temas transversais propostos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/MEC) e significa a existência de 

várias culturas. Pode ser a pluralidade de religião (católicos, protestantes, 

islâmicos, entre outros), de nacionalidade (japoneses, italianos, brasileiros, 
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entre outros) ou de cor (brancos, negros, mulatos, amarelos, vermelhos). É a 

pluralidade cultural que faz do mundo um lugar rico. Um mundo rico em 

cultura.(4) 

Mas o que é a cultura?  

            São as tradições, os costumes, os valores, as crenças,a educação, 

enfim, tudo o que é criado pelo homem. Mas não é preciso ir longe para 

perceber esta pluralidade. Basta ir ao bairro do Bexiga (tradicional bairro de 

imigrantes italianos), ou ao bairro da Liberdade. A pluralidade cultural é 

muito presente em nosso dia-a-dia, inevitável e cheia de graça. É a 

pluralidade que torna cada ser único e diferente. 

            O desafio da Pluralidade Cultural é respeitar os diferentes grupos e 

culturas que compõem o mosaico étnico brasileiro e mundial, incentivando o 

convívio dos diversos grupos e fazer dessa característica um fator de 

enriquecimento cultural. Com ela propomos os respeitar as diferenças, 

enriquecer-se com elas e, ao mesmo tempo, valorizar a própria identidade 

cultural e regional. Também lutar por um mundo em que o respeito às 

diferenças seja à base de uma visão de mundo cada vez mais rica para todos 

nós. Essas são as questões mais importantes que o século XXI suscita e sobre 

a qual cada um de nós pode e deve refletir.(4) 

            Todas as culturas humanas criaram modos de viver coletivamente, de 

organizar sua vida política, de se relacionar com o meio ambiente, de 

trabalhar, distribuir e trocar as riquezas que produzem. Mais ainda, todos os 

povos desenvolveram linguagens, manifestações artísticas e religiosas, 

mitologias, valores morais, vestuários e moradias.Assim, a pluralidade 

cultural indica, antes de tudo, um acúmulo de experiências humanas que é 

patrimônio de todos nós, pois podem enriquecer nossa vida ao nos ensinar 

diferentes maneiras de existir socialmente e de criar o futuro.(3) Dentro da 

Pluralidade Cultural abrimos espaço para estudar sobre preconceito, racismo, 

o índio, imigração, as diversas religiões, como o judaísmo, o catolicismo, os 

protestantes, e o islamismo. 
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CAPÍTULO 6 
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Disciplina: Fundamentos bio-psico-sociais do desenvolvimento humano 

Período: Maio de 2009 

Professora: Lílian Frossard 

 

Nesta disciplina obtive o conhecimento das áreas relacionadas à 

aprendizagem identificando e compreendendo a importância da 

interdisciplinaridade, do papel e do ambiente social para que o aprendizado 

ocorra de forma integral, atendendo às necessidades do individuo nas áreas 

afetivas, cognitivas, psicomotoras e sociais. 

Partindo deste pressuposto identifico a “complexidade cerebral na 

construção bio-psico-social do ser humano” desde a formação do ser no 

útero, quando percebe seu meio e adapta-se a ele. O papel afetivo é 

fundamental e indispensável na vida do ser humano é o alicerce da existência 

físico-psíquica. 

Estas são as emoções básicas decifradas pelo cérebro. A competência 

emocional é o desenvolvimento do equilíbrio para adaptação e a harmonia 

geral. A emoção é o fixador da memória. Experiências revelam que a emoção 

gera uma onda de proteínas no cérebro. Isso explica porque alguns fatos 

ficam mais fixados na memória do que outros. Por isso, desde o útero 

materno, somos movidos por estímulos que nos dirigem a reações. Estas 

reações são expressas por emoções. O indivíduo recebe uma carga de 

emoções muito forte. Esta condiciona dentro dos padrões de sua cultura 

impondo-lhe limites ao desenvolvimento de suas inteligências. Aprender é 
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um processo contínuo de adaptação. Os fenômenos comportamentais 

podem ter múltiplas determinações.(7) 

Tendo como base todas as discussões interacionistas realizadas, posso 

dizer que para o sócio-interacionismo, aprendizagem, ensino e 

desenvolvimento são processos distintos que interagem dialeticamente. Eles 

não existem de forma independente, mas possibilitam a conversão de um no 

outro, isto é, a aprendizagem promove o desenvolvimento e este anuncia 

novas possibilidades de aprendizagem. Mas um aspecto precisa ser 

acrescentado: o fato de que para Vygotsky (1989) em uma interação de 

caráter lúdico, crianças pequenas explicitam a concretização da zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) de forma visível, o que significa dizer que 

nesse tipo de atividade os envolvidos têm possibilidade de lidarem com 

conhecimentos e de manifestarem competências que vão além do seu nível 

de desenvolvimento real.(8) 

Quando crianças e profissionais interagem em uma instituição 

educativa, nem sempre o fazem por sua própria vontade e iniciativa, embora 

pareça ser natural, nos dias de hoje, que estas interações se processem. Os 

conhecimentos advindos e sua elaboração em termos de conceitos trarão 

esta marca em seu bojo. Isso significa que os profissionais e as crianças 

envolvidas nas interações pedagógicas necessitam exercitar, 

permanentemente, procedimentos que levem à abstração e ao rigor, na 

difícil tarefa de articulação entre distintos tipos de conhecimentos, 

promovendo experiências interacionais educativas diversificadas: as 

manifestações genuínas, típicas do lúdico; a realização de tarefas com 
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parceiros predeterminados ou não pelo adulto; o estudo e a sistematização 

dos conteúdos abordados no grupo. 

