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RESUMO 

 

O método psicogenético de aprendizagem foi elaborado a partir dos 

estudos de Jean Piaget pelo professor Lauro de Oliveira Lima, há um quarto de 

século. É um processo didático que respeita as etapas do desenvolvimento 

mental das crianças, conforme foram descritas pelo espistemólogo suíço. Tal 

método baseia-se no fato evidente de que as construções das estruturas 

comportamentais resultam da necessidade de adaptação do organismo ao 

meio. Assim, uma análise do método psicogenético de aprendizagem é algo 

sempre atual àqueles que se predispõem à conhecer mais profundamente a 

capacidade humana de aprendizagem, pois leva todos a “pensar o 

pensamento” de Jean Piaget, que é um dos alicerces da psicopedagogia. Sob 

a luz da psicopedagogia será mostrada que uma aprendizagem balizada na 

autonomia, afetividade e independência pode realmente ser muito mais 

profícua. E que um processo didático realizado através de “situação-problema” 

faz o aprender ser visto como saudável desafio e meta a der atingida, tornando 

o conhecimento de tal processo muito importante para a ação de um 

psicopedagogo. 
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METODOLOGIA 

  

A metodologia utilizada destina-se a descrever e analisar o processo 

pedagógico proposto por Lauro de Oliveira Lima à luz da fundamentação 

teórica que alicerça o trabalho de um psicopedagogo. 

O trabalho configura-se numa pesquisa bibliográfica pautada nos livros 

utilizados ao longo do atual curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Psicopedagogia, assim como nos livros coletados durante a graduação na 

Universidade Federal Fluminense e curso para professores Piagetianos do 

professor Lauro de Oliveira Lima (realizado no Centro Educacional Jean 

Piaget). 

Portanto, o trabalho se dividirá, a princípio, nos seguintes capítulos 

(escritos a luz da psicopedagogia): 

1- Método psicogenético de aprendizagem: teoria piagetiana. 

2- Método psicogenético de aprendizagem e ação 

psicopedagógica. 

3- Avaliação e Intervenções psicopedagógicas. 

Além disso, o trabalho utilizará como amostragem os dados obtidos em 

prévio trabalho de campo realizado em instituição privada durante o atual curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia, referente à matéria 

“Psicopedagogia Institucional” ministrada pela professora Dirce Morrissy. 

Assim, algumas referências bibliográficas que servirão de base para a 

estruturação desse trabalho são de alguns cânones da Psicopedagogia como: 

Jean Piaget, Jorge Visca, Maria Lúcia Weiss e outros. 

Ao final do trabalho, como anexos, é fornecido um exemplo de uma 

Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem, assim como um Informe 

Avaliativo, que mostram, na prática, como configura-se o processo de 

avaliação psicopedagógica.  
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INTRODUÇÃO 

O trabalho que se seguirá enfocará uma problemática importante para a 

ação de todo psicopedagogo: de que maneira o método psicogenético de 

aprendizagem, que foi elaborado por Lauro de Oliveira Lima pode ser utilizado 

na área da psicopedagogia? 

Isto porque o método psicogenético de aprendizagem foi elaborado a 

partir dos estudos de Jean Piaget por Oliveira Lima, e pauta-se nas fases de 

desenvolvimento cognitivo, assim como no fato evidente de que as construções 

das estruturas comportamentais resultam de adaptação ao meio.  

O objetivo nesse trabalho será analisar o método psicogenético de 

aprendizagem a luz dos preceitos psicopedagógicos. Em realidade, aqui se 

tratará de uma teoria piagetiana que serve de alicerce para todo trabalho de um 

psicopedagogo. 

Além disso, será demonstrada a idéia de que a técnica proposta no 

método psicogenético de aprendizagem pode ser utilizada na ação 

psicopedagógica em vários momentos. 

Assim sendo, no capítulo “Método psicogenético de aprendizagem: 

teoria piagetiana” se seguirá uma descrição e uma análise dos princípios do 

método psicogenético de aprendizagem, assim como da importância do 

conhecimento dos mesmos para o trabalho do psicopedagogo.  

Em seguida, no capítulo “Método psicogenético de aprendizagem e ação 

psicopedagógica” tratará da importância de uma ação psicopedagógica que se 

enleca na teoria piagetiana e os elos da mesma com relação à afetividade e 

desenvolvimento da criança. 

Finalmente, no capítulo “Avaliação e Intervenções psicopedagógicas” 

será descrito com maior minúcia as etapas de avaliação e intervenções 

psicopedagógicas que se apóiam no processo elaborado por Oliveira Lima. 

Além disso, o trabalho utilizará como demonstração de avaliação 

psicopedagógica os dados obtidos em prévio trabalho de campo realizado em 

instituição privada durante o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Psicopedagogia, referente à matéria “Psicopedagogia Institucional” ministrada 
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pela professora Dirce Morrissy. Vale à pena frisar que a professora supracitada 

nos orientou no trabalho de campo e sugeriu modificações e ferramentas ao 

longo do mesmo, a fim de que a prática psicopedagógica proposta se 

realizasse a contento. 
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CAPÍTULO I 

Método psicogenético de aprendizagem: teoria piagetiana 

O método psicogenético de aprendizagem foi elaborado a partir dos 

estudos de Jean Piaget pelo professor Lauro de Oliveira Lima, há um quarto de 

século. Oliveira Lima buscou respaldo científico nos estudos de Piaget sobre o 

desenvolvimento intelectual das crianças para criar o Método Psicogenético – 

uma visão pedagógica da teoria piagetiana. É um processo didático que 

respeita rigorosamente as etapas do desenvolvimento mental das crianças, 

conforme foram descritas pelo espistemólogo suíço. Tal método baseia-se no 

fato evidente de que as construções das estruturas comportamentais resultam 

da necessidade de adaptação do organismo ao meio.  

Assim, uma análise do método psicogenético de aprendizagem é algo 

sempre atual àqueles que se predispõem a um conhecimento mais profundo da 

capacidade humana de aprendizagem, pois leva todos a “pensar o 

pensamento” de Jean Piaget, que é um dos alicerces da psicopedagogia.  

Quando estudamos Piaget, em geral a grande dificuldade é 

compreender a possibilidade de aplicação, no espaço real da sala de aula, de 

sua teoria. É sabido que Piaget realizou estudos de grande importância a 

respeito do desenvolvimento da inteligência humana, mas em nenhum 

momento desenvolveu um método de ensino com base em seus estudos. 

Felizmente, muitos pesquisadores da educação foram capazes de criar 

metodologias pedagógicas levando em conta as contribuições de Jean Piaget. 

No Brasil, o professor Lauro de Oliveira Lima, figura marcante na história 

da educação brasileira, contemporâneo de Darci Ribeiro e Paulo Freire, foi 

considerado um reformador do ensino brasileiro em função de suas críticas ao 

sistema.  

Acreditamos que são muitas são as definições que pretendem explicar o 

que seja a aprendizagem. Chamam à atenção, entretanto, as definições que, 

em sua estrutura, histórico de pesquisa e vivência englobam mais amplamente 

as áreas da vida humana. Observando à luz da psicopedagogia alguns tópicos 

do pensamento trazido pelo professor Lauro de Oliveira Lima, a fim de 

compreendermos sua inserção no cenário mais amplo da educação e, em 
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particular, na contribuição que oferece à organização do conhecimento que, no 

espaço escolar, considere a formação do sujeito numa perspectiva mais inteira 

em sua constituição como tal, nós compreendemos a importância do processo 

pedagógico inserido no método psicogenético de ensino e aprendizagem. 

No seu Centro Educacional Jean Piaget, localizado no Rio de Janeiro, 

Oliveira Lima recebeu permissão pessoal de Jean Piaget para utilizar seu nome 

como instituição, cuja finalidade é desenvolver um processo pedagógico, 

estritamente baseado nas descobertas científicas do grande biólogo suíço. 

Portanto, há um quarto de século, a equipe da Escolinha A Chave do Tamanho 

vem perseguindo esse objetivo, tendo sistematizado um processo didático 

denominado método psicogenético. O processo respeita rigorosamente as 

etapas do desenvolvimento mental das crianças, conforme foram descritas por 

Jean Piaget e procede mediante “provocações” desequilibradoras (situação-

problema) que estimulem reorganizações no comportamento sensório-motor e 

mental (o que Piaget chama de majorância – acomodação do organismo aos 

desequilíbrios provocados pelo meio). 

Assim, todo o trabalho escolar é feito em dinâmica de grupo, baseado na 

afirmação de Piaget de que a interação entre os indivíduos provoca 

reformulações nas concepções egocêntricas (intuições). O método 

psicogenético, pois, baseia-se no fato evidente de que a construção das 

estruturas de comportamento resulta da necessidade de reequilibração 

(adaptação do organismo às agressões do meio). Para Piaget, a construção de 

estruturas, progressivamente mais complexas, não é um processo espontâneo, 

mas um esforço do organismo de readaptação. 

Além disso, o processo pedagógico aborda a tomada de consciência: 

toda atividade depois de resolvida é debatida com o intuito de fazer as crianças 

explicarem como resolveram a situação problema, que raciocínio fizeram, como 

encontraram a solução. E quanto ao processo da avaliação: é um processo 

diagnóstico permanente que auxilia e conduz o desenvolvimento. 

Na verdade, aqui necessitamos resumir a teoria piagetiana, que 

pressupõe a existência do método psicogenético, e que estrutura a base da 

psicopedagogia. Devemos esclarecer que as teorias de Piaget têm 

comprovação em bases científicas. Ou seja, ele não somente descreveu o 
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processo de desenvolvimento da inteligência, mas, experimentalmente, 

comprovou todas as importantes teses epistemológicas que nos deixou.  

Segundo Piaget a atividade do organismo garante o seu funcionamento. 

Mas o organismo é um sistema aberto, que busca no meio o alimento que 

repões os gastos do funcionamento. A busca do alimento no meio é o que 

chamamos de comportamento. E o comportamento pode ser: instintivo, 

aprendido, inventado ou descoberto. Muitas vezes o comportamento 

apresenta-se em forma de estratégia que permita ao organismo apoderar-se do 

alimento (nesta atividade de assimilação e acomodação, de onde surge o 

desenvolvimento e a novidade ou majoração). Mas a atividade do organismo, 

na apreensão dos elementos do meio não é cega. Parte da atividade projetada 

para fora do organismo transforma-se em processo de reconhecimento (efeito 

da ação assimiladora). Daí dizer-se que o tipo inicial da inteligência da criança 

é sensório-motor, isto é, a atividade do organismo divide-se em duas direções: 

atividade motora e atividade sensorial. 

Em realidade, Piaget sustenta que a gênese do conhecimento está no 

próprio sujeito, ou seja, o pensamento lógico não é inato ou tampouco externo 

ao organismo, mas é fundamentalmente construído na interação homem-

objeto. Quer dizer, o desenvolvimento da filogenia humana se dá através de 

um mecanismo auto-regulatório que tem como base um 'kit' de condições 

biológicas (inatas), que é ativado pela ação e interação do organismo  com o 

meio ambiente - físico e social.  

Assim sendo, se simplificarmos ao máximo, o desenvolvimento humano, 

no modelo piagetiano, é explicado segundo o pressuposto de que existe uma 

conjuntura de relações interdependentes entre o sujeito conhecedor e o objeto 

a conhecer. Esses fatores que são complementares envolvem mecanismos 

bastante complexos e intrincados que englobam o entrelaçamento de fatores 

que são complementares, tais como: o processo de maturação do organismo, a 

experiência com objetos, a vivência social e, sobretudo, a equilibração do 

organismo ao meio.  

