
Reunião da Diretoria sobre o Projeto Social ABPp São Paulo vai à Comunidade 
Presença da Presidente da Seção Sandra Lia Nisterhofen Santilli (gestão 2014/2016), das associadas voluntárias 
Mariana Fernandes de Souza e Mariana Gaido, das supervisoras voluntárias, Maria Cristina Natel (Presidente gestão 
2017/2019) e Rebeca Lescher Nogueira (Vice-presidente gestão 2017/2019), da assessora do Projeto Social Silvia 
Amaral de Mello Pinto e das diretoras Sônia Licursi , Ruth Nassiff e Cecília Gereto de Mello Faro. 
 

   
 

  
 
Foi feita uma análise do andamento do Projeto, durante o ano de 2016, e avaliados aspectos positivos e negativos, 
traçando-se os rumos para 2017 com algumas modificações de metas. 
 
A avaliação apontou para um crescimento do número de associadas interessadas em participar do projeto, de três 
para sete voluntárias, em relação ao 1º semestre desse ano. 
 
1. Maria Cristina Natel: 
 
a) Luciene Silva Souza 
b) Mariana Souza 
c) Mônica Vasques: continuando do 1º semestre 
d) Renata Malvestiti: continuando do 1º semestre 
e) Sônia Fugagnoli 
 
2. Rebeca Lescher: 
Mariana Gaido 
 
3) Mônica Mendes: 
Cristiane Moura 
 
Apesar disso, algumas voluntárias enfrentaram alguns obstáculos para iniciar o processo de atendimento 
psicopedagógico, tendo que recomeçar ou inicia-lo em 2017. 
 
Além destas, existem algumas candidatas com interesse para 2017, que não iniciaram o processo por outras razões. 
São elas: 
 
1. Cleomenes Casarin 
2. Márcia Ferrari Ortiz 
3. Maria Aparecida de Lacerda Novak (Cuiabá- MT) 
4. Valéria Teixeira 



5. Joelma Morais 
6. Cláudia Reis (Santos) 
 
Sandra Santilli propôs que se abrisse a possibilidade de atendimento dos voluntários em seus próprios consultórios, 
a exemplo da adesão da ABPp Nacional ao Projeto Horas da Vida. 
 
Foi sugerido que se produza um relato a partir das experiências vividas no processo de inserção nas escolas públicas 
procuradas. Esse relato deverá ser entregue até o dia 30/01/2017. 
 
Será encaminhada aos associados uma nova proposta de adesão ao Projeto Social entre os dias 16 a 22/01/2017, 
sendo marcada a primeira reunião do Projeto Social para o ano de 2017, para o dia 18/02. 
 
Silvia Amaral de Mello Pinto 
Assessora do Projeto Social 
 

 

Palestra com Sandra Lia Nisterhofen Santilli, “Contribuições da psicopedagogia para o jovem com deficiência 

intelectual: desenvolvimento e inserção no mercado de trabalho” em 17/03/2016 

Nossa querida Presidente Sandra, Lia Nisterhofen Santilli, prestigiou-nos com seu aperfeiçoamento profissional, 

como pedagoga, psicopedagoga, coordenadora de desenvolvimento OAT (Orientação, Apoio e Trabalho), Presidente 

da ABPp Seção SP (Associação Brasileira de Psicopedagogia Seção São Paulo) e relatou sobre a deficiência intelectual 

e as questões envolvidas na vida das pessoas no âmbito social, familiar, escolar e profissional. 

Sandra, como professora, na década de 90, buscou o curso de psicopedagogia. Seus questionamentos já eram muito 

presentes em relação aos alunos com dificuldades e observava como era difícil para eles se desenvolverem, na 

escola. 

Sandra traça uma linha do tempo sobre o histórico do processo de exclusão e inclusão da pessoa com deficiência, 

desde 1950, pós-guerra, até hoje, sobre a evolução das atividades para esses sujeitos. 

Ela compartilhou conosco sobre as questões que envolvem a deficiência e o conceito dessa que é parte da condição 

humana – quase todos nós estaremos temporária ou permanentemente incapacitados em algum momento da vida, 

e aqueles que alcançarem uma idade mais avançada experimentarão crescentes dificuldades em sua funcionalidade. 