A concepção de conhecimento como uma totalidade que engloba 

aspectos sociais, individuais, cognitivos, afetivos, a presença dos conceitos 

advindos da experiência direta e daqueles que são frutos de uma elaboração 

complexa, conferem valor e sentido ao espaço institucional dirigido a criança 

de 0 a 6 anos. A articulação destes conceitos será a principal tarefa das 

interações pedagógicas. Os conteúdos de trabalho com crianças pequenas 

não se limitam ao conhecimento lógico matemático ou lingüístico, devendo 

incluir temas relativos ao conhecimento de si, do outro e das questões 

presentes na sociedade contemporânea. A evolução ocorrerá a partir da 

mediação com o outro. 
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CAPÍTULO 7 
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Disciplina: Linguagens, comunicação e psicomotricidade 

Período: Junho de 2009 

Professora: Adriana Alencar 

 

Lembro-me em especial desta disciplina quando a professora iniciou 

enfatizando que a psicomotricidade deveria estar em primeiro ponto no 

enunciado pois é justamente através dela que se derivam os outros fatores 

como a linguagem e comunicação.  

Acho importante iniciar explanando que a psicomotricidade é uma 

ciência que possui uma importância cada vez maior no desenvolvimento 

global do indivíduo em todas suas fases, principalmente por estar articulada 

com outros campos científicos como a Neurologia, a Psicologia e Pedagogia. 

Isso acontece porque a psicomotricidade, se preocupando com a relação 

entre o homem e o seu corpo, considera não só aspectos psicomotores, mas 

os aspectos cognitivos e sócio-afetivos que constituem o sujeito.(5)  

 Em 1982 a Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora, atual 

Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, propôs uma definição bastante 

abrangente do que vem a ser Psicomotricidade: 

“Psicomotricidade é uma ciência que tem por objetivo o estudo do homem, através do seu 
corpo em movimento, nas relações com seu mundo interno e externo”(5) 

 

Portanto, Psicomotricidade é a área que se ocupa do corpo em 

movimento. Mas não podemos esquecer que o corpo é um dos instrumentos 

mais poderosos que o sujeito tem para expressar conhecimentos, idéias, 

sentimentos e emoções. É ele que une o indivíduo com o mundo que lhe dá 

as marcas necessárias para que se constitua como sujeito. 
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Evolução Histórica 

O termo “psicomotricidade” aparece, pela primeira vez, no discurso 

médico, mais especificamente, no campo da Neurologia, quando, no século 

XIX houve uma preocupação em identificar e nomear as áreas específicas do 

córtex cerebral segundo as funções desempenhadas por cada uma delas. E 

foi no século XX que ela passou a desenvolver-se como uma prática 

independente e, aos poucos, transformar-se em ciência. 

Até conseguir ter o espaço que ocupa hoje, a Psicomotricidade 

começou a ser praticada no momento em que o corpo deixou de ser visto 

apenas como um pedaço de carne, para ser algo indissociável do sujeito. 

No século XVII, René Descartes ainda propunha esta dicotomia entre 
corpo e alma, mas já fazia colocações de que o corpo é tão unido à pessoa 
que ambos chegam a “misturar-se”. No século XIX constatou-se que existem 
disfunções graves evidenciadas no corpo sem que o cérebro tenha nenhuma 
lesão. Segundo Levin, é esta “necessidade médica de encontrar uma área que 
explique os fenômenos clínicos que nomeia pela primeira vez a palavra 
psicomotricidade, no ano 1870”. Em 1909, Dupré define a síndrome da 
debilidade motora, através das relações entre corpo e inteligência, dando 
partida para o estudo dos transtornos psicomotores, patologias não 
relacionadas a nenhum indício neurológico estudadas pela Psicomotricidade. 

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

emoção, explicando que chamou de “diálogo tônico-emocional”. E com essa 

teoria, temos o fim do dualismo cartesiano que separa o corpo do 

desenvolvimento intelectual e emocional do indivíduo.   

A prática mais especificamente psicomotora começou em 1935, com 

Eduard Guilmain, que elaborou protocolos de exames para medir e 

diagnosticar transtornos psicomotores. 

Em 1948 Ajuriaguerra redefiniu o conceito de debilidade motora e 

delimitou com clareza os transtornos psicomotores no seu Manual de 

Psiquiatria Infantil. Este é um dos autores que até hoje continua sendo 

bastante citado nos trabalhos relacionados ao desenvolvimento infantil. 
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Outros pesquisadores importantes da área: Jean Lê Boulch, André 

Lapierre, Bernard Auconturier, Aleksander Luria, P. Vayer, Jean Bèrges, Jean-

Claude Coste, Vitor Fonseca. 

 

Área Instrumental e Estrutural do cérebro 

A partir das pesquisas realizadas pelo francês Broca em 1861, 

relacionando lesões em áreas restritas do lobo frontal (área de Broca) com a 

perda da linguagem falada, verificou-se que há localizações específicas no 

córtex cerebral que são especializações funcionais de determinadas ações.(6) 

 

Campos de Atuação 

Atualmente, na Psicomotricidade, existem três campos de atuação: 

reeducação, terapia e educação. 

A reeducação é o atendimento individual ou em pequenos grupos de 

crianças, adolescentes ou adultos que apresentam sintomas de ordem 

psicomotora. Estes sintomas podem vir acompanhados de distúrbios 

mentais, orgânicos, psiquiátricos, neurológicos, relacionais e afetivos. 

A terapia psicomotora é também realizada com crianças, adolescentes 

ou adultos, individualmente ou em pequenos grupos que apresentem 

grandes perturbações de ordem patológica.  