Essa busca do organismo por novas formas de adaptação envolvem 

dois mecanismos que apesar de distintos são indissociáveis e que se 

complementam: a assimilação e a acomodação. 
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Em realidade, a assimilação consiste na tentativa do indivíduo em 

solucionar uma determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele 

possui naquele momento específico da sua existência. Representa um 

processo contínuo na medida em que o indivíduo está em constante atividade 

de interpretação da realidade que o rodeia e, conseqüentemente, tendo que se 

adaptar a ela. Como o processo de assimilação representa sempre uma 

tentativa de integração de aspectos experienciais aos esquemas previamente 

estruturados, ao entrar em contato com o objeto do conhecimento o indivíduo 

busca retirar dele as informações que lhe interessam deixando outras que não 

lhe são tão importantes, visando sempre a restabelecer a equilibração do 

organismo. 

Já a acomodação, por sua vez,  consiste na capacidade de modificação 

da estrutura mental antiga para dar conta de dominar um novo objeto do 

conhecimento. Ou seja, a acomodação representa o momento da ação do 

objeto sobre o sujeito emergindo, portanto, como o elemento complementar 

das interações sujeito-objeto.  Em síntese, toda experiência é assimilada a uma 

estrutura de idéias já existentes (esquemas) podendo provocar uma 

transformação nesses esquemas, ou seja, gerando um processo de 

acomodação. 

Em última instância, a concepção do desenvolvimento humano, na linha 

piagetiana, deixa ver que é no contato com o mundo que a matéria bruta do 

conhecimento é 'arrecadada', pois que é no processo de construções 

sucessivas resultantes da relação sujeito-objeto que o indivíduo vai formar o 

pensamento lógico. E esse processo de transformação vai depender sempre 

de como o indivíduo vai elaborar e assimilar as suas interações com o meio, 

isso porque a visada conquista da equilibração do organismo reflete as 

elaborações possibilitadas pelos níveis de desenvolvimento cognitivo que o 

organismo detém nos diversos estágios da sua vida. A esse respeito, para 

Piaget, segundo Oliveira Lima, os modos de relacionamento com a realidade 

são divididos nos seguintes estádios do desenvolvimento: 

Período Sensório-motor (0 a 2 anos): segundo La Taille (2003), Piaget 

usa a expressão "a passagem do caos ao cosmo" para traduzir o que o estudo 

sobre a construção do real descreve e explica. De acordo com a tese 
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piagetiana, "a criança nasce em um universo para ela caótico, habitado por 

objetos evanescentes (que desapareceriam uma vez fora do campo da 

percepção), com tempo e espaço subjetivamente sentidos, e causalidade 

reduzida ao poder das ações, em uma forma de onipotência". No recém 

nascido, portanto, as funções mentais limitam-se ao exercício dos aparelhos 

reflexos inatos. Assim sendo, o universo que circunda a criança é conquistado 

mediante a percepção e os movimentos (como a sucção, o movimento dos 

olhos, por exemplo). Progressivamente, a criança vai aperfeiçoando tais 

movimentos reflexos e adquirindo habilidades e chega ao final do período 

sensório-motor já se concebendo dentro de um cosmo "com objetos, tempo, 

espaço, causalidade objetivados e solidários, entre os quais situa a si mesma 

como um objeto específico, agente e paciente dos eventos que nele ocorrem" 

(id ibid). 

Período pré-operatório (2 a 7 anos): para Piaget, o que marca a 

passagem do período sensório-motor para o pré-operatório é o aparecimento 

da função simbólica ou semiótica, ou seja, é a emergência da linguagem. 

Nessa concepção, a inteligência é anterior à emergência da linguagem e por 

isso mesmo "não se pode atribuir à linguagem a origem da lógica, que constitui 

o núcleo do pensamento racional" (Coll). Na linha piagetiana, desse modo, a 

linguagem é considerada como uma condição necessária, mas não suficiente 

ao desenvolvimento, pois existe um trabalho de reorganização da ação 

cognitiva que não é dado pela linguagem, conforme alerta La Taille (1992). Em 

uma palavra, isso implica entender que o desenvolvimento da linguagem 

depende do desenvolvimento da inteligência. 

Todavia, conforme demonstram as pesquisas psicogenéticas, a 

emergência da linguagem acarreta modificações importantes em aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais da criança, uma vez que ela possibilita as 

interações  entre os indivíduos e  fornece, principalmente, a capacidade de 

trabalhar com representações para atribuir significados à realidade. Tanto é 

assim, que a aceleração do alcance do pensamento neste estágio do 

desenvolvimento, é atribuída, em grande parte, às possibilidades de contatos 

fornecidos pela linguagem. 
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Contudo, neste estádio, embora a criança apresente a capacidade de 

atuar de forma lógica e coerente (em função da aquisição de esquemas 

sensoriais-motores na fase anterior) ela apresentará, paradoxalmente, um 

entendimento da realidade desequilibrado (em função da ausência de 

esquemas conceituais), conforme salienta Oliveira Lima.  

Período das operações concretas (7 a 11, 12 anos): neste período o 

egocentrismo intelectual e social (incapacidade de se colocar no ponto de vista 

de outros) que caracteriza a fase anterior dá lugar à emergência da capacidade 

da criança de estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes  

(próprios e de outrem ) e de integrá-los de modo lógico e coerente. Outro 

aspecto importante neste estágio refere-se ao aparecimento da capacidade da 

criança de interiorizar as ações, ou seja, ela começa a realizar operações 

mentalmente e não mais apenas através de ações físicas  

  Embora a criança consiga raciocinar de forma coerente, tanto os 

esquemas conceituais como as ações executadas mentalmente se referem, 

nesta fase, a objetos ou situações passíveis de serem manipuladas ou 

imaginadas de forma concreta. Além disso, conforme pontua La Taille 

(1992:17) se no período pré-operatório a criança ainda não havia adquirido a 

capacidade de reversibilidade, i.e., "a capacidade de pensar simultaneamente o 

estado inicial e o estado final de alguma transformação efetuada sobre os 

objetos (por exemplo, a ausência de conservação da quantidade quando se 

transvaza o conteúdo de um copo A para outro B, de diâmetro menor)", tal 

reversibilidade será construída ao longo dos estágios operatório concreto e 

formal. 

Período das operações formais (12 anos em diante): nesta fase a 

criança, ampliando as capacidades conquistadas na fase anterior, já consegue 

raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas 

conceituais abstratos e através deles executar operações mentais dentro de 

princípios da lógica formal. 
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A obra de Jean Piaget não traz aos educadores um “método de ensino”, 

porém ao estudar as fases de desenvolvimento das crianças propicia caminhos 

importantes para todos os que trabalham na área da educação, incluso aí o 

psicopedagogo.  

O lema “o professor não ensina, ajuda o aluno a aprender”, do método 

psicogenético, criado por Lauro de Oliveira Lima, tem suas bases nestas 

teorias epistemológicas de Jean Piaget.  

Portanto, o que o método psicogenético mostra, inicialmente, é que 

educar é uma práxis. De fato é um objetivo (cognição) e um sentido (afeto). 

Como diz Saltini “A beleza da vida é poder ter um objetivo”, pois segundo José 

Carlos Serrano Freire: Ninguém chega ao topo da montanha se não acreditar 

que pode. E devemos poder lutar por esse objetivo, lutar para alcançá-lo. E a 

qualidade de nossos objetivos vai depender da qualidade de nossas vidas. 

Assim sendo, a psicopedagogia segue a linha de pensamento de 

Oliveira Lima que diz que educar significa ajudar a acordar, aprender e ensinar 

a lutar, aprender e ensinar a intensificar a existência e a cumpri-la com a 

decisão e consciência. E na ação psicopedagógica percebemos que existem 

duas regiões: uma fora do sujeito (Para Vigotsky a formação das crianças leva 

em consideração os valores socialmente construídos na perspectiva de 

estabelecer um “novo” homem, sempre melhor), ou dentro da pessoa (Piaget 

mostra que a atividade mental é construída pela criança por meio da 

apropriação progressiva e desenvolvimento das estruturas cognitivas, desde as 

mais simples às mais sofisticadas, por meio de assimilação e acomodação). 

Durante o estudo do trabalho de Lauro de Oliveira Lima alguns 

questionamentos que nos chamam atenção são: O que nos leva a sermos 

educadores? O que nos anima e fornece tanta energia neste trabalho tão 

pouco valorizado na cultura ocidental no final deste século? Vemos que o 

educador é aquele que observa o outro com um olhar diferenciado de outrem. 

É preciso, portanto, observar sempre o corpo discente e o meio. E o que é o 

observar para o educador? O que é a pedagogia do observar? Pensamos que 

o educador/ observador é alguém que pode fazer distinção e especificar algo 

como uma unidade, como uma entidade diferente de si mesmo. O 

educador/observador ao descrever a realidade interage com ela e, ao interagir, 
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modifica-se estruturalmente. E existem múltiplas realidades, muitas verdades, 

muitas formas de perceber o mundo. Através da capacidade de cada um de 

perceber o mundo e a si mesmo cada um se molda, ativa, atualiza ou deixa de 

lado seus modelos mentais ou parte deles. Quanto mais rica, fiel e flexível 

estiver a percepção, melhores as opções que cada um tem para avançar rumo 

ao que quer e para reconhecer quando chegar lá.  

Na verdade, a relação e a interação integram-se na compreensão do ato 

educativo. Assim, ser professor, segundo Piaget, é ser um facilitador da 

aprendizagem, mediador do conhecimento. É aquele que encoraja e aceita a 

autonomia e iniciativa do aluno. É o responsável pelo desenvolvimento dos 

estágios de maturidade dos alunos, procurando propor atividades direcionadas. 

O que nos leva a pensar em: o que é a educação? Ao que serve o saber? Para 

Saltini: “É a promoção da própria vida, apropriando-se dela com as próprias 

mãos”. De fato, ao falarmos da inteligência e da aprendizagem precisamos nos 

referir também, e sempre, à emoção, às ligações e inter-relações afetivas. 

Então, como se articularão afeto e inteligência para produzirem 

conhecimento segundo a teoria piagetiana? Tudo nos faz crer que a evolução 

biológica através de organizações e adaptações constantes chegou ao homem 

com tal complexidade fisiológica e orgânica que o tornou capaz de se 

autoenxergar. Nós conseguimos refletir graças à nossa complexidade 

neurônica estrutural evoluída. O conteúdo da nossa fala responde por, apenas, 

7% da comunicação. Portanto, o importante não é, necessariamente, falar, mas 

o que nós demonstramos quando falamos. O método psicogenético realmente 

aborda temas muito relevantes a cerca da vida do homem e como lidar com 

elas. O que é importantíssimo para o trabalho psicopedagógico. 

De fato, concordamos que a infância é uma etapa biologicamente útil, 

que se caracteriza como sendo o período de adaptação progressiva ao meio 

físico e social. A adaptação, aqui, é “equilíbrio”, cuja conquista dura toda a 

infância e adolescência e define a estruturação própria destes períodos 

existenciais. E, conforme ensina o psicólogo Jean Piaget (1985), “educar é 

adaptar o indivíduo ao meio social ambiente”. Quando, então, se trata de 

educação infantil no contexto da educação moderna é preciso considerar 

quatro pontos fundamentais: a significação da infância, a estrutura do 
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pensamento da criança, as leis de desenvolvimento e o mecanismo da vida 

social infantil. Entra neste ponto o papel da psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem na educação. Piaget afirma que:  

[...] a pedagogia moderna não saiu de forma alguma da 

psicologia da criança, da mesma maneira que os 

progressos da técnica industrial surgiram, passo a passo, 

das descobertas das ciências exatas. Foram muito mais 

o espírito geral das pesquisas psicológicas e, muitas 

vezes também, os próprios métodos de observação que, 

passando do campo da ciência pura ao da 

experimentação, vivificaram a pedagogia (PIAGET, 1985, 

p. 148). 