É complexa, e as intervenções para superar as desvantagens associadas a deficiência são múltiplas e sistêmicas – 

variando de acordo com o contexto. *Relatório Mundial sobre a Deficiência – 2011. 

Ampliou o conceito de inclusão que tínhamos até, então: em francês: Inclusão – fermeture – fechamento - 

Integração – integracion – incorporação. A inclusão, transformada em adjetivo. A escola, empresa, sociedade 

inclusivas geram mudanças na postura e o contexto se torna flexível, se adapta para receber a diversidade. 

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13146/6 de julho de 2015) Art. 2º - 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Sandra traça um paralelo sobre a 

deficiência no mundo e no Brasil; estima-se que no mundo, 1/5 das pessoas, aproximadamente 200 milhões 

convivem com algum tipo de dificuldade funcional considerável. Dados do IBGE no último Censo de 2010: 24% da 

população tem algum tipo de Deficiência (45 milhões e 600 mil pessoas). 

Há os 4 pilares da Educação no século XXI, segundo Jacques Delors. Na Educação Inclusiva, atua-se com os mesmos, 

porém, para melhor desenvolvimento das pessoas com deficiência, a ordem fica assim: aprender a ser, aprender a 

conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver com os outros. 



O que é a Psicopedagogia? “A Psicopedagogia busca compreender o sujeito (da criança ao idoso) na sua relação com 

a aprendizagem. É um campo de saber que estuda a construção do conhecimento e promove caminhos de 

intervenção numa abordagem clínica e/ou institucional” (ABPp Seção SP). 

Como que a psicopedagogia pode intervir e ajudar essas pessoas com deficiência? Inicialmente, por meio da 

Avaliação (potencial de aprendizagem). A avaliação é composta por: entrevista (desejo, percepção de si mesmo etc.); 

teste projetivo do Par educativo; leitura, escrita, compreensão, linguagem oral; sequência numérica, resolução de 

problemas e conceitos matemáticos. É importante verificar como a pessoa se relaciona com os familiares e na 

escola, e qual o seu grau de funcionalidade e autonomia (OAT). Como a Psicopedagogia contribui para a o 

Desenvolvimento do jovem com Deficiência Intelectual? O Psicopedagogo como especialista em aprendizagem 

trabalha com a complexa relação existente entre o sujeito, sua trajetória, sua singularidade enquanto aprendente, e 

a sua modalidade/estilo de aprendizagem (Rubinstein, 1999, p. e Labatut, 2009,p.95). 

Sandra contou sobre a sua experiência como coordenadora na OAT, (Orientação, Apoio e Trabalho), local de apoio às 

pessoas com deficiência. A Visão da OAT é ser referência no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual 

reduzindo os impactos de sua exclusão social e a Missão é ser uma opção responsável no sentido de promover um 

mundo igualitário em oportunidades para pessoas diferentes. O público alvo da OAT é para pessoas com deficiência 

intelectual leve e moderada, a partir dos 14 anos. A atuação da OAT se baseia em três áreas de trabalho: na 

assistência, desenvolvimento e inclusão no Mercado de Trabalho. A base do trabalho na OAT, fundamenta-se na 

proposta pelo Manual da AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities), nos eixos que 

consideram o desenvolvimento da funcionalidade humana da pessoa com deficiência intelectual: habilidades 

intelectuais, comportamento adaptável, saúde, participação social e contexto. A proposta de desenvolvimento para 

os atendidos da OAT também fundamenta-se na metodologia resultante da combinação do referencial teórico 

proposto por Lev Vygotsky (1896 -1934), Reuven Feuerstein (1921) e Paulo Freire (1921-1997). 

Sandra conspirou sobre todos nós de forma leve, sensível e delicada e ao mesmo tempo, íntegra e usou da sua 

habilidade como psicopedagoga de intervir e aplicar seu conhecimento enriquecendo por meio de tantos conceitos e 

exemplos, teóricos e sem dúvida preencheu –nos, em nossos vãos em relação ao trabalho com pessoas com 

deficiência e em nós mesmos. O que faremos, agora? 