A educação psicomotora é dirigida à atuação dentro do âmbito escolar, 

principalmente nos segmentos da Educação Infantil e no Ensino Fundamental 

I. Teve início na França, com o professor de Educação Física Lê Boulch, na 

segunda metade da década de 60, já visando o desenvolvimento global do 

indivíduo por meio dos movimentos e, mais especificamente, evitar 

distúrbios de aprendizagem. Assim, a Psicomotricidade atua proporcionando 

ambientes que estimulem as vivências corporais, ou seja, buscando desafiar 
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os alunos, atingindo suas zonas de desenvolvimentos, como defende 

Vygotsky.  

 

Conceitos 

Elementos Psicomotores 

São várias as classificações e as terminologias utilizadas para 

denominar as funções psicomotoras. De qualquer forma, os conceitos são 

basicamente os mesmos; o que muda é a forma de classificar e agrupar estes 

conceitos. Assim, as terminologias mais utilizadas no Brasil e seus respectivos 

conceitos são os seguintes: 

1. Esquema corporal – é o saber pré-consciente a respeito do seu 
próprio corpo e de suas partes, permitindo que o sujeito se 
relacione com espaços, objetos e pessoas que o circundam. As 
informações proprioceptivas ou cinestésicas é que constroem 
este saber acerca do corpo e à medida que o corpo cresce, 
acontecem modificações e ajustes no esquema corporal. 
Exemplo: a criança sabe que a cabeça está em cima do 
pescoço e sabe que ambos fazem parte de um conjunto maior 
que é o corpo. 
 

2. Imagem corporal – é a representação mental inconsciente que 
fazemos do nosso próprio corpo, formada a partir do 
momento em que este corpo começa a ser desejado e, 
consequentemente a desejar e a ser marcado por uma história 
singular e pelas inscrições maternas e paternas. Um exemplo 
de como se dá sua construção é o estágio do espelho que 
começa aos 6-8 meses de idade, quando a criança já se 
reconhece no espelho, sabendo que o que vê é sua imagem 
refletida. A imagem, portanto, vem antes do esquema, 
portanto, sem imagem, não há esquema corporal. 
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3. Tônus – é a tensão fisiológica dos músculos que garante 
equilíbrio estático e dinâmico, coordenação e postura em 
qualquer posição adotada pelo corpo, esteja ele parado ou em 
movimento. Exemplo: a maioria das pessoas portadoras da 
Síndrome de Down possui uma hipotonia, ou seja, uma 
tonicidade ou tensão menor do que a normal, o que faz com 
que haja um aumento da mobilidade e da flexibilidade e uma 
diminuição do equilíbrio, da postura e da coordenação. 
 

4. Coordenação global ou motricidade ampla – é a ação 
simultânea de diferentes grupos musculares na execução de 
movimentos voluntários, amplos e relativamente complexos. 
Exemplo: para caminhar utilizamos a coordenação motora 
ampla em que membros superiores e inferiores se alternam 
coordenadamente para que haja deslocamento. 

 
5. Motricidade fina – é a capacidade de realizar movimentos 

coordenados utilizando pequenos grupos musculares das 
extremidades. Exemplo: escrever, costurar, digitar. 
 

6. Organização espaço-temporal – é a capacidade de orientar-se 
adequadamente no espaço e no tempo. Para isso, é preciso ter 
a noção de perto, longe, em cima, embaixo, dentro, fora, ao 
lado de, antes, depois. Alguns autores estudam a organização 
espacial e a organização temporal separadamente. Exemplo: a 
brincadeira “Batatinha frita 1, 2, 3”. 

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

Para ter ritmo é preciso ter organização espacial. Exemplo: 
pular corda. 
 

8. Lateralidade – é a capacidade de vivenciar os movimentos 
utilizando-se, para isso, os dois lados do corpo, ora o lado 
direito, ora o lado esquerdo. Por exemplo: a criança destra, 
mesmo tendo sua mão direita ocupada, é capaz de abrir uma 
porta com a mão esquerda. É diferente da dominância lateral 
que é a maior habilidade desenvolvida num dos lados do corpo 
devido à dominância cerebral, ou seja, pessoas com 
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dominância cerebral esquerda tem maior probabilidade de 
desenvolverem mais habilidades do lado direito do corpo e, 
por isso, são destros. Com os canhotos, acontece o inverso, já 
que sua dominância cerebral é do lado direito.  
 

9. Equilíbrio – é a capacidade de manter-se sobre uma base 
reduzida de sustentação do corpo utilizando uma combinação 
adequada de ações musculares, parado ou em movimento. 
Um exemplo de equilíbrio dinâmico é caminhar sobre uma 
prancha e de equilíbrio estático é manter-se sentado 
corretamente.(6) 

 

Transtornos psicomotores 

São distúrbios manifestados no corpo sem nenhuma relação com 

alterações neurológicas ou orgânicas aparentes. Nestes transtornos o 

esquema e a imagem corporal bem, como o tônus muscular aparecem 

comprometidos, impedindo que a criança tenha domínio de seu próprio 

corpo. Assim, ela apresentará dificuldades em todos os elementos 

psicomotores. 

 

Os principais transtornos são: 

1. Instabilidade psicomotora – neste transtorno a criança não consegue 
começar e terminar a brincadeira e é assim com todas as suas 
produções corporais. Há uma dificuldade em inibir seus movimentos, 
provocando ações explosivas e agressivas. São crianças agitadas, 
ansiosas e inquietas, pois possuem uma grande necessidade em 
movimentar-se. Encaixam-se nos diagnósticos de hiperatividade, 
precisando, em alguns casos com perturbações severas no sono e na 
atenção, de medicamentos como anfetaminas e psicotônicos. As 
crianças com este transtorno podem ter uma grande tensão muscular 
e paratonias severas caracterizando uma instabilidade tensional, ou 
serem hipotônicas, elásticas e bastante flexíveis, o que chamamos de 



 
 

37 
 

estado de deiscência. Em ambos os casos, a causa do transtorno é a 
falta de limite, a ausência de corte simbólico. 
 