Ao destacar a importância da dinâmica de grupo para o método em 

análise, Oliveira Lima nos mostra que para haver conhecimento evoluindo para 

o saber é preciso estabelecer uma relação humana, sem a qual não há 

possibilidade alguma de um indivíduo crescer. Logo, se não houver relação 

afetiva não teremos o desenvolvimento da criança. Então, é preciso que o 

psicopedagogo conheça a criança. Porém, deve conhecê-la não apenas na sua 

estrutura biofisiológica e psicossocial, mas na sua interioridade afetiva, na sua 

necessidade de criatura que chora, dorme, sofre e busca constantemente 

compreender o mundo que a cerca, bem como o que ela faz ali no ambiente 

escolar. Assim, para que a criança tenha um desenvolvimento saudável e 

adequado dentro da escola, e conseqüentemente na sociedade, será 

necessário que haja um estabelecimento de relações interpessoais positivas, 

como aceitação e apoio, possibilitando o sucesso dos objetivos educativos.  

Na condição de educadores e psicopedagogos, precisamos estar 

atentos ao fato de que, enquanto não dermos atenção ao fator afetivo na 

relação educador/educando, corremos o risco de estarmos só trabalhando com 

a construção do real, do conhecimento, deixando de lado o trabalho da 

constituição do próprio sujeito – que envolve valores e o próprio caráter – 

necessário para o seu desenvolvimento integral. Vale destacarmos aqui uma 

afirmação feita pelo cientista político Armando Moreira (apud MORENO, 1999), 
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quando diz que a afetividade deve prevalecer nas relações humanas de modo 

geral e na escola em particular:   

(...) Isso porque é um lugar onde a criança deposita 

confiança quanto à pertinência e o conteúdo de seu 

aprendizado. Se não houver afetividade na transmissão 

de conhecimentos, a criança não se sentirá valorizada e 

respeitada, e a tendência é que desdenhe das lições que 

lhe serão passadas. (MORENO, 1999, p.18) 

Está, portanto, mais do que evidenciada por estudiosos, pesquisadores 

e especialistas, a necessidade de se cuidar do aspecto afetivo no processo 

ensino-aprendizagem, levando em conta que a criança é diferente, cognitiva e 

afetivamente falando, em cada fase do seu desenvolvimento.  

Em realidade, o afeto buscando o prazer se transforma em interesse e 

este por sua vez provoca a interação com o meio. É preciso o interesse da 

criança, uma motivação. Transpondo para a teoria de Jean Piaget (e o método 

psicogenético) lembramos de quando ele discute os papéis da assimilação e da 

acomodação cognitiva,  afirmando que esses processos da adaptação também 

possuem um lado afetivo: na assimilação, o aspecto afetivo é o interesse em 

assimilar o objeto ao self (o aspecto cognitivo é a compreensão); enquanto na 

acomodação a afetividade está presente no interesse pelo objeto novo (o 

aspecto cognitivo está no ajuste dos esquemas de pensamento ao fenômeno).  

Nessa perspectiva, o papel da afetividade para Piaget é funcional na 

inteligência. Ela é a fonte de energia de que a cognição se utiliza para seu 

funcionamento. Já na perspectiva genética de Henri Wallon lembramos que 

para ele inteligência e afetividade estão integradas: a evolução da afetividade 

depende das construções realizadas no plano da inteligência, assim como a 

evolução da inteligência depende das construções afetivas. No entanto, o autor 

admite que, ao longo do desenvolvimento humano, existem fases em que 

predominam o afetivo e fases em que predominam a inteligência. 
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CAPÍTULO II 

Método psicogenético de aprendizagem e ação psicopedagógica 

A ação psicopedagógica resulta da articulação de conhecimentos 

provenientes de várias áreas, pois ela nasceu da necessidade de melhor 

compreensão do processo de aprendizagem. Portanto, o trabalho do 

psicopedagogo se manifesta na fronteira entre a pedagogia e a psicologia com 

o objetivo de responder pelo fracasso escolar. Assim, a psicopedagogia faz 

interfaces com várias ciências, isto é, busca subsídios em vários campos de 

conhecimentos. 

Na verdade, a ação psicopedagógica deve sempre proporcionar meios 

que gerem educação e o estabelecimento de condições para a aquisição de 

um desenvolvimento mental satisfatório. O termo gerar deverá ser 

compreendido como ato ou técnicas que provocarão no aluno o interesse e a 

integração no sistema educacional. Mas, é necessário que haja uma harmonia 

com o meio interno e que cada ser humano se integre no seu ambiente, a fim 

de que o trabalho do psicopedagogo se processe satisfatoriamente. 

Partindo dos pressupostos estudados ao longo do curso de Pós-

graduação Lato Sensu em Psicopedagogia, sabemos que na vida humana a 

aprendizagem se inicia com o nascimento, ou até antes, e se prolonga até a 

morte. Assim, o educando apresenta-se à nossa observação como um ser 

humano diferente de todos os outros e diferente de si mesmo em vários 

momentos ao longo da vida. Esta possibilidade de comportar-se diferentemente 

em várias etapas da vida é atribuída ao desenvolvimento humano (e mental). 

Em realidade, o desenvolvimento é um termo complexo que inclui 

comportamentos mais elevados do indivíduo resultantes do crescimento e 

amadurecimento físico, assim como da estimulação variada do ambiente. Tal 

pressuposto nos leva a delimitação de estágios do desenvolvimento humano 

elaborada por Jean Piaget, pois para ele os estágios serão cortes no 

desenvolvimento, marcados por estruturas mentais qualitativamente diferentes. 

O ponto de vista Piagetiano é muito bem aplicado no processo 

pedagógico elaborado por Lauro de Oliveira Lima em sua Escola A Chave do 
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Tamanho. É importante frisar que os estágios existem e terão que ser 

considerados e analisados por psicopedagogos durante suas ações. 

O método psicogenético de ensino e aprendizagem nos traz uma escola 

apoiada nas teorias piagetianas e se pensarmos em Jean Piaget não é 

surpreendente que a tendência pedagógica da instituição seja a liberal 

renovadora progressiva, pois a escola vai visar adequar às necessidades 

individuais ao meio social. Portanto, os conteúdos são estabelecidos a partir 

das experiências vividas pelos alunos. Já a metodologia é pautada nas 

experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas, e a teorização 

– embasada na epistemologia de Piaget e o tipo de avaliação: avaliação 

qualitativa, afetiva e/ou apreciativa.  

Assim, o processo de aprendizagem proposto por Oliveira Lima vai ter o 

foco nas competências e habilidades dos educandos. Essa abordagem 

exterioriza uma aprendizagem mais afetiva ou apreciativa, o que tem sido a 

busca de muitos estabelecimentos escolares hoje em dia. Ora, o 

psicopedagogo em sua ação procura, a partir dos dados diagnósticos e da 

evolução do tratamento, as formas e a qualidade do funcionamento das 

estruturas cognitivas e afetivas, numa conjunção entre o substrato biofisiológico 

do sujeito, suas experiências e também as condições vindas de fora. 

Portanto, o método psicogenético, assim como a ação psicopedagógica, 

vai visar a construção do conhecimento em toda a sua complexidade, além de 

procurar colocar em equilíbrio ideal os aspectos cognitivos, afetivos e sociais 

que lhe estão implícitos. No entanto, é na análise das práticas de uma escola 

que se esclarece melhor o trabalho do psicopedagogo. O processo pedagógico 

elaborado por Oliveira Lima facilita na detecção do surgimento dos problemas 

de aprendizagem ao enlecar as fases piagetianas de desenvolvimento. 

Assim sendo, os pressupostos do método em análise podem ser 

aplicados simultaneamente na prática pedagógica de acordo com a avaliação 

psicopedagógica da turma ou da proposta pedagógica da escola. Isso porque a 

obra de Piaget, por exemplo, leva à conclusão que o trabalho de educar 

crianças não se refere tanto à transmissão de conteúdos quanto a favorecer a 

atividade mental do aluno. Suas teorias epistemológicas ajudam o professor a 

tornar seu trabalho mais eficiente.  
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Em realidade, algumas escolas planejam as suas atividades de acordo 

com os estágios de desenvolvimento cognitivo. Afinal, nas classes de 

Educação Infantil, com crianças entre dois e três anos, não é difícil perceber 

que eles estão em plena descoberta da representação. Começam a brincar de 

ser outra pessoa, com imitação das atividades vistas em casa e dos 

personagens das histórias. A escola fará bem em dar vazão a isso promovendo 

a ampliação do repertório de referências. 

Assim sendo, uma ação psicopedagógica que vise um trabalho 

preventivo tem como a escola (a instituição) o objeto de estudo. O 

psicopedagogo vai avaliar os processos didáticos e metodológicos, assim como 

a dinâmica institucional, que interfiram no processo de aprendizagem. Logo, 

uma metodologia como a proposta por Lauro de Oliveira Lima pode ser 

paulatinamente inserida em qualquer escola, uma vez que o trabalho do 

psicopedagogo tem que resultar em modificações na instituição, a fim de que a 

mesma se adéqüe a todos e proporcione um desenvolvimento cognitivo 

satisfatório no corpo discente.   

Os críticos de Oliveira Lima costumam dizer que ele deu importância 

excessiva aos processos individuais e internos de aquisição do aprendizado. 

Os que afirmam isso em geral contrapõem a obra piagetiana ao trabalho do 

bielo-russo Leo Vigotsky. Para ele, como para Piaget, o aprendizado se dá por 

interação entre estruturas internas e contextos externos. A diferença é que, 

segundo Vigotsky, esse aprendizado depende fundamentalmente da influência 

ativa do meio social, que Piaget tendia a considerar como apenas uma 

“interferência” na construção do conhecimento. É preciso lembrar que Piaget 

queria abordar o conhecimento do ponto de vista de qualquer criança (mas 

hoje se sabe que o meio social realmente tem um peso nos processos 

propriamente cognitivos das crianças). 

Segundo Oliveira Lima o fracasso escolar só existe quando a criança 

está colocada em nível de aprendizagem não condizente com a fase de 

desenvolvimento mental da mesma. Além disso, o pedagogo reitera que a 

aprendizagem de automatismos deve ser abolida. Em troca, ele propõe uma 

aprendizagem mais apreciativa para trazer o aluno para a esfera da busca de 

conhecimento, possibilitando assim, a formação do caráter do indivíduo, o que 
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se expressa na sua maneira constante de agir diante das diferentes situações. 

Tudo isso evitaria a evasão e o fracasso escolar. E o fracasso escolar é o foco 

de toda ação psicopedagógica. 

(...) O professor que faz o aluno ler, comentar, analisar, 

dissecar, apreciar textos de alto valor literário, não 

precisa preocupar-se com o ensino da gramática, que é 

uma atitude fria e lógica sobre um problema de natureza 

altamente afetiva como a linguagem literária ou coloquial 

(Lima, 1974, p. 104).  

A afetividade é um termo utilizado para designar e resumir não só os 

afetos em sua acepção mais estrita, mas também os sentimentos ligeiros ou 

matizes de sentimentos de agrado ou desagrado, enquanto o afeto é definido 

como qualquer espécie de sentimento e (ou) emoção associada a idéias ou a 

grupos de idéias. 

Nas escolas em geral, alunos experimentam diversos afetos: o prazer de 

conseguir realizar algo pela primeira vez, tristeza ao saber da doença de um 

amigo, raiva ao discutir com colegas. Além disso, podem gostar ou não de seus 

professores, sentirem-se felizes quando seus companheiros de sala os aceitam 

e culpados quando não estudam o suficiente e fracassam na escola. 