Muito obrigada Sandra, pelo seu carinho! 

Ruth Nassiff – diretora cultural 

 

Palestra com Telma Pantano - “Funções Executivas: como aprimorar o seu uso, tornando-as mais efetivas na vida 

acadêmica do estudante” em 28/04/2016 A palestra foi promovida pela Associação Brasileira de Psicopedagogia – 

Seção São Paulo em parceria com a Colmeia. Telma Pantano é fonoaudióloga e psicopedagoga do Instituto de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Especialista em linguagem, Mestre e Doutora em Ciências pela FMUSP, 

Master em Neurociências pela Universidade de Barcelona - Espanha, Pós doutora em Psiquiatria pela FMUSP. Telma 

compartilhou seu vasto conhecimento sobre a aprendizagem e a relação que estabelece entre os transtornos e as 

funções executivas. Há transtornos externalizantes e internalizantes. Dentre esses, citou os transtornos que 

aparecem como queixas em clínicas e pela experiência em ambulatório da FMUSP: Transtorno global do 

desenvolvimento; TDA H; Dislexia; Espectro autista; Discalculia; alterações nas Funções Executivas. Os diagnósticos 

são utilizados para detectar qualquer insuficiência que a criança possa ter na escola ou no seu desenvolvimento bio-

psico-sociais. Disfunção cerebral quem diagnostica é o neuropsiquiatra da infância e adolescência e a função e 

estrutura cerebral é o neurologista ou neuropediatra. O desenvolvimento do sujeito depende de fatores biológicos. 

Fatores genéticos e biológicos interferem no desenvolvimento da criança e os estímulos ambientais favorecem ou 

não, na aprendizagem. A aprendizagem é dependente de fatores bio-psico-sociais. A aprendizagem pode acelerar o 

desenvolvimento; não se faz estimulação precoce, mas sim adequadas ao desenvolvimento. Telma falou também 

sobre a memória e aprendizagem, onde se igualam ou diferem? A memória trabalha com as associações: cérebro 



ativo para a aprendizagem - memórias interconectadas - aprendizagens em rede; memória tem a mesma rota; 

aprendizagem de conteúdo aprendido, pode falar de várias formas o mesmo conteúdo. O famoso “deu branco”, 

como dito pelas crianças e jovens durante a realização de provas, é memorização e não é conteúdo aprendido. Isso 

significa que as vias de aprendizagem não foram acionadas, ou seja, como foi ensinado o conteúdo. O esquecimento 

é uma etapa da memória. Como se dá o processo cerebral para aprender? Utilizar várias estratégias de 

aprendizagem... Quando se é adulto, para lembrar de um conceito, palavra ou objeto, formamos as imagens 

mentais. 

Na escola, mostrar os conteúdos é diferente de falar sobre os conteúdos; por exemplo: empolgar-chamar os alunos 

para falarem e participarem; oferecer estímulo visual, com imagem em movimento e som; usar os canais sensoriais, 

tátil, olfato; falar numa linguagem que se é possível e que possa acessar o aluno, isso é um processo de 

aprendizagem. Exemplo: usar o Google Earth - visitar virtualmente, o Museu Louvre, em Paris, pode ajuda a construir 

o conhecimento sobre a história, geografia, arte por meio das obras e artistas. Telma nos acrescentou muito 

mais...sobre a Aprendizagem! O que é aprender? Conectar "imagens e conceitos" no cérebro. "Processo cognitivo 

que consiste em organizar e integrar (mentalmente) uma representação já vivida àquelas que o indivíduo já possui" 

(Watanabe, 2005). Uma boa aula não pode oferecer mais que 2% a 3% de novidade, caso contrário impede o 

registro do novo. O sujeito já tem a base, só há que conectar. Aprendizagem causa no sujeito: "É isso... É aquilo... Já 

sei... Aprendi!" Ninguém ensina novidade, memoriza-se a novidade. A Aprendizagem, envolve capacidades 

cognitivas: Percepção, Atenção, Memória, Linguagem, Resolução de problemas - funções executivas. Como acessar a 

função executiva? Estabelecer rotina, estabelecer registros de como devem ser as ações (o que tem que ser feito?), 