2. Inibição psicomotora – neste transtorno a criança não usa seu corpo 
para relacionar-se com o mundo ou com os outros. É o oposto da 
instabilidade, pois também há uma falta de limite, mas esta falta barra 
o agir da criança. Ela mostra-se então sempre cansada, demonstrando 
pouca expressão facial e corporal. Seu aspecto é de extrema 
fragilidade e debilidade e é nele que se reconhece e é reconhecida. São 
crianças “quietinhas demais”. Segundo Levin, “a criança inibida, 
diferentemente da instável, possui outra estratégia para não se 
separar do Outro, ser o ‘objeto bom’ de seus pais, os quais usam 
expressar-se do seguinte modo: ‘É como se não estivesse’, ‘Nem dá 
para ouvir’, ‘Não briga com ninguém’, ‘Passa inadivertidamente”. 

 
3. Debilidade - é caracterizada pela presença de paratonias e sincinesias. 

A paratonia é a persistência de uma rigidez muscular caracterizada por 
uma inadequada incontinência das reações tônicas. Pode aparecer nos 
quatro membros ou apenas em dois. Há uma instabilidade na posição 
estática ou quando a criança caminha ou corre devido à rigidez. A 
sincinesia é caracterizada pela ação de músculos que não atuam em 
determinado movimento. Um exemplo desta situação é a criança 
fechar também a mão esquerda quando pega um objeto com a mão 
direita. Isto a impede de realizar atos coordenados e com ritmo devido 
a sua descontinuidade nos gestos e imprecisão dos movimentos. 
Podem aparecer ainda outros sintomas como tremores na língua, 
lábios, pálpebras e dedos quando estes são solicitados para a execução 
de um determinado movimento. A afetividade e a intelectualidade 
também podem estar comprometidas. A criança geralmente 
demonstra certa apatia e tem sonolência maior que as outras crianças. 
Mantém por muitos anos a enurese noturna, e, às vezes, a diurna, 
podendo apresentar também a encoprese. A linguagem é atrasada e a 
atenção, prejudicada. 
 

4. Dispraxia – dificuldade de associar movimentos para realizar uma 
tarefa. Há um transtorno espacial (dificuldade de lateralizar, de 
nomear objetos, espelhamento de letras, assimetria nos movimentos – 
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todos estes aparecendo persistentemente). Há também um fracasso 
nos jogos. Há um desvio no desenvolvimento cognitivo no que diz 
respeito à distinção de aspectos figurativos, o que impede que a 
criança atinja a fase de operações concretas. Há uma perturbação do 
esquema corporal. Quando a dispraxia é no olhar, além das 
perturbações perceptivas, há dificuldades posturais e de equilíbrio.(6)   

 

Articulação entre Psicomotricidade e Aprendizagem 

 Desde o nascimento, o que salta aos olhos no desenvolvimento infantil 

é o corpo e seus movimentos que, inicialmente, não apresentam significados 

ainda inscritos. Aos poucos, este corpo em movimento transforma-se em 

expressão de desejo e, posteriormente, em linguagem. A partir daí, a criança 

é capaz de reproduzir situações reais, fazendo imitações que se transformam 

em faz-de-conta. Assim, a criança consegue separar o objeto de seu 

significado, falar daquilo que está ausente e representar corporalmente. Este 

processo nada mais é do que a vivência dos elementos psicomotores dentro 

de contextos histórico-culturais e afetivos significativos. E isso é que garantirá 

a aprendizagem de conceitos formais aliados à aprendizagem de conceitos do 

cotidiano: construir textos, contar uma história, dar um recado, fazer 

compras, varrer a casa, utilizar as operações matemáticas para contar 

quantas pessoas vieram, quantas faltaram, etc. 

 Além disso, para chegar a uma coordenação motora fina, necessária à 

construção da escrita, a criança precisa desenvolver a motricidade ampla, 

organizar seu corpo, ter experiências motoras que estruturem sua imagem e 

seu esquema corporal. Portanto, a psicopedagogia e a psicomotricidade 

estão intimamente ligadas. Antes de aprender a matemática, o português, os 

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

elementos psicomotores estruturados. Uma criança que não consegue 

organizar seu corpo no tempo e no espaço, não conseguirá sentar-se numa 

cadeira, concentrar-se, segurar num lápis com firmeza e reproduzir num 

papel o que elaborou em pensamento. Silvia Molina no seu artigo “A 

pequena criança da psicopedagogia inicial” usa uma metáfora que faz uma 
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ancoragem entre estas duas áreas: o primeiro dicionário é escrito no corpo. 

De acordo com a teoria piagetiana da equilibração que diz que a criança, ao 

se confrontar com conflitos, para resolvê-los, cria estratégias a partir de 

esquemas que já dispõe. Se assim o é, ao se defrontar com os obstáculos da 

aprendizagem formal, a criança terá que recorrer ás experiências anteriores 

que são esmagadoramente psicomotoras. Se no lugar destas experiências 

houver um buraco, não haverá aprendizagem.  