O fracasso escolar aparece hoje entre os problemas de nosso sistema 

educacional mais estudado e discutido. E é nessa perspectiva que se deflagra 

o fracasso escolar como sendo, na maioria das vezes culpa tão-somente do 

aluno, inserido ali naquele contexto de produção de conhecimento, concluindo-

se que não atende às expectativas, metas e objetivos pretendidos e por isso 

deverá ser encaminhado para diagnósticos. Os pressupostos e descrições 

anteriores, por si só, demonstram como a afetividade faz parte do processo de 

ensino-aprendizagem, não se podendo desconsiderá-la ao falar de fracasso na 

escola. 

De fato, o afeto buscando o prazer se transforma em interesse e este 

por sua vez provoca a interação com o meio. É preciso o interesse da criança, 

uma motivação. Transpondo para a teoria de Jean Piaget nos lembramos de 

quando ele discute os papéis da assimilação e da acomodação cognitiva, 
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afirmando que esses processos da adaptação também possuem um lado 

afetivo: na assimilação, o processo afetivo é o interesse em assimilar o objeto 

ao self (o aspecto cognitivo é a compreensão); enquanto na acomodação a 

afetividade está presente no interesse pelo objeto novo (o aspecto cognitivo 

está no ajuste dos esquemas de pensamento ao fenômeno). 

Nessa perspectiva, o papel da afetividade para Piaget realmente é 

funcional na inteligência. Ela é a fonte de energia de que a cognição se utiliza 

para seu funcionamento. 

Diante de tudo isso, tem havido um apelo entre psicólogos e educadores 

no sentido de humanizar o conhecimento (e os próprios mestres) com o intuito 

de se desenvolver, paralelamente ao aspecto cognitivo, também o afetivo. Os 

sentimentos e emoções do aluno precisam ser levados em conta, já que podem 

favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento cognitivo – com o qual está 

intimamente relacionado desde que o bebê vem ao mundo. 

Na teoria de Piaget, a afetividade é caracterizada como instrumento 

propulsor das ações, estando a razão a seu serviço. Sobre este ponto, La 

Taille, Dantas e Oliveira explicam que, para Piaget: 

[...] a afetividade seria a energia, o que move a ação, 

enquanto a Razão seria o que possibilitaria ao sujeito 

identificar desejos, sentimentos variados, e obter êxito 

nas ações. Neste caso, não há conflito entre as duas 

partes. Porém, pensar a Razão contra a afetividade é 

problemático porque então dever-se-ia, de alguma forma, 

dotar a Razão de algum poder semelhante ao da 

afetividade, ou seja, reconhecer nela a característica de 

móvel, de energia. (LA TAILLE, DANTAS, OLIVEIRA, 

1992, p.11). 

Aparentemente, a maior preocupação que se tem com respeito a 

situações consideradas "de fracasso escolar" é com relação ao futuro: elas 

seriam prenúncio de um fracasso na vida profissional, por exemplo? É 

importante lembrar que o fracasso escolar deve ser visto como sintoma de 

alguma outra dificuldade, que, por sua vez, solicita reflexão e mudança. Ligado 
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objetivamente à reprovação escolar, ao indivíduo que não consegue aprender 

dentro de determinadas estruturas, o fracasso escolar, no entanto, pode ser 

visto inclusive como um rótulo que camufla as dificuldades de um sistema 

escolar. O campo de atuação onde ocorre pode ser determinante: reavaliar 

esse campo e os padrões por ele fixados é de vital importância para a 

compreensão de situações de dificuldade. Rotular um indivíduo com 

dificuldades escolares como se fosse alguém que não tem memória e não 

registra nada é, no mínimo, uma postura que não permite encará-lo como 

sujeito de sua própria história.  

Portanto, a (o) psicopedagoga (o) deve trabalhar em conjunto com a 

família, a escola e outros profissionais ou instituições envolvidas, para poder 

chegar a um consenso a respeito dos problemas e das possibilidades de 

soluções. São questões como essas que merecem a atenção do 

psicopedagogo, e podem transformá-lo num mediador entre o aluno, a escola e 

a família, tanto dando meios a esse aluno para sua inclusão no sistema de 

ensino, como levando instrumentos as instituições no sentido de criar 

expectativas reais. 

De fato, segundo Oliveira Lima, o professor, para entrar numa sala de 

aula, deve ter claros os objetivos a alcançar e saber recorrer aos meios que o 

levam aos objetivos determinados. Sem esquecer que a didática fundamenta-

se prioritariamente na psicologia e que o professor não pode unicamente 

apoiar-se no pedagógico.  

[...] Resumimos então a teoria piagetiana (Método 

Psicogenético) com Os Dez Mandamentos da Escola 

Piagetiana:  

      1 - Não ensinem: provoquem a atividade da criança 

(algo parecido com a brincadeira tradicional de 

"adivinhação");  

      2 - Levem as crianças a discutirem entre si a situação 

proposta e respeite suas conclusões, mesmo que 

"erradas" (a solução dada pelas crianças corresponde ao 

seu nível mental);  
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      3 - Não trabalhem na base da linguagem (sendo um 

produto social assimilado por imitação, a linguagem nada 

diz sobre o verdadeiro nível de desenvolvimento da 

criança);  

      4 - Não prestigiem a memorização: o melhor 

resultado é o que demonstrar capacidade de inventar e 

descobrir (mesmo que, do ponto de vista do professor, a 

solução seja errada);  

      5 - Comportem-se como técnico do time de futebol: 

estimule, sugira, critique, mas não jogue (o jogo é das 

crianças);  

      6 - Usem como "material" o que existir no mundo da 

criança (seja ela de uma favela ou de um bairro grã-fino);  

      7 - Sempre que a criança superar um patamar, 

complexifiquem a situação (sem isto, a criança se 

"especializa" na solução obtida);  

      8 - Na alfabetização utilizem as marcas e logotipos 

que estão espalhados pela cidade e são utilizados no 

dia-a-dia da família (Não se prenda às cartilhas);  

      9 - Organizar as crianças em grupos (pode até tomar 

como modelo inicial o escotismo), deixando que elas 

criem as regras de convivência (educação moral e cívica 

é democracia);  

      10- Levem as crianças a compreender o que fizeram 

("tomada de consciência"), quer a atividade seja motora, 

verbal ou mental (incluindo, aí, os atritos surgidos entre 

as crianças) (Lima, 1984, p. 70). 

Assim, Oliveira Lima resume através de seu trabalho a aplicabilidade na 

área da educação da obra piagetiana, o que é um dos pilares para a ação 

psicopedagógica. Na verdade, quando estudamos Piaget, em geral a grande 

dificuldade é compreender a possibilidade de aplicação, no espaço real da sala 
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de aula, na ação do psicopedagogo, de sua teoria. É sabido que Piaget 

realizou estudos de grande importância a respeito do desenvolvimento da 

inteligência humana, mas em nenhum momento desenvolveu um método de 

ensino com base em seus estudos. Felizmente, este grande pesquisador da 

educação foi capaz de criar uma metodologia pedagógica levando em conta as 

contribuições e descobertas do grande epistemólogo suíço Jean Piaget. 

Por isso delimitar a fase de desenvolvimento do educando, localizar o 

meio do qual o indivíduo traz o conhecimento, interagir com o mesmo, 

possibilitar a fala do sujeito que de lá chega é uma preocupação que pode 

evitar o que vem a ser causa do que se considera um dos motivos do fracasso 

escolar. Mas, lembrando sempre, não é este o único, há uma interligação que 

precisa ser analisada com afinco. Weiss afirma ainda que:  

(...) No diagnóstico psicopedagógico do fracasso escolar 

de um aluno não se podem desconsiderar as relações 

significativas existentes entre a produção escolar e as 

oportunidades reais que determinada sociedade 

possibilita aos representantes das diversas classes 

sociais. Assim, alunos de escolas públicas brasileiras 

provenientes das camadas de mais baixa renda da 

população são freqüentemente incluídos em “classes 

escolares especiais”, considerados pertencentes ao 

grupo de possíveis “deficientes mentais”, com limites e 

problemas. (WEISS, 2004, p. 16) 

Assim, a atuação preventiva da psicopedagogia, segundo Golbert apud 

Bossa (2000, p. 19-20) traz a seguinte contribuição: 

“(...) o objeto de estudo da Psicopedagogia deve ser 

entendido a partir de dois enfoques: preventivo e 

terapêutico. O enfoque preventivo considera o objeto de 

estudo da Psicopedagogia o ser humano em 

desenvolvimento, enquanto educável. Seu objeto de 

estudo é a pessoa a ser educada, seus processos de 

desenvolvimento e as alterações de tais processos. 

Focaliza as possibilidades do aprender, num sentido 
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amplo. Não deve se restringir a uma só agência como a 

escola, mas ir também à família e à comunidade.Poderá 

esclarecer, de forma mais ou menos sistemática, a 

professores, pais e administradores sobre as 

características das diferentes etapas do 

desenvolvimento, sobre o progresso nos processos de 

aprendizagem, sobre as condições psicodinâmicas da 

aprendizagem, sobre as condições determinantes de 

dificuldades de aprendizagem. O enfoque terapêutico 

considera o objeto de estudo da psicopedagogia a 

identificação, análise, elaboração de uma metodologia de 

diagnóstico e tratamento das dificuldades de 

aprendizagem”. 

É importante, e necessário, que se permita estar em conexão com 

variadas relações no intuito de entender as possibilidades de abordagem do 

trabalho psicopedagógico. A contribuição de Oliveira Lima vem reforçar a idéia 

da prevenção na psicopedagogia e mostra como esta deve e pode estar 

interligada com os olhares da psicologia, pedagogia, fonoaudiologia, sociologia, 

antropologia, enfim possibilitando uma conexão contínua com o objetivo de 

entender o paciente na sua complexidade e ao mesmo tempo na sua 

singularidade. E sempre focando as fases de desenvolvimento mental da 

criança. 

São várias as definições de psicopedagogia que foram sendo 

construídas também ao longo de um processo histórico. Bossa (2000) reitera 

esse caminho que passou pela concepção de não-aprendizagem, com o foco 

na falta, posteriormente esse olhar sobre a não-aprendizagem passa a ser 

identificado como cheio de significados e passa a levar em conta a 

singularidade do sujeito, buscando esmiuçar características de acordo com a 

sua relação direta com o meio sociocultural em que está inserido. E Bossa 

reitera esta constatação afirmando que: 

“Atualmente, a Psicopedagogia trabalha com uma 

concepção de aprendizagem segundo a qual participa 

desse processo um equipamento biológico com 
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disposições afetivas e intelectuais que interferem na 

forma da relação do sujeito com o meio, sendo que essas 

disposições influenciam e são influenciadas pelas 

condições socioculturais do sujeito e do seu meio. 

(BOSSA, 2000, p. 22) 

O que Bossa traz é o exercício da visão relacional sobre o sujeito que 

manifesta suas inquietações no espaço de aprendizagem. E é nesse ponto que 

se acredita na possibilidade de encontrar um caminho para a estruturação de 

um trabalho preventivo, uma aprendizagem mais afetiva na sala de aula. O 

psicopedagogo atuaria em conjunto com o educador no sentido de estar 

fornecendo subsídios e elementos estruturais (teórico-prático) para que essa 

visão abrangente pudesse ser internalizada por aquele que ali, naquele 

espaço, exerce a condição de mediador do conhecimento. 

Assim sendo, o psicopedagogo estaria atuando diretamente com a 

função de detectar os principais problemas de aprendizagem que afetam o 

aluno, mas não é só isso. Dentro desta perspectiva contextualizada até aqui, 

este profissional estaria também mais próximo das relações interpessoais da 

escola e das mediações entre as famílias, ou seja, a comunidade que está 

presente nestes espaços de aprendizagem através dos seus filhos. Além disso, 

pode exercer importante contribuição no que diz respeito à construção 

metodológica em forma de orientação e/ou capacitações de acordo com as 

características dos grupos. Enfim, existem até aqui muitas possibilidades de 

estar atuando como prevenção do fracasso escolar, orientação e formação. Isto 

tudo buscando a aprendizagem mais afetiva. 