elaborar instruções claras, procedimentos que remetem à organização. A aprendizagem depende do 

desenvolvimento maturacional frontal do cérebro. Usar outras linguagens - adequar às linguagens de aprendizagem, 

mesmo com atraso maturacional, lançar “mão” de estratégias compensatórias, ou seja, traduzir numa linguagem em 

que o cérebro do sujeito possa entender. Adaptar! Controlar o impulso depende do ambiente e dos contextos e há 

intensidades diferentes. Como o ambiente está ensinando para controlar os impulsos? Isso nos faz lembrar de 

disciplina/indisciplina na escola, sim ou não? Para ler, é necessário o amadurecimento frontal cerebral e da função 

executiva... falhas na compreensão... falhas na linguagem e função executiva. Em consultório, é mais adequado que 

não se trabalhem os conteúdos da escola, ou seja a mesma matéria, isso é papel da escola. A Atenção é a função 

mais importante para a manifestação das outras funções e depende do nível de alerta e tônus corporal. Sustentação 

da atenção envolve treino. Atenção voluntária depende da maturação. Atenção e memória são alimentadas uma 

pela outra. O que faz a atenção, então? Atenção faz com que o estímulo mais relevante do momento seja 

processado de modo mais intenso pelo sistema nervoso, enquanto os demais estímulos são processados de modo 

atenuado ou não são processados. A falta de atenção pode estar associada à ansiedade. Todo mundo tem desvio 

atencional. Quando a gente começa a aprender? Há estudos que demostram que os sujeitos aprendem desde da 

concepção do bebe, pois envolvem questões sociais, atividades que são desenvolvidas pela mãe no seu cotidiano, 

questões de saúde: corpo, mente e emoção; memória intrauterina exercida pelo bebe. Estímulo e neurônio formam 

uma conexão precisa para se ter memórias; sucção nutritiva (intrauterina), ambiente, expectativa visual. Tudo isso 

tem a ver com a predisposição inicial para a criança aprender. Ações que desencadeiam uma tranquilidade desde do 

nascimento e harmonia no funcionamento cerebral. Para o cérebro poder funcionar bem, há necessidade de perder 

conexões. Frontal controla a emoção-cognição e emoção andam mais juntos aos 12 anos. Aos 21 anos, pensa-se 

cognitivo e emocional maturação plena, frontal para de tomar conta e o sistema límbico assume o papel. Tem que 

levantar em conta as questões emocionais. Telma foi primorosa em suas colocações e sua forma leve e tranquila em 

dialogar pode nos dar significado aos conceitos trabalhados, nessa manhã! Parabéns, Telma!!! 

Ruth Nassiff – diretora cultural 

 

RODA DE CONVERSA – com Luciana Issa,– Sede da ABPp – Seção São Paulo em 15/09/2016 

 



Curso: “Funções Cognitivas: como observar e intervir através dos jogos” 

No sábado de 21 de maio de 2016, tivemos o prazer de receber a  profissional Ana Carolina Rufino Navatta, para o 

curso: “Funções Cognitivas: como observar e intervir através dos jogos” na  Colmeia – Instituição a Serviço da 

Juventude. 

Ana compartilhou seus conhecimentos sobre as funções cognitivas; atenção, memória, linguagem, percepção, 

funções executivas,  e o que ressoa no processo de aprendizagem dos sujeitos. 

Ana ampliou nossos conceitos e também, confirmou sobre a importância da relação da memória com a emoção e as 

funções conativas: motivação, emoção, temperamento, personalidade que interferem na aprendizagem, ou seja, 

como o indivíduo se encontra no momento do aprender ou para as tarefas e atividades?  Por exemplo: se está em 

situações de ameaça, perigo, ansiedade, insegurança, desconforto, auto-preservação, de bem estar e interação 

social, que são formas de representação que pode induzir sentimentos positivos e negativos. 

Ana acrescentou que a aprendizagem é boa e acontece quando o sujeito está bem emocionalmente,  ele pode a vir a 

compreender melhor, ter autoestima positiva, boa auto-representação, significado com afeto. E há prejuízos na 

aprendizagem, quando há barreiras nas habilidades conativas, como: desmotivação, desorganização, perda de 

estratégias de atenção e criação, falta de ordenação e sem busca e conquista de objetivos. 