Os conceitos básicos da aprendizagem (dentro/fora, em cima/embaixo, 
escuro/claro, mole/duro, cheio/vazio, grande/pequeno, direita/esquerda, 
entre outros) são experimentados primeiramente no corpo do sujeito para 
que depois possam ser representados, “inscritos pelas palavras para serem 
escritos por palavras”. Assim, fica constatada a importância do professor 
estar oferecendo vivências motoras adequadas às crianças para que seu 
corpo vivido haja positivamente no processo de aprendizagem de conceitos 
formais e informais. 
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CAPÍTULO 8 
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Disciplina: Psicopedagogo: formação e profissionalização 

Período: Agosto de 2009 

Professora: Telma Andrade 

 

Foi nesta disciplina que iniciamos diretamente a ver a prática do 

trabalho psicopedagógico. Com o auxilio da professora Telma e toda sua 

experiência, ficou apaixonante conhecer como se desenvolve este trabalho. 

Dos vários campos de atuação do psicopedagogo citarei alguns, suas 

determinadas competências e para isso voltaremos a descrever um pouco 

sobre a própria psicopedagogia.  

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

aprendizagem  humana;  seus padrões  normais  e  patológicos,  

considerando  a influência do meio: família, escola e sociedade no seu 

desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da Psicopedagogia.(10) 

Os primeiros centros psicopedagógicos foram fundados na Europa 

(França) em 1946, por J. Boutonier e George Mauco. Neles se uniam 

conhecimentos das áreas de Psicologia, Psicanálise e Pedagogia, para 

readaptar crianças com comportamentos socialmente inadequados na escola 

e no lar e com dificuldades de aprendizagem. A psicopedagogia teve 

inicialmente um caráter médico—pedagógico visto que o enfoque orgânico 

servia de orientação a médicos, educadores e terapeutas na definição dos 

problemas de aprendizagem. A corrente européia influenciou 

significativamente a Argentina.  A Psicopedagogia surgiu na Argentina há 

mais de 30 anos e foi Buenos Aires, a 1ª cidade a oferecer o curso de 

Psicopedagogia. No final da década de 70 surgiram os primeiros cursos de 

especialização em psicopedagogia no Brasil na Clínica Médico-Pedagógica de 

Porto Alegre, com duração de dois anos. 

A Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) teve sua origem na 

Associação Estadual de Psicopedagogia de São Paulo, criada em 1980 , por 
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um grupo de profissionais já atuantes na área que se preocupavam com os 

problemas do processo de aprendizagem. O 1º Encontro de Psicopedagogos , 

em São Paulo, aconteceu em novembro de 1984. 

Quanto  ao  objeto  de  estudo  da  Psicopedagogia, há consenso 

quando se afirma ser o estudo dos processos de aprendizagem e seus 

impedimentos.  

      “A Psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando 

sempre em conta as realidades interna e externa da aprendizagem, tomadas  

em conjunto. E  mais,  procurando  estudar a construção do conhecimento 

em toda a sua complexidade, procurando colocar em pé de igualdade os 

aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhe estão implícitos”.(10) 

 

 

Áreas de atuação: 

 

 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 as dificuldades de aprendizagem e 

realizar intervenções que levem o sujeito a reintegrar-se à vida escolar. 

Acontece de preferência, no âmbito do atendimento individualizado. 
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 PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL 

O psicopedagogo realiza um trabalho preventivo na instituição, seja ela 

escola, empresa ou hospital, enquanto espaços físicos e psíquicos da 

aprendizagem. 

O trabalho psicopedagógico objetiva reconstruir processos, definir 

papéis, valorizando novos conhecimentos, novas formas de aprender, novas 

formas de avaliar pessoas papéis, processos, produtos, objetivos. 

 

 PSICOPEDAGOGIA FAMILIAR 

O psicopedagogo tem como funções: 

Ampliar a percepção da família sobre o processo de aprendizagem dos 

filhos; 

Resgatar o papel educacional da família, diferenciando as múltiplas 

formas de aprender e respeitando as diferenças dos filhos. 

 

 PSICOPEDAGOGIA EMPRESARIAL 

Atuação do psicopedagogo na organização: 

O psicopedagogo intervém ampliando formas de treinamento que 

resgatem a visão do todo e as múltiplas inteligências; 

Pode trabalhar a criatividade e os diferentes caminhos para buscar 

saídas, desenvolvendo o imaginário, a função humanística e dos sentimentos 

na empresa, aos construir projetos e dialogar sobre eles. 
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 PSICOPEDAGOGIA HOSPITALAR 

A criança hospitalizada necessita que alguém que a escute e que o faça 

de modo diferenciado, pois ela pede para brincar, ter amigos, buscando 

amenizar sua experiência de adoecer e ser hospitalizada. 

O Psicopedagogo deve possibilitar a aprendizagem, o lúdico e as 

oficinas com os internos. 

 

 PSICOPEDAGOGIA ESCOLAR 

O psicopedagogo pode detectar possíveis problemas na escola; 

Auxílio aos professores no planejamento das aulas e sobre formas de        

ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem; 

Definições de papéis na dinâmica relacional da escola; 

Instrumentalização de professores, coordenadores, diretores; 

Reprogramação curricular, implantação de programas e sistemas 

avaliativos; 

Auxiliar na elaboração de projetos pedagógico-educacionais, que 

contribuam para a melhoria do trabalho docente; 

Assessorias, pesquisas, vivências. 
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CAPÍTULO 9 
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Disciplina: Competências intra e interpessoais 

Período:  Setembro de 2009 

Professora: Raimunda Cid Timbó 

 

Competência refere-se à capacidade de compreender uma determinada 

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

avaliação dessa situação de forma proporcionalmente justa para com a 

necessidade que ela sugerir a fim de atuar da melhor maneira possível.  

Citarei então e definirei os tipos de inteligências: 

 Inteligência interpessoal – é a inteligência do reconhecimento do 

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

externa, voltada para a coletividade. 