[...] “A educação moderna está em crise, porque não é 

humanizada, separa o pensador do conhecimento, o 

professor da matéria, o aluno da escola, enfim, separa o 

sujeito do objeto”. (CURY, 2003, p.139). 

Conhecer aspectos teóricos do desenvolvimento afetivo e cognitivo 

como os que foram aqui enfocados até aqui é fundamental para o profissional 

preocupado com sua ação psicopedagógica. 
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Entretanto, o currículo das escolas atuais (pelo menos das ocidentais) 

prioriza o desenvolvimento cognitivo. A emoção humana nunca foi vista como 

um conhecimento a ser explorado e desenvolvido nas crianças e nos jovens. 

Por isso, Oliveira Lima e outros reclamam uma educação mais humanista. Para 

tanto, como diz Moreno (1999), é preciso que o professor se desprenda de 

velhas concepções sobre as quais os conteúdos são trabalhados na escola e 

vá em direção a uma concepção que possa construir uma sociedade mais 

justa, democrática e solidária. E aqui entra a ação do psicopedagogo. 

Sobre a mesma questão, Saltini (2004) acrescenta que as escolas 

deveriam entender mais de seres humanos e de amor do que de conteúdos e 

técnicas educativas. Por isso, acredita ele, a educação deve ser pensada não 

através de suas diversas disciplinas, mas, principalmente, como meio de 

promover a própria vida. 

A seguir mostraremos a aplicabilidade do método psicogenético na ação 

psicopedagógica durante trabalho proposto pela professora Dirce Morrissy 

durante nosso curso de Psicopedagogia. 
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CAPÍTULO III 

Avaliação e Intervenções psicopedagógicas 

 

O processo de avaliação e intervenção psicopedagógicas necessita de 

uma observação mais proximal por parte do psicopedagogo. Assim sendo, esta 

monografia utilizará como amostragem os dados obtidos em prévio trabalho de 

campo realizado em instituição privada durante o atual curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia, referente à matéria 

“Psicopedagogia Institucional” ministrada pela professora Dirce Morrissy. 

Em realidade, para uma ação psicopedagógica eficiente é preciso 

observar sempre o corpo discente e o meio. O educador/observador ao 

descrever a realidade interage com ela e, ao interagir, modifica-se 

estruturalmente. Portanto, a nossa interação com a instituição faz-se 

necessária, a fim de que possamos trocar conhecimento com a realidade e a 

prática no meio educacional. E ao falarmos da inteligência, do desenvolvimento 

cognitivo e da aprendizagem precisamos nos referir também, e sempre, à 

emoção, às ligações e inter-relações afetivas. 

Assim, nesse capítulo tentaremos fazer uma cadeia de elos entre o 

desenvolvimento cognitivo e todas as relações afetivas que conseguimos 

observar, as quais influem na aprendizagem do aluno. Escolhemos um aluno 

da educação infantil de uma escola privada. Em suma, vamos dividir esse 

capítulo em itens que nos propiciem a elaboração de um informe avaliativo 

calcado no método psicogenético de ensino e aprendizagem. 

Inicialmente, escolhemos quatro áreas para realizar o informe avaliativo: 

autonomia, desenvolvimento social, criatividade e linguagem-compreensão. 

Destarte, sinalizamos a área da autonomia. 

A seguir, estruturamos o informe avaliativo (ver em anexos) enfocando a 

priori a área da autonomia. Evidentemente, tudo foi elaborado de acordo com o 

desenrolar do trabalho. 
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3.1- Motivo da Avaliação 

Partimos de uma queixa que, no caso dessa escola privada foi 

verbalizada pelo Diretor da Escola. A queixa expressava uma dificuldade 

enfrentada pela Instituição Escola que estava verticalizada em um grupo. 

Sabemos que dentro dela temos diversos subgrupos onde estarão depositados 

os “problemas”: na turma “y”; no aluno “x”; ou nos professores; enfim, um 

subgrupo estaria sendo indicado como o depósito da problemática da escola. 

Apresentamos então um contrato padronizado pela Associação 

Brasileira de Psicopedagogia. Após a devida assinatura do mesmo iniciamos o 

nosso trabalho.  

Formando uma equipe com a coordenação pedagógica iniciamos um 

projeto de pesquisa, pois estaremos entendendo o mesmo como o portador 

dos sintomas institucionais. 

3.2 - A queixa 

Sabemos que as múltiplas formulações feitas pelos pais, pela escola e 

pelo próprio aluno em sua autovisão precisam ser analisadas nos seus 

diferentes significados. Há nessas frases queixosas pistas diversas que levam 

à construção do fio condutor da anamnese, e, às vezes, do próprio diagnóstico, 

pois essa análise possibilita desde a compreensão das diferentes relações com 

a aprendizagem escolar dos pais e do aluno à aceitação ou não do diagnóstico. 

Assim sendo, se a queixa aponta para a dificuldade de mostrar, de 

revelar o conhecimento já adquirido, esse entrave pode estar ligado à história 

do aluno e de sua família, ou também ao relacionamento com o grupo da 

escola em situações escolares definidas. 

De fato, a queixa que o diretor da escola nos trouxe era estruturada 

seguindo os parâmetros citados no parágrafo anterior: 

“Temos aqui uma turma indisciplinada e com baixo desenvolvimento 

escolar. Grupo do Maternal II da Educação Infantil, composto por 12 alunos, 7 

meninas e 5 meninos com idades variando entre 3 e 4 anos. A turma apresenta 

um aluno que vem apresentando comportamento diferenciado nos últimos 6 

meses: interrompe a todo momento professores e colegas, se distrai 
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facilmente, não consegue cumprir as atividades propostas, mostra-se inquieto e 

desorganizado em sala de aula”. 

3.3 - Períodos de avaliação e observações 

As observações foram realizadas por período indeterminado, pois isso 

dependia da demanda da criança X, com atendimentos de 15 a 20 minutos. Foi 

necessário complementar as observações em entrevistas com os pais e todos 

os profissionais que atuam com a criança. 

3.4- Ferramentas 

Realizamos entrevista com a professora. Também fizemos uma 

entrevista inicial com a criança X, anamnese com os pais e a entrevista 

operativa centrada na aprendizagem (EOCA). A seguir sintetizamos o que foi 

observado ao usarmos os instrumentos supracitados. Vale à pena frisarmos 

que a cada etapa que envolve uma avaliação psicopedagógica notamos a 

relevância em conhecermos o método psicogenético de aprendizagem. 

3.4.1- A escola e o corpo docente 

A escola escolhida foi uma instituição privada, que se situa na Zona 

Norte da Cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel. Visitamos a 

instituição/escola por semanas. A fim de preservar a imagem da escola e 

todos, a partir de agora nos referiremos à instituição como Escola M. V.     

Segundo o diretor R., a Escola M. V. há 10 anos tem como objetivo 

propiciar e estimular o desenvolvimento da criança, desde o berçário (a partir 

de três meses) até o 5º ano do Ensino Fundamental, contribuindo para a 

formação de indivíduos observadores, reflexivos e criativos num processo onde 

a afetividade e o respeito sejam valores primordiais de cada um, sempre com 

muito carinho, ternura, higiene, atenção, respeito, confiança e segurança. 

A coordenadora ressaltou que as instalações estão planejadas e 

adaptadas para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, onde os alunos 

possam brincar, descobrir e aprender.  

No que tange a proposta pedagógica da instituição, o diretor disse: 

“Nossa Escola desenvolve a importância da educação, caminhando sob os 

preceitos de uma proposta piagetiana de ensino, com uma equipe técnico-
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pedagógica especializada em elaborar o melhor aprendizado aos nossos 

alunos, buscando sempre proporcionar um acompanhamento pedagógico 

individualizado. Apoiados em projetos criativos, nossos educadores mostram 

como é possível unir atividades pedagógicas aos cuidados que a criança 

demanda. Tudo isso sem deixar de lado o prazer de brincar... Todas as 

atividades curriculares são desenvolvidas de acordo com o grupo que o aluno 

participa, bem como o Inglês, Informática, Artes, Música, Teatro, História 

contada, Oficina de jogos e multimeios, Horticultura, Psicomotricidade e 

Educação Física para o Ensino Fundamental. Temos, também, atividades 

extras: Natação, Capoeira, Ballet e Judô, ministradas por profissionais 

especializados”.  

Acreditamos ser esse um número de atividades muito intenso para uma 

criança de apenas três anos e com problemas na escola. Mas as atividades 

não param por aí. 

A Escola M. V. oferece educação bilíngüe (até para alunos de três 

anos?) e se propõe a gerar um ambiente de estímulo que introduza o idioma 

Inglês no cotidiano da criança, com funcionários e professores preparados para 

desenvolver o aprendizado da segunda língua de forma gradual e espontânea, 

através da comunicação visual e do conteúdo obrigatório ministrado de acordo 

com a faixa etária da criança.  

A professora de inglês alega que todas as atividades estão interligadas 

para obter sucesso nesse aprendizado bilíngüe, proporcionando um ensino de 

qualidade, com músicas, parlendas, contação de histórias, vídeos, teatro de 

fantoches, jogos (memória, dominó, quebra-cabeça, cores, cartazes com 

desenhos, pintura, etc.), atividades de culinária e termos do vocabulário usado 

no dia-a-dia. 

A escola se diz uma “escola piagetiana” e se pensarmos em Jean Piaget 

não é surpreendente que a tendência pedagógica da instituição seja a liberal 

renovadora progressiva e os conteúdos são estabelecidos a partir das 

experiências vividas pelos alunos. Já a metodologia é pautada nas 

experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas. Como o que 

ocorre na Escolinha A Chave do Tamanho. 
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Apesar de a escola pretender mimetizar o método psicogenético 

elaborado por Lauro de Oliveira Lima percebemos que o processo não foi 

efetivado eficazmente. 

Mas vamos nos ater aos envolvidos com a turma da educação infantil 

escolhida. A professora responsável pela classe escolhida, M. L., está grávida 

de sete meses. Quando perguntamos aos professores da escola quem teria 

algo a comentar sobre algum aluno (fomos convidadas para o COC), M. L. foi a 

primeira a se manifestar.  

Durante entrevista com a professora esta apresentou uma queixa longa 

e que nos chamou atenção. Foi uma entrevista importante para o nosso 

trabalho. A seguir um fragmento que destacamos: “Eu estou com um problema 

na minha sala. Ele é meu aluno tem um tempo, mas está muito agitado! Não 

pára! Escala os móveis o tempo todo! Se peço algo para a classe fazer ele joga 

todo o material longe! Ele é aluno integral. Já tem um tempo que ele está 

assim! Mas, agora parece que não me ouve! E não pára! Não pára! Toda hora 

sobe nas mesas! Fala junto comigo! Não realiza as tarefas que eu proponho... 

Não consigo realizar nenhuma atividade com ele ultimamente... Se vocês 

puderem me ajudar... Porque eu tenho certeza que esse aluno é hiperativo! A 

aula não rende! E fica perturbando os outros... Não sei mais o que eu faço!”. 

Eis aí a queixa e a razão de um problema para a relação afetiva 

aluno/professor ser construída. Propusemo-nos a falar com o aluno e com a 

família... Além de ajudar M. L. dentro da sala de aula nas semanas de 

observação. Ela aceitou de pronto, pois a gravidez estava deixando-a mais 

cansada e indisposta para atividades mais interativas com o aluno “problema”. 

De fato, a relação e a interação integram-se na compreensão do ato 

educativo. Assim, ser professor, segundo Piaget, é ser um facilitador da 

aprendizagem, mediador do conhecimento. É aquele que encoraja e aceita a 

autonomia e iniciativa do aluno. É o responsável pelo desenvolvimento dos 

estágios de maturidade dos alunos, procurando propor atividades direcionadas. 