 

Isso afeta e há repercussão nas funções cognitivas e executivas (falta planejamento nas ações). 

Na relação com o trabalho para que o sujeito se desenvolva há que se questionar, a todo momento... qual o valor 

dessa tarefa, porque faço isso e como me sinto nessa tarefa? Esse questionamento, e a incerteza são dúvidas dos 

dois lados, para quem aprende e quem ensina, ou seja para o aprendente e o ensinante. 

Para que a aprendizagem ocorra, é suposto que as funções cognitivas, mais funções conativas, mais funções 

executivas possam estar em harmonia. 

Na aprendizagem bem sucedida espera-se: interesse, desejo, motivação, curiosidade, empenho, esforço, 

entusiasmo, prazer, sentimento de realização, autorrealização e auto-eficácia. E na aprendizagem mal sucedida, 

desgosto, opressão, desmotivação, desprazer, desespero, desencanto, fuga, frustração, rejeição, estigma, não 

disciplina. 

Um grande facilitador no processo de aprendizagem não sucedida, tanto nas escolas como em consultório, pode ser 

revertido por meio de jogos, pois amplia-se o repertório, ajuda no controle inibitório, autorregulatório, e é relevante 

para o bom desenvolvimento das funções e executivas (lembrar a informação para completar uma tarefa, filtrar 

distrações, resistir a  impulsos não apropriados e não produtivos, sustentar a atenção em uma tarefa em particular, 

estabelecer metas, planejar caminhos para alcançá-los, ajustar ou modificar os planos se necessário, manejar 

frustrações). 

Os sujeitos nascem com o potencial para desenvolver as funções executivas, que dependerá da maturação, 

experiência, moderação, nível de exigência do ambiente tende a aumentar essas possibilidades. Para o trabalho com 

o desenvolvimento das funções executivas deve-se: planejar, identificar metas, qual a intenção, estabelecer 

estratégias, criar condições para fazer passo a passo. 

É fundamental o papel do adulto na relação de ensino-aprendizagem como orientador do processo em ajudar a 

complementar tarefas desafiadoras e dar autonomia para alcançar a independência, crianças podem e devem 

aprender com seus erros. 



Atualmente, o convívio é restrito entre os familiares, em função desafazeres e da tecnologia, por exemplo: pais que 

não sabem brincar e portanto, filhos também, não, a tecnologia substitui a parentagem, há permissividade 

excessiva, falta de limites, há que se saber esperar e frustrar, os filhos. 

Ana abriu os horizontes dos profissionais ali presentes, trazendo jogos que podem ser utilizados nos consultórios ou 

nas salas de aula e que ajudam nesses processos das funções cognitivas, executivas, conativas, gerando 

aprendizagem. Foi um momento de vivência e muito aprendizado entre as pessoas. 

Segue a lista de jogos, indicados pela Ana Navatta: 

Lince 

O mestre mandou 

UNO 

Jenga 

Jogos com cartas  

Damas 

Xadrez 

Cruzadinhas 

Kaleidos 

Genius 

Advinha quem? 

Chocolate Fix 

Blink 

Dicas de leitura: 

www.osimaturos.com 

http://super.abril.com.br/cultura/o-adulto-desmontado 

Foi um dia de sábado muito produtivo, de muitos saberes e conteúdos próprios do fazer psicopedagógico! 

Muito obrigada, Ana!!! Parabéns! 

Registro por Ruth Nassiff 

Diretora Cultural 

 

IBETAA – Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais 

A ABPp Seção São Paulo, teve o prazer em receber a convidada Psicopedagoga Luciana Issa, representante do 

IBETAA para uma “Roda de Conversa”. 

Durante seus onze anos de atuação como Psicopedagoga, Luciana tem se aprofundado na busca de fundamentos 

científicos, para ter a presença de cães durante os momentos de terapia (Cinoterapia / Terapia com cães). 

A EAA (Educação Assistida por Animais) deve ser aplicada apenas em Escolas e Centros de Aprendizagem. 