 Inteligência intrapessoal – é a inteligência do eu e, portanto, do auto-

conhecimento, automotivação e auto-estima; uma inteligência do 

interior. 

Todo nosso ser é expressão: o rosto, o modo de vestir, o modo de 

respirar, a maneira de se pentear, tudo fala. Até mesmo o fato de não 

marcarmos presença em algum lugar está dizendo algo. Todos os sentidos 

participam da comunicação. 

A falta de comunicação atrofia muitas capacidades de espírito humano, 

e normalmente ninguém cresce como pessoa sem confrontar-se com os 

outros. Como saber se estou crescendo na paciência, na compreensão ou na 

generosidade, se não tenho nenhum ser humano próximo que me permita 

parar e exercitar essas virtudes? 

Quem emite uma mensagem a “codifica”, isto é, “monta-a” (palavras, 

gestos etc.) emite mediante sons ou imagens.O receptor que ouve ou vê 

esses sinais, decodifica, “desmonta” essa mensagem, interpreta-a à sua 

maneira. Essa mensagem começa a fazer parte do seu ser, penetra em sua 

memória e ficará sendo algo de sua experiência. O receptor sempre dá 
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resposta. Também o fato de ficar calado é resposta que o outro interpreta. O 

outro ao receber essa resposta, também se enriquece, aprende algo, muda 

algo.O emissor está irritado quando se dispõe a se comunicar, estraga, desde 

o início, todo o processo de comunicação. Se não “monta” a sua mensagem, 

levando em consideração a forma de pensar do outro, buscando a maneira 

pela qual o outro o compreenda bem, a comunicação não será completa. Se a 

mensagem é mal emitida, com pouco volume, sem clareza de som, ou em 

momento de muitas distrações a mensagem não será recebida. Se o receptor 

está indisposto, os esforços do outro podem ser vãos. Se não tenta pôr-se no 

lugar de quem está falando, para compreendê-lo, se não monta bem a sua 

resposta pensando no outro, ela não produzirá verdadeiro encontro entre os 

dois. 

BLOQUEADORES E INTERCEPTORES DAS COMUNICAÇÕES 

 Acusar, advertir, incriminar, diminuir, distrair, dar soluções, julgar, 

moralizar, punir, solidarizar-se. 

 

AUTOCONSCIÊNCIA EMOCIONAL 

 Melhora no reconhecimento e designação das próprias emoções 

 Maior capacidade de entender as causas dos sentimentos 

 Diferenciar sentimentos e atos 

 

CONTROLE DE EMOÇÕES 

 Melhor tolerância à frustração e controle da raiva 

 Menos ofensas verbais, brigas e perturbação na sala de aula 

 Maior capacidade de expressar adequadamente a raiva, sem brigar 

 Menos suspensões e expulsões 

 Menos comportamento agressivo ou autodestrutivo 

 Mais sentimentos positivos sobre si mesmo, a escola e a família 
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 Melhor no lidar com a tensão 

 Menos solidão e ansiedade social 

 

LIDAR COM RELACIONAMENTOS 

 Maior capacidade de analisar e compreender relacionamentos 

 Melhor na solução de conflitos e negociação de desacordos 

 Melhor na solução de problemas em relacionamentos 

 Mais assertivo e hábil no comunicar-se 

 Mais benquisto; amistoso e envolvido com os colegas 

 Mais procurado pelos colegas 

 Mais preocupado e atencioso 

 Mais “pró-social” e harmonioso em grupos 

 Maior partilhamento, cooperatividade e prestatividade  

 Mais democrático no lidar com os outros 
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CAPÍTULO 10 
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Disciplina: O processo da avaliação e intervenção em psicopedagogia 

Período:  Outubro de 2009 

Professora: Lílian Frossard 

 

A aprendizagem e a construção do conhecimento são processos 

naturais e espontâneos na espécie humana, se não estão ocorrendo, algo 

está errado. O processo de avaliação e intervenção em psicopedagogia nasce 

da necessidade de prevenir, diagnosticar e tratar dos problemas de 

aprendizagem.    

É considerada uma constelação de fenômenos sociais, psicológicos, 

neurológicos, pedagógicos e familiares. Estes só adquirem pleno sentido 

quando referidos à história de cada criança ou adolescente, considerando-se 

as interações e conflitos que marcam essa história. É preciso identificar a 

causa dessa falha para que a vida possa seguir seu curso normal. A 

identificação das causas dos problemas de aprendizagem escolar requer uma 

intervenção especializada.  

Dificuldades de aprendizagem é uma desordem em um ou mais dos 

processos psicológicos envolvidos na compreensão ou uso da linguagem, 

falada ou escrita, que pode manifestar-se como uma habilidade imperfeita 

para ouvir, pensar, falar, ler e escrever ou realizar cálculos matemáticos. 

 

CAUSAS DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

CAUSAS NEUROLÓGICAS:  

 Causas pré-natais: doenças ocorridas durante a gravidez como 

diabete, doença renal e sarampo; exposição do feto a drogas 

(álcool, nicotina e outras substâncias químicas);  

 Causas peri-natais: complicações durante o parto; 
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 Pós-natais: hemorragias cerebrais, tumores, doenças como 

encefalite e meningite, desnutrição, exposição a substâncias 

químicas tóxicas (chumbo, pesticidas), tratamento com 

quimioterapia e radiação, em especial se esta for aplicada no 

crânio. 

 

CAUSAS FÍSICAS: 

Relacionadas a perturbações somáticas transitórias ou permanentes 

(doenças). 

 

PROBLEMAS EMOCIONAIS: 

 Auto-estima baixa 

 Situações de insegurança, medo, opressão, 

 Excesso de cobranças 

 Falta de limites  

 Distúrbios psicológicos 

 

INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS: 

 Ambiente estimulante, encorajador, afetivo X ambiente sem 

material relativo a leitura/escrita; 

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

estudo; 

 Falta de acompanhamento dos pais. 

