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Psicopedagogia Institucional, Clinica e Hospitalar 

Carga Horária: 600 h 

Público Alvo: 

 Professores licenciados, fonoaudiólogos, educadores, psicólogos e pedagogos do I 

e II graus atuantes, aposentados ou que desejem iniciar no aspecto clínico da 

educação  com a criança e o adolescente. 

Objetivos: 

 Qualificar profissionais da área de educação para melhor conhecerem os processos 

de aprendizagem, suas dificuldades, seus distúrbios e seus desvios, a fim de torná-

los aptos a realizar avaliações psicopedagógicas; 

 Formar especialistas em Psicopedagogia por meio de uma abordagem 

interdisciplinar que viabilize uma ação preventiva e/ou terapêutica das dificuldades 

e/ou transtornos de aprendizagem no nível clínico, hospitalar e institucional. 

 Entender as origens das dificuldades de aprendizagem (cognitiva, neurológica, 

lingüística, emocional e psicossocial) e os modos de se trabalhar estas causas, 

distúrbios e desvios de aprendizagem, aprendendo então a diagnosticar as 

dificuldades por tipo, como ocorre que fatores interferem, de que maneira e com que 

grau; 

 Aprender a fazer uma pesquisa de campo, especialmente o estudo de caso, desde a 

observação, anotação, classificação, interpretação até diagnóstico, inferências, 

conclusões e recomendações; 

 Instrumentalizar para uma intervenção psicopedagógica com um sujeito, num projeto 

pedagógico de uma escola, na metodologia de um professor ou ainda no sentido 

clínico; expandido sua atuação em instituições como creches, fundações para 

crianças especiais e hospitais. 

 Capacitar o participante com ferramentas para a atuação no campo preventivo e 

curativo das dificuldades de aprendizagem. 

Justificativa: 

O psicopedagogo é o profissional trabalha  entre a psicologia, a pedagogia, 

neurolinguística, (...) Por isso, é essencial para ele por um lado, entender as 

condições sob as quais se propicia o florescimento das dificuldades de 

aprendizagem. E, por outro lado, conhecer as dificuldades orgânicas, ambientais, 

familiares, emocionais, escolares e específicas de aquisição do conhecimento. É um 
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profissional indispensável ao grupo de membros de uma escola fundamental, mas 

também, do ensino médio porque ele distingue os alunos que não têm dificuldades 

de aprendizagem dos que tem. Porque ele sabe identificar as causas das 

deficiências de aprendizagem, consegue diagnosticar profissionalmente, intervir 

psicopedagogicamente, devendo inclusive fazer os devidos encaminhamentos para 

outros profissionais quando necessário. 

O curso amplia a visão cognitiva do profissional aperfeiçoando-o sobre o tipo de 

dificuldade, necessidade, carência e intervenção que o aluno precisa. O participante 

aprimora a sua percepção, a compreensão e as implicações das dificuldades de 

aprendizagem alcançando aí novas habilidades. Proporciona ao professor o 

desenvolvimento de certas competências em pelo menos duas áreas interligadas: na 

parte clínica em que aprende a lidar com o aluno com dificuldade de aprendizagem e 

suas implicações; e na parte institucional, em que ele concebe visões teóricas e 

críticas em que se capacita a ser um coordenador psicopedagógico. Por ser um 

profissional que apreende o modo como o sujeito funciona, ele incorpora a dinâmica 

de interação entre o cognitivo e o objetivo. O profissional aprende a classificar os 

estados patológicos de aprendizagem em pelo menos sob três níveis de 

explicações: semiológicas (sintomas objetivos e subjetivos); o patogênico (estruturas 

e mecanismos que provocam a sintomatologia) e o etiológico (causas históricas). 

Com as habilidades absorvidas neste curso o participante aprende a ser um 

profissional familiarizado a lidar com um trabalho multidisciplinar. 

O psicopedagogo aprende a lidar tanto com o processo preventivo quanto o curativo. 

Ele tem a oportunidade de aprofundar-se em teorias relacionadas às ações de 

ensinar e de aprender, especialmente no substrato epistemológico de construção 

mental que se origina no sujeito aprendente. 