Os cães são diagnosticados como “cães terapeutas”, a partir dos 49 dias de vida, por uma avaliação com testes. O 

temperamento é o aspecto determinante para esta seleção. Necessita ser muito bem treinado por especialistas 

antes de qualquer aproximação. 

A Terapia assistida difere da recreação com animais. 

http://www.osimaturos.com/


No primeiro caso, há objetivos estabelecidos a partir de cada área de atuação do profissional que utiliza os cães 

participantes da dinâmica como dispositivo terapêutico. Nesta opção, ele faz diferença e complementa o vínculo 

paciente/ terapeuta. 

A recreação não tem a sustentação teórica, nem clareza de objetivos formais. 

Os questionamentos a respeito de quais os ganhos para cada sujeito com o complemento da interação por meio dos 

animais, bem como a clareza das dificuldades e/ou distúrbios, recebem indicações para esses aspectos que são 

relevantes neste processo. Em sua rotina de trabalho, Luciana busca excelência acadêmica e embasamento teórico 

para fundamentar a sua prática. 

Esta troca atua em aspectos físicos e mentais, que podem ser mensurados, ou emocionais e sociais que evidenciam 

uma imediata melhora nas relações. 

Segundo Boris Lewinson, o cão torna-se facilitador, pois tira o foco do sujeito e das suas dificuldades, o centro de 

interesse é o cão e os cuidados com ele. Com isto, aproximar, trabalhar e superar suas questões, torna-se mais suave 

e pode-se caminhar na direção do sucesso em tempo menor. 

A Cinoterapia não existe sem outras terapias, sem o especialista e sem terapeuta. 

O animal não substitui o terapeuta, sua presença pode ser colaboradora quando ele atua como instrumento que 

interage com o paciente, traz relaxamento, facilita o vínculo com o profissional e preenche as lacunas. 

A presença e os ensinamentos de Luciana, nos trouxe, uma opção séria e responsável para enriquecer as propostas 

de intervenção psicopedagógica com o sujeito. 

Ruth Nassiff – diretora cultural 

Cecília Faro – diretora cultural adjunta 

28 de março de 2015 

A psicopedagogia, o ensinar e o aprender na atualidade – Maria Cristina Natel 

Em 2015, ABPp SEÇÃO SÃO PAULO abriu sua agenda cultural no dia 28 de março, na cidade de São Sebastião, litoral 

norte. 

A psicopedagoga e Mestre em Ciências Maria Cristina Natel foi acolhida por uma plateia de psicopedagogos e 

professores muito interessada em compartilhar saberes sobre o processo de aprender e ensinar. 

Sandra Lia Nisterhofen Santilli, presidente da ABPp SP, abriu o evento contando um pouco sobre a Associação 

Brasileira de Psicopedagogia SEÇÃO SÃO PAULO e convidando todos os participantes a conhecer ainda mais o nosso 

trabalho acessando nosso site, as redes sociais e associando-se. Logo em seguida, Maria Cristina Natel explorou o 

tema “A psicopedagogia, o ensinar e o aprender na atualidade”. 

Embasada nos referenciais teóricos, Natel uniu fundamentos teóricos da Psicopedagogia com a prática educativa, 

convidando cada participante ora exercer o papel de aprendente, ora de ensinante. 

O público presente foi convidado a representar, por meio de desenho, uma situação de aprendizagem onde haja 

uma pessoa ensinando e uma pessoa aprendendo. A discussão psicopedagógica sobre esse processo foi muito rica. 

Também foram abordados vários aspectos que causam impactos, nos dias de hoje, sobre o aprender e o ensinar. 

Nesse foco, percorremos diferentes âmbitos relacionados à ordem familiar e ordem escolar, ressaltando os 

diferentes contornos familiares, diversas práticas educativas, a profissão docente, novas posições da escola e novo 

perfil do professor. 



Maria Cristina dialogou o tempo todo com o público, estabeleceu vínculos e deixou claro que ensinar, aprender e 

avaliar tem que estar sempre a favor da individualidade. Atualmente é preciso que haja prevalência dos processos de 

aprendizagem sobre os processos de ensino e aquele que educa tem que estar voltado para as ações e não só para 

os conceitos. 