 Causas sócio-econômicas, provenientes do status vivenciado pelo 

sujeito, seus recursos e limites 
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CAUSAS PEDAGÓGICAS: 

 Salas de aula lotadas; 

 Professores sobrecarregados, pouco treinados; 

 Falta de material didático; 

 Métodos de ensino inadequados; 

 Currículos rígidos; 

 A questão da transferência das responsabilidades recaindo quase 

sempre sobre o aluno. 

 

PROBLEMAS PSICOMOTORES: 

 Imagem corporal; 

 Lateralidade; 

 Conhecimento de direita e esquerda; 

 Orientação espacial; 

 Orientação temporal; 

 Coordenação viso-motora; 

 Percepção e discriminação visual e auditiva, etc. 

 

 

OS DEZ COMPORTAMENTOS DESVIANTES MAIS FREQUENTES EM 

CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 Hiperatividade 

 Problemas psicomotores 

 Problemas emocionais 

 Problemas gerais de orientação espacial 

 Desordens de atenção 

 Impulsividade 

 Desordens na memória e no raciocínio 



 
 

53 
 

 Dificuldades específicas de aprendizagem: dislexia, disgrafia, 

disortografia e discalculia  

 Problemas de audição e fala 

 Sinais neurológicos ligeiros e equívocos e irregularidades no EEG 

A avaliação está voltada para diversos fatores voltados para a história 

do ser humano avaliado e das condições que o rodeiam.  

O QUE O PSICOPEDAGOGO OBSERVA NO INDIVÍDUO? 

 Coordenação motora ampla 

 Aspecto sensório-motor 

 Dominância lateral 

 Desenvolvimento rítmico 

 Desenvolvimento motor fino 

 Criatividade 

 Evolução do traçado e do desenho 

 Percepção e discriminação visual e auditiva 

 Percepção espacial 

 Percepção viso-motora  

 Orientação e relação espaço-temporal 

 Aquisição e articulação de sons 

 Elaboração e organização mental 

 Atenção e concentração 

 Expressão plástica 

 Aquisição de conceitos 

 Raciocínio lógico-matemático 

Todas as análises são feitas no avaliado pois um encadeamento de 

situações e fatores podem gerar problemas de aprendizagem uma vez que o 

ser humano é integral, ou seja, está inserido com seus sentimentos, 

necessidades, fatores biológicos e sociais não podendo ser dissociados para 

uma análise mais precisa. 
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CAPÍTULO 11 
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Disciplina: Oficinas psicopedagógicas 

Período: Novembro de 2009 

Professora: Euzimar Nunes e Karla Barata 

 

 Aprendi muito a trabalhar com a arte-educação nesta disciplina e devo 

confessar que não sou e nunca fui tão habilidoso com processos 

psicomotores finos. Através de brincadeiras lúdicas é possível analisar as 

habilidades das crianças, basta saber envolvê-las neste mundo de fantasia de 

que trata a ludicidade. Para tanto devo iniciar fazendo um levantamento 

sobre a brincar pois esta é uma atividade inerente as crianças. 

Mas como fazer com que a criança tenha esta experiência motora 

(brincar) num espaço escolar? Será que a brincadeira dá conta de assumir um 

papel tão importante no processo de constituição do sujeito? 

Em primeiro lugar, o brincar é um ato social que permite uma 

comunicação através de gestos, mesmo que não haja comunicação verbal. É 

no brincar que a criança tem a oportunidade de expressar o que está 

sentindo ou necessitando; é através das brincadeiras, do faz de conta, que a 

criança constrói o seu mundo imaginário situado em experiências vividas. A 

criança utiliza-se do brincar para construir sua aprendizagem, porque é na 

brincadeira que ela explora situações usando a imaginação e libera seu eu 

criativo, realizando seus desejos mais íntimos.(12)  

No jogo a criança tem a oportunidade de estruturar o seu esquema 

corporal, a sua relação com o espaço e o tempo, a ampliar a utilização do 

perceptivo motor e ainda estampar sua afetividade, proporcionando o 

desencadear de suas emoções. É brincando que a criança aprende a trabalhar 

suas frustrações na medida em que perde ou ganha. Esse fator torna-se 

inerente ao crescimento e fortalece emocionalmente o indivíduo e as 

relações com o outro. Neste caso ganham importância vital, pois a criança 
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necessita compartilhar momentos coletivos para satisfazer a vontade de 

jogar e aprender a conviver no grupo.(12) 

“É através do jogo que o indivíduo se apossa do seu contexto social e do seu meio e 
começa a explorar as suas capacidades funcionais. Todas as reações de origem 

interoceptiva, proprioceptiva ou exteroceptiva, que constituem as premissas 
psicofisiológicas de toda a vida afetiva, são provocadas e desencadeadas pelo 

movimento.”
 (12)

 

O jogo é também fator de desenvolvimento orgânico e funcional 

porque é através do movimento desencadeado no jogo que acontece a 

mielinização dos nervos e as conexões que interligam estas comunicações 

multiplicam-se, favorecendo o enriquecimento das estruturas cerebrais. (12) 

FONSECA (1996) afirma que “O jogo é um fator de libertação e de 

formação, que não pode faltar à criança em desenvolvimento, dado que além 

da satisfação catártica que permite, implica também uma subestimação dos 

instintos e tendências anti-sociais”.(11) É na brincadeira que é possível 

trabalhar a representação simbólica da construção de forma branda e 

aceitável na colocação de limites e combinações que darão subsídios à 

socialização e à criação das regras coletivas.  