Já para Vigotsky, ser professor é compreender conceitos e vivências reveladas 

pelo aluno a partir de seu universo histórico e sociocultural. O que nos leva a 

pensar em: o que é a educação? Ao que serve o saber? Para Saltini é a 

promoção da própria vida, apropriando-se dela com as próprias mãos. De fato, 
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ao falarmos da inteligência e da aprendizagem precisamos nos referir também, 

e sempre, à emoção, às ligações e inter-relações afetivas. 

Sabemos que o primeiro contato do psicopedagogo com a professora de 

um aluno “problema” é carregado de ansiedade para ambas as partes. Há 

muito de desconhecido para as partes. A forma de realizar a entrevista sugere 

um caminho a trilhar, que deverá ser sempre registrado. 

Seguindo um continuum na teorização de Oliveira Lima podemos dizer 

que, em síntese, para ele pensar a vida é retratar com o pensamento o 

movimento no qual se dá a gênese da vida. A vida é algo que se autoproduz e 

produzindo vida vai usando como instrumento a necessidade, a curiosidade e o 

interesse que buscam encontrar com a esperança. Assim sendo, podemos 

constatar ser a esperança o que alimenta (energia) – diária e cotidianamente a 

vida, e que a ação desemboca na interação e esta resultará em transformação, 

que está fora e dentro, através de uma interação. E com um instrumento 

(estrutura) que trabalhará para que a essência se realize em ação coordenada, 

assimilando de um lado e modificando do outro (acomodação). 

Então, como se articularão afeto e inteligência no caso em estudo para 

produzirem conhecimento segundo o método psicogenético? Como o Lauro de 

Oliveira Lima nos lembra, o sujeito modifica o meio, e o meio também tem a 

capacidade de modificar o sujeito e é isso que esperamos da escola, que o 

sujeito possa modificar o meio em que vive, pois só assim se desenvolve e 

exercita o seu poder como cidadão consciente.  

Acreditamos que a ação psicopedagógica pode avançar as discussões 

que apontam para a articulação das relações intrínsecas entre cognição e 

afetividade, no campo da educação, se incorporarmos no cotidiano de nossas 

escolas o estudo sistematizado dos afetos e sentimentos, encarados como 

objetos de conhecimento. Defendemos a idéia de que tais conteúdos 

relacionados à vida pessoal e à vida privada das pessoas podem ser 

introduzidos no trabalho educativo, perpassando os conteúdos de matemática, 

de língua, de ciências, etc. Um bom caminho para a promoção de tal proposta 

é lançar mão do emprego de técnicas de resolução de situações-problemas no 

cotidiano das escolas, principalmente se os problemas em questão 

apresentarem características éticas que solicitem aos sujeitos considerar ao 
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mesmo tempo os aspectos cognitivos e afetivos que caracterizam os 

raciocínios humanos.  

3.4.2 – Anamnese 

A anamnese é uma entrevista considerada um dos pontos cruciais de 

uma boa avaliação psicopedagógica. É ela que possibilita a integração das 

dimensões de passado, presente e futuro do aluno, o que permite percebermos 

a construção ou não de sua própria continuidade e das diferentes gerações, ou 

seja, é uma anamnese da família. Com essa anamnese buscamos colher 

dados significativos sobre o aluno em questão, assim como analisar o seu 

conteúdo e seu estágio de desenvolvimento cognitivo. 

Na primeira semana de nosso trabalho na escola já realizamos a 

anamnese com a família, pois em seguida ao COC (Conselho de Classe) 

houve a reunião com os pais. Vale à pena frisar que inicialmente houve uma 

rejeição por parte do pai em conversar conosco. Apenas ao falarmos da nossa 

vivência acadêmica1 é que a entrevista fluiu mais cordialmente. 

Os pais são casados e têm um único filho: X. O pai de X é médico e tem 

cinco empregos. Segundo ele, no tempo que tem livre se dedica totalmente ao 

filho. Já a mãe é nutricionista e trabalha num hospital público, portanto quando 

chega a casa o filho já está dormindo. Mas aos finais-de-semana se dedica só 

ao filho.  

Os dois reclamaram da agitação da criança, bem como a “tendência a 

não obedecer”. A mãe disse que X se dispersa muito facilmente e que fala 

muito. Segundo ela X não come sozinho e tudo que pede para ele fazer é feito 

de forma incompleta. 

Os pais nos deram os seguintes dados da criança ao longo da 

anamnese: a gravidez de X foi planejada, a gestação foi tranqüila, 

desenvolvimento fetal normal, o parto foi uma cesárea realizada na trigésima 

oitava semana (a criança estava com dupla circular de cordão umbilical no 

nível do pescoço). Segundo o pai o desenvolvimento motor foi normal, mas a 

fala foi diferenciada: aos seis meses ele já falava palavras inteiras. A mãe 
                                                 
1 A aluna cursou Medicina na Uni-Rio e Letras na UFF. 
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amamentou X até aos seis meses. A criança apresenta rinite alérgica 

persistente. 

Portanto, o aluno é uma criança do sexo masculino, de três anos e dez 

meses de idade e que desde a idade de um ano está na mesma escola. É um 

aluno que freqüenta a escola em horário integral: entra às 8 da manhã e sai às 

seis da tarde. Vamos nos referir a ele como aluno X. 

X tem muitas atividades na escola e passa bastante tempo lá. Numa 

entrevista inicial não demonstrou nenhum problema físico pré-detectável. Na 

anamnese soubemos que a criança fazia uso do medicamento Clavulin (um 

antibiótico) e do Asmofen (antialérgico). O Asmofen é de uso contínuo (a 

criança já usa o fármaco faz quatro meses) e causa conhecida hiperatividade. 

No primeiro dia que o conhecemos houve logo um bom relacionamento. É um 

menino muito simpático, prestativo e que prontamente nos atendeu em tudo o 

que foi solicitado. Adora o parquinho e as atividades extras. 

A turma de X corresponde ao maternal II da educação infantil.  O grupo 

de alunos tem 12 alunos com idades entre três e quatro anos. O grupo atende 

em tudo que ele solicita. É um líder nato: quando ele quer a professora não 

consegue dar aula. Tem um vínculo afetivo muito forte com uma menina de 

quatro anos, que “cuida” dele o tempo todo. Na verdade, o grupo está muito 

agitado, pois a professora fica sentada o tempo todo, além de gritar muito em 

sala de aula. 

Durante a contação de histórias percebemos que X se isolou com um 

livro num canto da sala: descobrimos ao sentar ao lado dele que ele já sabia ler 

muito bem. Além de usar muito bem as construções sintáticas. Tem uma 

linguagem formal e utiliza a norma culta.  Segundo a criança ele aprendeu tudo 

sozinho “eu prefiro ler outros livrinhos e não os da tia”. A professora chorou 

quando soube que a criança já sabia ler e falar tão bem: “Nunca percebi! É por 

isso que ele fica aborrecido... A mãe dele não sabe disso!”. Aliás, a professora 

está muito sensível e chorando à toa, o que é comum no final de uma 

gestação. 
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3.4.3 - A Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem (EOCA) 

A EOCA é um instrumento que se inspira, por um lado, na psicologia 

social de Pichon Rivière e, por outro, nos postulados da psicanálise, tomando 

também a modalidade experimental do método clínico da Escola de Genebra. 

Mas, diferente de todas elas, se focaliza sobre a aprendizagem, ou melhor 

dizendo, sobre a investigação do modelo de aprendizagem, ou seja, naquilo 

que alguém aprende e aprende a aprender. Segundo Jorge Visca: 

[...] “A EOCA pretende ser um instrumento simples, 

espontâneo e rico em seus resultados. Consiste 

simplesmente, em seus aspectos manifestos, em pôr-se 

em contato com o entrevistado através de uma instrução: 

‘gostaria que você me mostrasse o que sabe fazer, o que 

te ensinaram e o que aprendeu’ e um material também 

simples que se encontra sobre a mesa e que se oferece 

ao entrevistado dizendo-lhe mais ou menos como 

continuação do que se falou antes: ‘este material é para 

que você o use se precisar para mostrar-me o que te falei 

que queria saber de você’. (VISCA, 1987, p.25) 

Em realidade, percebemos que se fizermos um paralelo entre a 

proposição da EOCA de Jorge Visca e o processo pedagógico de Lauro de 

Oliveira Lima temos um ideário constante: colocar a criança diante de uma 

situação-problema a fim de que a mesma seja estimulada a encontrar uma 

solução. 

Durante a EOCA2 X nos deu informações muito importantes para o 

andamento do nosso trabalho. A seguir um pequeno fragmento do que foi dito 

por X: “Eu gosto da minha escolinha. O que eu mais gosto é do parquinho, de 

nadar, pular... Mas eu não consigo parar... aí a tia briga comigo... Os meus 

amiguinhos são bonzinhos, mas eu sou o levadão. Eu gostava da tia M, mas 

depois que ela ficou “gorda” não brinca muito... Ela fica falando e que chato...” 

                                                 
2 Utilizamos um gravador durante a EOCA com autorização da escola e pais do 
aluno X. 
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Esta primeira forma de resposta já é um dado muito importante que diz, 

numa leitura muito sutil sobre o aluno X. Simplesmente se está diante de uma 

situação por descobrir ou revelar. Interessa na EOCA observar seus 

conhecimentos, atitudes, destrezas, áreas de expressão de conduta, níveis de 

operatividade, etc. 

Aplicamos as provas projetivas, que tratam de desvendar quais são as 

partes do sujeito depositadas nos objetos e quais as situações e os 

mecanismos que interferem na aprendizagem. Interessava-nos o exame dos 

conteúdos manifestos e sua relação com os sentimentos. Realizamos com X 

provas projetivas que impõem uma situação-problema que o aluno teria que 

resolver através de uma construção na representação ou fantasia. Portanto, o 

exame das provas projetivas permitiu avaliar a capacidade de pensamento 

para construir, no relato ou no desenho, uma organização coerente e 

harmoniosa e o que produz no próprio pensamento, bem como quando o 

emotivo resulta em excesso.  

A primeira prova foi o desenho da figura humana: Observamos primeiro 

como X representa o sujeito e depois perguntamos: Quem é? Qual a idade? É 

homem ou mulher? Adulto ou criança? As respostas foram: “Sou eu e com 

roupa de Homem-Aranha, porque eu subo em tudo, que nem o Homem-

Aranha”. Apesar de sua idade X desenhou um ser humano com pernas, 

braços, cabeça e com detalhes de super-herói. Consideramos um desenho 

muito bem elaborado e que demonstra que X tem uma desenvoltura muito boa 

e nos atendeu prontamente, o que demonstra adequação ótima ao nível de 

aprendizagem (quiçá além). 

Em seguida propusemos um desenho livre: teve uma grande vantagem, 

pois não houve exigência de outros materiais além de papel e lápis e também 

foi bem recebido pela criança. Neste teste, deixamos X desenhar livremente e 

só após a completa realização é que perguntamos:- o que você fez? - explica 

pra mim o seu desenho; - invente uma história sobre esse desenho. As 

respostas gravadas foram: “Desenhei os amigos... e eu... na aula... A gente 

queria ir no parque e tia disse não... aí ficou todo mundo triste...” 

Por fim, pedimos um Desenho da Família: Este teste revela as relações 

de X na família, as dificuldades, os componentes da família etc. X desenhou a 
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mãe, ele e o pai. Todos sérios e fechados. Aparentemente, não conversam 

muito. Durante a realização dos desenhos observamos: a postura corporal 

relaxada aparentando muita tranqüilidade, um ritmo rápido, uma forma de 

desenhar pouco cuidadosa, mas procurando destacar cores e detalhes.  