Foi nesse um espaço de interlocução e de formação, utilizando jogos e brincadeiras e nos alimentando de saberes 

nas rodas de conversas estabelecidas fomos, pouco a pouco, ressignificando ideias e práticas educativas. 

Thais Bechara – diretora de Relações Públicas e Sonia Licursi diretora de Relações Públicas adjunta 

28 de maio de 2015 

“Dificuldades de aprendizagem: um desafio colaborativo”. 

Palestra com Mônica Hoehne Mendes. 

A ABPp – SP em parceria com a Colmeia – Instituição a Serviço da Juventude, receberam com prazer Mônica 

Mendes, psicopedagoga, para dialogar sobre as “Dificuldades de aprendizagem: um desafio colaborativo”. 

As palavras de Mônica contribuíram à reflexão sobre as dificuldades de aprendizagem na perspectiva de um ensaio 

colaborativo entre família, escola e o psicopedagogo. 

O conceito de dificuldades de aprendizagem está associado à falta de investimento e a motivação de nossos alunos, 

que permeiam as relações: família, professores, sujeito e o ambiente. Quando essas relações são conflituosas e não 

favorecem o aluno nas questões de aprendizagem com envolvimento, podem gerar obstáculos. 

Como podemos motivar nossos alunos? 

O que cabe a nós, psicopedagogos? 

Os alunos chegam até nós com dificuldades, sintomas a serem investigados! 

Além dos conflitos ou relações frágeis, as dificuldades de aprendizagem podem ser manifestadas porque algumas 

habilidades não foram estimuladas durante o desenvolvimento infantil. 

Por vezes, esse aluno vive em sua trajetória escolar e familiar, uma marca de que ele não desempenha bem seus 

estudos, obtendo o fracasso escolar. Esse rótulo de aluno fracassado o distancia de sua realidade, paralisando seu 

aprendizado e seu fazer pedagógico. Aluno torna-se marginalizado da sala de aula, muitas vezes do ambiente 

escolar, do grupo, e na família, torna-se um doente, sintoma de que algo não vai bem. 

Como intervir e mediar, que ferramentas lançaremos mão no processo psicopedagógico? 

Há que se considerar a distância entre o nível de competências pressupostos de um aluno e o nível de competências 

exigidas pelo objeto de conhecimento, ou seja, o que a escola exige. 

Será que essa deficiência faz parte do ter ou do estar do aluno? 

Onde está o entrave? Há sintonia entre o aluno e a escola ou vive versa, a família apoia o sujeito? 

Onde podemos localizar suas dificuldades de aprendizagem? O sujeito, muitas vezes, quando demonstra suas 

dificuldades, parecem estar localizadas na forma como esse aluno organiza seu tempo, ritmo, tarefas, 

comprometendo o resultado de seus esforços. 

Como podemos acessar o sujeito para adaptar-se ao meio e às exigências escolares? 

Como lidar com a expectativa do professor, do grupo e da família? 



Aluno que vive o fracasso escolar, pode sentir-se rejeitado; apressa-se para acabar a tarefa ou atividade; recusa 

ajuda e não pede colaboração; não percebe o real sentido daquela proposta de aprendizagem; defronta-se com as 

suas incertezas, seus esforços, e resultados, às vezes, insatisfatórios. O aluno que entra numa situação que envolve 

todos esses sentimentos e convicções, desestimula-se, não vê perspectiva e se distância do ato de apreender. 

Quantas vezes esse aluno é considerado, preguiçoso, lento, sem atenção, indisciplinado, tímido, fracassado? 

Aluno só aprende se desafiado!!! 

Como a escola avalia o sujeito? 

O que de fato ele produz e reproduz? 

A aprendizagem ocorre quando se leva em consideração o que já é conhecido pelos alunos, são os pré-requisitos 

para novos conteúdos, transformando-se em informações processadas. Mas, quando isso não acontece cai no 

esquecimento e na dispersão. 

Os conteúdos quando não são compreendidos..., podem estar correlacionados às estruturas existentes. Para torna-

se conhecimento apreendido, é necessário que o professor desperte no aluno novos valores, projetá-los para a vida 

real e valorizá-los perante ao saber e prática do cotidiano. 