 Enfim, o brincar é maneira pela qual a criança busca subsídios lúdicos 

para desenvolver-se. E o mais importante de tudo isso é que, por meio do 

brincar, o professor assume um papel fundamental neste processo, pois é ele 

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

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

fragmente, pois ele se oferece como elo de todos os aspectos que 

constituem um indivíduo: os aspectos psicomotores, cognitivos e sócio-

afetivos. (11) 

 As brincadeiras apresentadas num aspecto de análise psicopedagógicas 

devem ter um caráter significativo com objetivos bem pautados e 

mensuração adequada a cada faixa etária e outros fatores individuais e 

grupais do indivíduo avaliado. Oficinas psicopedagógicas devem estar 
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inclusas no conteúdo escolar pois ajudam a desenvolver habilidades e 

competências nas nos seres humanos. 
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CAPÍTULO 12 
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Disciplina: Estágio orientado do processo da avaliação e intervenção em 

psicopedagogia 

Período: Dezembro de 2009 

Professora: Lílian Frossard 

 

 O estágio orientado foi o grande marco do nosso curso uma vez que 

podemos de maneira formal agir como psicopedagogos. Foi realizado em 

uma ONG chamada PROSSICA (projeto sementes do ica) localizada no bairro 

Castelão, com o objetivo de detectar possíveis problemas de aprendizagem 

ou mesmo se as crianças encontram-se dentro de um grau de normalidade. 

Como parâmetro, utilizamos testes Piagetianos e as mensurações também 

foram do mesmo autor. Muitos testes psicomotores foram utilizados 

tornando a avaliação ainda mais completa. Segue abaixo a tabela de testes 

psicomotores aplicados nas crianças. 

Exame psicomotor – Psicopedagogia 

Nome: _____________________________________________________ 

Idade: ______________________________ data de nasc. ___/___/___ 

Equilíbrio Estático Sim Não 

1. Pés juntos, olhos abertos   

2. Pés juntos, olhos fechados   

3. Um pé (escolher), olhos abertos   

4. Outro pé, olhos abertos   

5. Um pé (escolher), olhos abertos   

6. Outro pé (escolher), olhos fechados   

7. Pés juntos, braços estendidos   

8. Um pé diante do outro   

Equilíbrio Dinâmico Sim Não 

1. Marcha para frente, olhos abertos   

2. Marcha para trás, olhos abertos   

3. Marcha para frente, olhos fechados   

4. Marcha para trás, olhos fechados   

5. Saltar com um pé só (escolher)   

6. Saltar com o outro pé   

7. Marchar sem sair do lugar   

8. Pular corda   
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Coordenação digital Sim Não 

1. Oposição de polegar com duas mãos    

2. Unir e separar os dedos da mão direita    

3. Unir e separar os dedos da mão esquerda   

Coordenação geral Sim Não 

1. Flexionar joelhos   

2. Subir e descer uma escada   

3. Escorregar   

4. Abrir e fechar as mãos    

5. Chutar uma bola com o pé direito   

6. Chutar uma bola com o pé esquerdo   

7. Arremessar uma bola com a mão direita    

8. Arremessar uma bola com a mão esquerda   

9. Fazer cesta (coordenação óculo-manual)   

10. Inversão de movimentos (de frente para o profissional)   

11. Ultrapassar obstáculos   

Provas Neurológicas/Maturidade Facial Sim Não 

1. Erguer as sobrancelhas   

2. Franzir as sobrancelhas   

3. Olhar para várias direções    

4. Fechar apenas o olho direito   

5. Fechar apenas o olho esquerdo   

6. Dedo nariz com olhos abertos   

7. Dedo nariz com olhos fechados   

Ritmo Sim Não 

1. Bater palmas   

2. Dançar   

3. Joelhos / orelhas, com mãos cruzadas   

Dominância lateral: olho (       )   mão   (       )  pé (       )      usar: ( D )  ou   ( E ) 

Olho D E 

1. Olhar um caleidoscópio   

2. Olhar um cartão perfurado   

3. Olhar por um cone   

Mão D E 

1. Abrir uma garrafa rosqueada   

2. Enfiar linha em uma agulha   

3. Desenrolar um carretel   

4. Enrolar um carretel   

5. Transportar objetos de um lugar para o outro   

6. Defender uma bola com a mão   

Pé D E 

1. Chutar uma bola   

2. Subir uma escada   

3. Saltar um percurso com um pé só    

4. Defender uma bola com o pé   

5. Ficar na ponta do pé com um pé só   

6. Fazer um quatro   
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  Tive o grande prazer de ajudar minha querida amiga e professora Lílian 

na aplicação dos testes psicomotores. A Ela, muito obrigado pela confiança, 

dedicação, partilhas e ensinamentos. Aprendi a amar você pelo seu jeito 

sincero e convicto de lecionar. Espero ter o prazer de trabalhar ao seu lado 

novamente algum dia, seria uma honra. São tantos os bons sentimentos que 

sufocam as palavras que mereces. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática de atividades abordadas pela psicopedagogia, possibilita uma 

melhora significativa no comportamento afetivo, motor e intelectual dos 

alunos, além de contribuir diretamente para seus relacionamentos intra e 

interpessoais, contribuindo para a formação de um cidadão ético, cônscio de 

suas opiniões e idéias. Com uma atuação focada no sistema individual e 

social, propicia também a ampliação de uma cultura corporal e estimulação 

de seus aspectos motores. 
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ANEXOS 

 

 

 MEUS MOMENTOS 
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NOSSO ESTÁGIO 

 

 

                                                                           “TIO WILL”  E  “TIA LÍLIAN” 
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