Disciplinas/Conteúdo  

 

• Psicopedagogia: Histórico e Fundamentos Básicos  - CH 45h     

 

Fundamentos da Psicopedagogia 

Os caminhos da Psicopedagogia 

Desenvolvimento Humano e o ato de aprender 

Aspectos Neurológicos Aplicados ao enfoque Psicopedagógico. 

A fonoaudiologia e sua importância para a Psicopedagogia 
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• Psicopedagogia: Organização e Construção do conhecimento - CH 45h    

 

Teorias do Desenvolvimento 

Teorias da Aprendizagem 

A importância das teorias de Desenvolvimento aplicadas na Psicopedagogia  

A construção do conhecimento e sua organização 

 Didática I - CH 45h           

 

 Didática: histórico e Concepções 

 A trajetória histórica: diferentes concepções da Didática  

Contextualização da didática O papel da Didática na formação do Profissional 

I Evolução das ideias pedagógicas no Brasil Abordagem tradicional Abordagem 

comportamentalista Abordagem humanista Abordagem cognitivista Abordagem sócio 

cultural 

 

 Didática II - CH 45h      

          

A sala de aula e o Processo Ensino Aprendizagem Revendo o espaço da sala de 

aula ( espaço de “inter-ações”)  

Diferentes concepções sobre Ensinar e Aprender  

Gestão do espaço e do tempo na escola Relações professor/ aluno na sala de aula 

1. Relações Inter-humanas, aspectos étnico-raciais.  

2. Relação da Pessoa com o mundo em sua volta, a partir de uma perspectiva 

antropológica, filosófica e ecológica. 

 

• Psicopedagogia: Abordagens e Dificuldades de Aprendizagem - CH 45h  

 

Bases neurológicas da aprendizagem/ Neuroeducação 

Dificuldades de aprendizagem- Aspectos sociais e emocionais na leitura oral 

Dificuldades de Aprendizagem- Aspectos sociais e emocionais que interferem na 

escrita 

Dificuldades de aprendizagem - Aspectos sociais e emocionais que interferem no 

raciocínio lógico  

Raciocínio lógico e discalculia: aspectos sociais e emocionais 

Dificuldades correlatas: diferentes causas que podem implicar em dificuldades de 

aprendizagem 

Dificuldade de memória, leitura, escrita, recepção auditiva, processamento e 

informação. 
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• Avaliação Psicopedagógica Institucional e Clínica- CH 60h 

 

Avaliação psicopedagógica institucional e Clínica, levantamento de hipóteses para o 

diagnóstico. 

Atendimentos individuais e grupais/Prática Clinica 

 Diagnóstico Psicopedagógico Clínico 

 Intervenção Psicopedagógica Clínica 

 Diagnóstico Psicopedagógico Hospitalar 

 Intervenção Psicopedagógica Hospitalar 

Mediação de conflitos/ A família como parceira no processo de aprendizagem 
Relação professor e aluno, resgate do processo de aprendizagem 
Professor x aluno uma parceria essencial 

 
• Psicopedagogia intervenção institucional/clínica - CH 60h 

Epistemologia Genética x Provas Operatórias 

Psicomotricidade x Psicopedagogia - Provas Psicomotoras 

Característica do jogar e brincar 

Brincar e jogar, o que é? 

Diferentes abordagens teóricas 

O jogar e o brincar no desenvolvimento 

O brincar na Educação Infantil 

 

• Psicopedagogia: Psicologia e suas contribuições. - CH 30h 

Contribuições da Psicologia ao conhecimento psicopedagógico- Psicanálise 

Contribuições da Psicologia ao conhecimento-psicopedagógico Fenomenológico  

 Psicopedadogia aplicada à Educação Especial -45 

Fundamentos em educação especial  

Desenvolvimento humano e da aprendizagem da criança com 

necessidades especiais 

 

Deficiência mental e conduta  
Saberes necessários à prática da educação inclusiva 

 Metodologia da Pesquisa em Psicopedagogia  - CH 60h  

 Estágio -120h  