Em realidade, o desenho infantil dos 2/3 aos 6/7 anos não tem função 

estética. Nesta fase, a criança fala de suas conquistas e desejos. O desenho 

expressa sua visão do mundo e das pessoas significativas para ela. Portanto, 

para realizarmos uma análise cognitiva do desenho de uma criança é 

necessário examinar um conjunto de desenhos, num determinado momento, e 

associá-los à história da criança no mesmo momento, para observar como ela 

se expressa ao desenhar. E é em Piaget que temos a sustentação teórica das 

fases do grafismo, cujo estudo é tão importante para o psicopedagogo. Pois, 

segundo Oliveira Lima, ao representar o mundo real no papel a criança tenta 

representar, também, as relações espaciais construídas em cada fase, isto é, 

em que momento da construção espacial a criança se encontra. 

Nessa fase inicial (2/3 anos), predomina no desenho a 

assimilação, isto é o objeto é modificado em função da 

significação que lhe é atribuída, de forma semelhante ao 

que ocorre com o brinquedo simbólico. Na continuidade 

do processo de desenvolvimento, o movimento de 

acomodação vai prevalecendo, ou seja, vai havendo 

cada vez mais aproximação ao real e preocupação com a 

semelhança ao objeto representado, direção que pode 

ser vista também no jogo de regras (PIAGET, 1971; 

1973). 

Essas considerações destacam o papel do desenho no processo de 

desenvolvimento mental da criança, entre outras coisas por configurar-se como 

linguagem, constituindo-se meio de desenvolvimento da capacidade semiótica. 

Apesar de compartilhar propriedades básicas comuns às diferentes linguagens, 

o desenho, pela sua própria constituição, tem características particulares que o 

distingue de outras formas de expressão.  

Essa perspectiva possibilita a ampliação da compreensão e da 

valorização do desenho espontâneo infantil. Evidencia a importância da 
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atividade de desenhar para a elaboração conceitual dos objetos e eventos 

pelas crianças. Evidencia, também, o papel do desenho na construção da 

significação e no desenvolvimento cognitivo. Neste sentido, a atuação do 

psicopedagogo é fundamental no apoio ao processo, zelando pela condição de 

liberdade de expressão e sustentação da manifestação. Essa atitude parece 

ser fundamental na preservação do espaço do desenho infantil, atividade de 

baixo custo e fácil acesso, importante não só para o desenvolvimento cognitivo 

e semiótico, como para o da criatividade e da expressão pessoal. 

Consideramos, ainda, que esse olhar seja igualmente importante para os que 

atuam com dificuldades de aprendizagem e transtornos do desenvolvimento 

cognitivo. 

3.5 - Estratégias/Intervenções/soluções 

Nós observamos que a sala de aula de X está composta com mobiliário 

adequado a faixa etária e equipada com ar condicionado para proporcionar 

maior conforto. Porém, a sala tem muitos jogos e as paredes são repletas de 

elementos que distraem o corpo discente: lápis de cor, brinquedos (Barbie e 

Max Steel), quadro de fotos, estante de DVDs, entre outros.  

Além disso, a sala tinha um design que vale a pena ressaltar: juntas as 

mesinhas das crianças formam hexágonos fechados. A idéia é propiciar aula 

em dinâmica de grupo, pautada no método de Oliveira Lima. A professora fica 

em pé, ou sentada, diante de um quadrinho branco, enquanto a assistente 

pega os itens solicitados. Fica difícil manter a atenção de um aluno mais 

disperso estando tão distanciada do grupo de crianças. 

O primeiro passo sugerido foi a mudança do design hexagonal para um 

em forma de u, a fim de observar as crianças mais de perto. E também retirar 

alguns dos elementos que distraem a atenção da criança e que estão 

espalhados na sala. Além disso, sugerimos atividades mais dinâmicas: utilizar 

jogos educativos e tábuas de entradas durante as aulas. Visitar também os 

ambientes da escola, não ficando tão presa ao mesmo espaço sempre. Para 

exemplificar nossa idéia sugerimos uma atividade (na cozinha da escola) ao 

redor da bancada em forma de u: Preparamos um bolo de milho para o lanche. 

As crianças adoraram. X participou de tudo: todos colocaram ingredientes no 

liquidificador e usaram os dedos para untar a forma. Após o bolo ser assado 
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todos comeram os pedaços de bolo sentados em volta da bancada. X comeu 

sozinho o seu pedaço de bolo e sem nenhum problema: manipulou de forma 

normal a colher.  

Observamos total interação do grupo com a atividade, que trabalhou a 

noção de quantidade, líquido e sólido. Seguindo a sugestão de Oliveira Lima 

apresentamos exemplo prático do conteúdo aplicado em aula. E X manteve a 

atenção o tempo todo e teve um comportamento exemplar. A professora estava 

bem relaxada e tranqüila. 

No método psicogenético a dinâmica de grupo é tida como a didática 

básica. "O professor não ensina; ajuda ao aluno a aprender" é o princípio 

fundamental. O professor deve deixar de lado sua postura de "professor-

informador" para assumir a postura de "professor-orientador", assim como um 

"técnico de futebol", que organiza o time em campo. A discussão entre todos é 

a didática fundamental:  

(...) O trabalho, deixando de ser manual para ser 

intelectual, deixando de ser individual para ser grupal, 

deixando de ser linha de produção (linear) para ser uma 

decisão (circular), transformar-se-á em discussão. (Lima, 

1975, p. 31).  

Se "o professor não ensina", o indivíduo irá aprender através de 

atividades planejadas pelo professor como, por exemplo, pesquisas, leituras, 

passeios, etc., sempre orientados pelo professor. Atentando-se que estas 

atividades são sempre grupais para que todos possam educar a todos, 

construindo o conhecimento na interação entre eles.  

A idéia de ensino será substituída por uma auto-

aprendizagem, cabendo ao professor criar situações 

(animador), em que os jovens se disponham a utilizar a 

informação de que está prenhe o ambiente (Lima, 1975, 

p. 27).  

Segundo Lauro de Oliveira Lima "a escola tem representado, até aqui, 

um 'complot' contra a livre pesquisa intelectual, fornecendo fórmulas já 

acabadas que robotizam a solução dos problemas" (Lima, 1975, p. 13). Não 
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podemos saber como será o mundo de amanhã. Então, a idéia de se estar 

formando homens para o amanhã é falso, já que não podemos prever o futuro. 

Cabe então à escola preparar o indivíduo para resolver situações-problemas, 

em qualquer momento histórico. "Educar já não é prever as necessidades 

sociais, mas preparar os jovens para o imprevisível" (Lima, 1975, p. 18). A 

tarefa do professor é estimular a superação de um nível de conhecimento para 

outro superior, deixando que os alunos, no processo de interação da sala de 

aula, construam o aumento do seu conhecimento. 

Continuando nossa ação psicopedagógica nós arranjamos uma cadeira 

mais anatômica e alta para a professora, pois ela estava utilizando uma cadeira 

da própria turma para sentar.  

Acreditamos também que a professora deveria conhecer mais a fundo 

esse aluno X. , a fim de motivá-lo para suas aulas. Classificá-lo de hiperativo 

sem nenhum embasamento clínico é um julgamento muito superficial, que 

devemos evitar. Mesmo porque não soluciona nada. Afinal, para haver 

conhecimento evoluindo para o saber é preciso estabelecer uma relação 

humana, sem a qual não há possibilidade alguma de um indivíduo crescer. 

Logo, se não houver relação afetiva não teremos o desenvolvimento da 

criança. Então, é preciso que a professora conheça a criança. Porém, deve 

conhecê-la não apenas na sua estrutura biofisiológica e psicossocial, mas na 

sua interioridade afetiva, na sua necessidade de criatura que chora, ri, dorme, 

sofre e busca constantemente compreender o mundo que a cerca, bem como o 

que ela faz ali no ambiente escolar. Uma idéia é aproximar-se mais fisicamente 

em sala de aula. Sentar-se ao lado de X durante a contação de histórias foi 

uma sugestão que lhe demos inicialmente. 

Outro aspecto é relacionado ao número de atividades de X: natação, 

judô, capoeira, inglês... Ele aparenta um estresse físico: boceja o tempo todo e 

tem olheiras. Elaboramos então um momento de relaxamento para X: após o 

almoço ele passou a ouvir histórias e músicas relaxantes. Já no primeiro dia ele 

dormiu após o início da história. Propusemos então que X intercale as 

atividades físicas: numa semana tem a natação, na outra o judô e assim 

sucessivamente, para que possa ter seu horário de relaxamento diário. 

Soluções simples e que todos na escola aceitaram muito bem. 
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3.6 - Simulação de um atendimento 

Além disso, realizamos um atendimento psicopedagógico durante 20 

minutos. A temática foi a dificuldade de concentração e realização de pequenas 

tarefas. O objetivo foi estabelecer um vínculo de confiança e estimular a 

concentração e a organização de idéias. Como estratégia propusemos assistir 

juntos ao filme “Os Mini Einsteins – Operação Festa” e fizemos diversos 

comentários no decorrer do mesmo. Observamos as interferências, 

interjeições, perguntas e respostas de X. E estimulamos a concentração de X. 

A criança concordou em assistir a um filme. No decorrer do mesmo, 

pudemos verificar que, conforme os pais falaram, a criança se desconcentra 

com muita facilidade e fala de outras coisas que lembra, sem haver relação 

com o filme. Ao pedirmos para ele guardar a caixa do DVD na estante, 

inicialmente ele jogou a caixa na direção da estante. Estimulamos a criança a 

guardar a caixa no local pedido. 

Conversamos sobre o filme e os personagens; de quem ele gostou mais, 

quem achou chato, o que poderia ou não acontecer. Percebemos que nesta 

ocasião, X teve muita imaginação na criação de hipóteses para as 

determinadas personagens. Aliás, X falou muito. 

A partir do filme levantamos questionamentos sobre o mesmo, fazendo 

com que a criança refletisse e com isso ela teve uma estimulação do raciocínio 

lógico e conseqüentemente uma melhora de aprendizagem. 

3.7- Linha teórica e Vetores 

A linha teórica escolhida foi a de Jean Piaget, calcada no método 

psicogenético, porque ela trabalha com as fases de desenvolvimento da 

criança. Assim sendo, caso o aluno X esteja no período operatório concreto ele 

já tem uma percepção do objeto centrada no mesmo e consegue fazer a 

reversibilidade do pensamento. Porém, se X estiver ainda no período pré-

operatório terá uma percepção descentrada do objeto, além da representação 

mental não estar totalmente instaurada nessa fase. 

Portanto, no caso de uma criança com problemas de concentração e 

autonomia essa linha é adequada para nos possibilitar uma observação 
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adequada e propiciar um encaminhamento para um neuropediatra, a fim de 

realizar um diagnóstico. 

[...] Estou convencido de que chegará o dia em que a 

psicologia das funções cognitivas e a psicanálise, estarão 

obrigadas a se fundirem em uma teoria geral, que 

melhorará ambas e as corrigirá. (PIAGET, 1985, P.17) 

Assim, damos o nome de epistemologia convergente ao designarmos a 

assimilação recíproca de aportes realizados por três correntes de pensamento: 

a Psicanalítica, a Piagetiana e a Psicologia Social. Na verdade, as três 

correntes servem de pilares para a ação psicopedagógica ao estabelecermos 

as dimensões ou vetores de análise do objeto em estudo na escola. Mas 

também servem para medir em termos dinâmicos as mudanças sentidas na 

instituição durante a observação do psicopedagogo. 

Quanto aos vetores de análise podemos sinalizar os seguintes no caso 

do aluno X: pertença (é a sensação de sentir-se parte)- observamos esse vetor 

durante a EOCA, quando X fala que os amigos são todos legais; cooperação: - 

a criança mostrou-se colaboradora durante o processo avaliativo, o que 

caracteriza a presença desse vetor; comunicação - esse vetor está presente, já 

que o aluno X mostrou-se sempre muito falante e se articulou bem com o 

grupo; aprendizagem - esse vetor se encontra com aspecto negativo, pois o 

aluno X fica muito inquieto em sala, não cumpre as tarefas propostas, 

apresenta falta de concentração; telé (palavra grega que trata da distância 

afetiva) -  esse vetor tem uma característica ao longo do trabalho que achamos 

importante ressaltar, pois no relacionamento com a professora esse vetor tem 

um aspecto negativo, pois a relação professor/aluno não é boa. Porém, o telé 

se encontra presente no relacionamento do aluno X com uma menina da turma. 

3.8 - Informe avaliativo 

Após uma entrevista inicial com a criança e com a professora, 

anamnese, e a EOCA, estabelecemos o informe avaliativo, apenas a fim de 
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demonstração nesse trabalho3, o qual se encontra em anexo no final deste 

trabalho. 

Em realidade, para a confecção desse informe avaliativo tivemos uma 

série de etapas a serem cumpridas ao longo de nossa ação psicopedagógica: 

anamnese, entrevista com a professora, EOCA, etc. E em cada uma dessas 

etapas vimos a importância de se conhecer as fases de desenvolvimento de 

Piaget, assim como a importância de saber utilizar as situações-problemas. 

Talvez o grande problema com relação à utilização das descobertas de 

Piaget, na educação, é transformá-las em práticas pedagógicas. Piaget nos 

mostra que o organismo só é estimulado quando dispõe de resposta adequada 

ao estímulo. Ora, esta descoberta produz uma revolução no processo da ação 

psicopedagógica: a proposta pedagógica deve estar adequada à natureza 

assimilativa do educando, a fim de que possamos evitar o fracasso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 O informe avaliativo, segundo a professora Magaly Vasquez, não deve ser 

entregue para os pais. A devolutiva deve ser feita pela escola. 
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CONCLUSÃO 

Partindo dos pressupostos analisados ao longo desse trabalho 

monográfico temos como contribuições contundentes do método psicogenético 

para a ação psicopedagógica, por exemplo: a) a possibilidade de estabelecer 

objetivos educacionais uma vez que o método fornece parâmetros importantes 

sobre o 'processo de pensamento da criança’ relacionado aos estádios do 

desenvolvimento; b) em oposição às visões de teorias behavioristas que 

consideravam o erro como interferências negativas no processo de 

aprendizagem, dentro da concepção cognitivista da teoria psicogenética, os 

erros passam a ser entendidos como estratégias usadas pelo aluno na sua 

tentativa de aprendizagem de novos conhecimentos; c) outra contribuição 

importante do enfoque psicogenético foi lançar luz à questão dos diferentes 

estilos individuais de aprendizagem; entre outros. 

Em resumo, conforme aponta Coll (1992), as relações entre teoria 

psicogenética x educação, apesar dos complicadores decorrentes da 

"dicotomia entre os aspectos estruturais e os aspectos funcionais da explicação 

genética" (idem, p. 192) e da tendência dos projetos privilegiarem, em grande 

parte, um reducionismo psicologizante em detrimento ao social  (aliás, motivo 

de caloroso debate entre acadêmicos), pode-se considerar que o método 

psicogenético trouxe contribuições importantes a todos os campos da 

aprendizagem escolar.  

A referência deste nosso estudo foi a teoria de Piaget cujas proposições 

nucleares dão conta de que a compreensão do desenvolvimento humano 

equivale à compreensão de como se dá o processo de constituição do 

pensamento lógico-formal, matemático. Tal processo, que é explicado segundo 

o pressuposto de que existe uma conjuntura de relações interdependentes 

entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer, envolve mecanismos 

complexos e intrincados que englobam aspectos que se entrelaçam e se 

complementam, tais como: o processo de maturação do organismo, a 

experiência com objetos, a vivência social e, sobretudo, a equilibração do 

organismo ao meio. 
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Em face às discussões apresentadas no decorrer do trabalho, cremos 

ser lícito concluir que as idéias de Piaget representam um salto qualitativo na 

compreensão do desenvolvimento humano, na medida em que é evidenciada 

uma tentativa de integração  entre o sujeito e o mundo que o circunda. 

Paradoxalmente, contudo - no que pese a rejeição de Piaget pelo antagonismo 

das tendências objetivista e subjetivista -  o papel do meio no funcionamento do 

indivíduo é relegado a um plano secundário, uma vez que permanece, ainda, a 

predominância do indivíduo em detrimento das influências que o meio exerce 

na construção do seu conhecimento. 

A análise esboçada até aqui nos traz a certeza de que necessitamos 

construir um sistema educativo que supere a clássica contraposição entre 

razão e emoção, cognição e afetividade, e que rompa com uma concepção - 

por nós tão conhecida -, que atribui ao desenvolvimento do intelecto, dos 

aspectos cognitivos e racionais, um lugar de destaque na educação, relegando 

os aspectos emocionais e afetivos de nossa vida a um segundo plano. Assim é 

que a educação tradicional e os currículos escolares, ao trabalharem de 

maneira puramente cognitiva a matemática, a língua, as ciências, a história, 

etc., acabam por priorizar, infelizmente, apenas um desses aspectos 

constituintes do psiquismo humano, em detrimento do outro (ou dos outros). 

De fato, o momento atual sinaliza para que estejamos todos, 

profissionais que lidam diretamente com sujeitos, atentos a tudo que está ao 

redor, que seria o contexto que ele, o sujeito está inserido. Seria isso tarefa tão 

difícil nos espaços de aprendizagem? Seria isso trabalho tão árduo de se fazer 

junto às comunidades e familiares do sujeito colocado em questão? Caminhos. 

Isso é o que deve se buscar sempre. Através da reflexão constante, da auto-

avaliação, da busca por informações, por suporte teórico que possibilite um 

maior embasamento, segurança no agir, liberdade no mediar e felicidade e 

realização em poder contribuir de alguma forma em todo o processo. 
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ANEXO 1 

 

Na Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem (EOCA) as 

propostas a serem feitas, assim como o material a ser usado, vão variar de 

acordo com a idade e a escolaridade do paciente. O material comumente 

usado para criança é composto numa caixa a onde o paciente encontrará 

vários objetos, sendo alguns deles relacionados à aprendizagem, tais como, 

cola, tesoura, papel sulfite branco e colorido, papel crepom e seda, coleção, 

cola colorida, livros de leituras, revistas para recorte e colagem e diversos 

outros materiais. 

A fim de que facilitemos a transcrição chamaremos de E a entrevistadora 

e de C a criança. Vale relembrar que a EOCA foi gravada com autorização dos 

pais e escola. 

 

Transcrição da EOCA 

E: Olá, X.! Tudo bem? Você sabe por que está aqui? 

C: Claro! Vamos conversar mais, não é?! Dirigindo-se rapidamente para a 

mesa... O que significa isso tudo? Mexendo nos objetos sob a mesa.  

E: São objetos que eu escolhi para trabalharmos. Você pode me dizer o que 

tem nessa mesa?  

C: Canetinha, cola, lápis, borracha, lápis de cor, folhas... Hei! Posso desenhar?  

E: Sim. O que você... X interrompeu.  

C: Vou desenhar o que eu mais gosto aqui na escola. Sentou para desenhar. 

E: E o que é? 

C: Nadar, brincar no parquinho, pular... Assim, oh! Voltou para o desenho. Mas 

eu não consigo parar e aí a tia briga comigo. Ficou em pé desenhando. De 

repente, X foi pra janela e começou a citar o nome dos alunos de outra turma 

que estavam passando no momento. 

E: X., seu desenho “ tá” ficando bonito. Vamos continuar? 
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C: Com um gesto afirmativo. X voltou para a atividade. Posso escrever o meu 

nome? Ficou mexendo nos objetos, procurando um lápis.  

E: Claro! 

C: X logo notou que o lápis estava sem ponta. Faz pra mim? E começou a 

andar pela sala.  

E: Tem um apontador aqui... X novamente interrompeu. 

C: Não gosto de apontar lápis. Vou fazer outro desenho. X se Sentou.  

E: Você pode desenhar o que menos gosta aqui na escola já que desenhou o 

que mais gosta? 

C: Vou fazer a tia M.. Ficou desenhando com uma perna apoiada na cadeira. 

E: Por quê? 

C: Ela está muito gorda e não brinca mais. Ela costuma falar muito alto e isso é 

chato! 

E: E os seus amigos? Você brinca com eles? Você gosta da escola X?  

C: Eu gosto da minha escolinha. O que eu mais gosto é do parquinho, de 

nadar, pular... Mas eu não consigo parar... Aí a tia briga comigo... Os meus 

amiguinhos são bonzinhos, mas eu sou o levadão. Eu gostava da tia M, mas 

depois que ela ficou “gorda” não brinca muito... Ela fica falando e que chato! 

E: Por que você não escreve sobre isso? 

C: Vou escrever um recado para a Y. Pegou uma folha rosa, um lápis de cor e 

sentou-se. 

E: Quem é Y? 

C: É a minha amiga. Y. Ela gosta muito de rosa.  

E: Vocês brincam muito juntos? 

C: Brincamos. Ela me ajuda sempre. Voltou a mexer nos objetos da mesa, 

ficando em pé. 

E: Como?  
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C: Ué! Na sala com os trabalhos, com minha mochila, ela me ajuda a guardar o 

meu material. Lancha comigo.  

E: Ela parece ser bem legal! 

C: É, sim! Acabei!  

E: Quer ler pra mim? 

 C: É pra Y. Quero entregar pra ela depois. 

E: Você gosta de livros?  

C: Eu fico lendo quando a tia fica falando bobeiras na aula.  

E: Quer ler um pra mim? 

C: X, prontamente, pegou um livro, iniciando a leitura. Uma leitura com fluência, 

respeitando a pontuação.  

E: Você lê muito bem, X. 

C: Obrigado. Vou levar isso pra Y...  Dirigindo-se para a porta. 

E: Tudo bem. Mas antes você me ajuda a guardar os lápis, as canetinhas, 

arrumar a mesa? 

C: X, rapidamente e um pouco atrapalhado, foi guardando os lápis na caixa. 

E: Obrigada, X!  
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ANEXO 2 

Informe avaliativo 

Dados Pessoais 

Nome: João X 

Data de nascimento: 28/01/2006 

Idade: 3 anos e 10 meses 

Escola: Privada – localizada em bairro na Zona Norte /RJ 

Turma: Maternal II 

A criança foi avaliada por apresentar falta de concentração, dificuldades 

com matemática, intensa atividade em sala e dificuldade na realização das 

tarefas propostas. Mas, durante o processo avaliativo mostrou-se colaborador, 

apesar de dispersa e com pouco interesse em algumas atividades. Foi fácil 

estabelecer um vínculo com a criança. 

Demonstra ter condições de alcançar os objetivos da série que freqüenta 

e além: a criança já sabe ler com destreza, fato desconhecido por professores 

até então. Portanto, suas estruturas de pensamento possibilitam a construção 

do conhecimento mais criativo e independente. 

Mostra-se falante e seguro de si e se articula muito bem com o grupo. É 

extremamente extrovertido e impaciente com tarefas que considera aquém se 

suas capacidades. Faz-se necessário uma estimulação com relação a uma 

válvula de escape para a criança. Além disso, precisa trabalhar a autonomia. 

Em relação ao ensino sistemático necessita desenvolver habilidades de 

raciocínio lógico e concentração, a fim de estabelecer um ritmo ótimo na 

aprendizagem que facilite a construção do seu conhecimento em geral.  

Sugerimos uma intervenção psicopedagógica clínica de apoio e o 

encaminhamento da criança para um neuropediatra. 
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