Como ocorre a dificuldade de aprendizagem? 

Pode estar relacionada a um déficit cognitivo no momento da aquisição do conhecimento, 

Ou à forma de apresentação das informações (didática utilizada pelo professor), 

Falta de compreensão da lógica do pensamento do sujeito, ou seja, como ele processou a informação ou atividade 

realizada, 

Falta de motivação, e Conflito cognitivo. 

Como podemos atuar na mediação e intervenção dos processos de elaboração do pensamento? 

Aplicarmos ferramentas como meio de motivação interna (estruturas psíquicas) e externa (estruturas concretas, 

presenciais do sujeito) para manifestação do desejo de conhecer e aprender. 

Dinamizar um conflito cognitivo, impulsionando o sujeito em direção ao objeto de conhecimento; 

O aluno depende da aprovação do professor, dos estímulos externos. 

O trabalho da psicopedagogia vem ao encontro de abraçar a causa do aluno, suas particularidades e resultados que 

não o ajudam na relação de aprendizagem. 

A motivação possibilita o aprender e o desejo de conhecer: investimento no trabalho da escola como estimuladora e 

desafiadora do processo; conhecer o sujeito em suas individualidades; demonstrar, valorizar e reconhecer, aspectos 

relevantes da ação do aprender, e da sua subjetividade. 

O aluno das séries finais é estimulado pelas relações sociais e nas séries iniciais há mais envolvimento pelo 

conhecimento. 

Percebemos que há escolas que tentam uniformizar a aprendizagem frente ao grupo e alunos, ou seja, ritmos e 

conteúdo, igualmente para todos, desconsiderando-se o sujeito e sua forma de aprender. Diante desse cenário 

encontramos; desestímulo, bloqueio emocional e cognitivo, perante seus estudos e afazeres entrega-se ao 

relaxamento e esquecimento, muitas vezes. Isso significa que o tempo de ensino e aprendizagem do aluno, nem 

sempre é considerado em sua complexidade biológica, psicológica, pedagógica e sociológica. 



Algumas prioridades no processo de investigação do aluno pelos psicopedagogos e educadores: 

Verificar se o aluno escuta e enxerga bem; 

Senta-se perto do professor; 

Como está a comunicação do professor em relação ao aluno; 

Qual o tom que o professor utiliza em sala de aula: acalma, irrita, atrai, perturba, ritmo acelerado, lento; 

Como o professor olha para seu aluno: com ironia, benevolente, ameaçador, entediado, vibrante, motivador; 

Qual o gesto que o professor demonstra em aula: acompanha o discurso, favorece proximidade, distancia-se do 

aluno; 

Como são os registros do aluno, desenho e letra, são legíveis? 

Como o professor acolhe o aluno e como o aluno acolhe o ato de aprender? 

Há contratos pedagógicos e combinados em sala de aula antes da aula iniciar? 

O espaço pedagógico acolhe o aluno, está preparado para recebê-lo? 

As pessoas acolhem o aluno? 

Como é apresentado o conteúdo em sala de aula, há roda de conversa, pauta de aula, organização com o tempo de 

como será aula, assuntos que serão abordados, tempo de atenção - a aula X tempo de elaboração de exercícios, há 

construção do conhecimento, manipulação de brinquedos, jogos, objetos e etc. 

O professor é receptivo à escuta e o olhar que desarme o aluno diante do novo e desconhecido por ele, está atento à 

aprendizagem emocional do aluno, valorizando seus sentimentos? 

O momento da aprendizagem permite um nível operatório de pensamento, ou o conteúdo é dado sem o cuidado de 

rever se o aluno está aprendendo, qual o feedback oferecido ao aluno? 

O professor oferece as orientações passo a passo para que o aluno assimile? 

O material pedagógico é acessível ao aluno? Há acesso ao conteúdo e de que forma? 

Há revisão dos conteúdos e reforço para que alcance suas metas? 

As consignas são claras? 

Como está o aluno, tem interesse, não, e por onde posso acessá-lo? 

A palestrante psicopedagoga Mônica Mendes, nos enriqueceu com questões reflexivas para o ato de aprender e a 

investigação de quem é esse sujeito que enfrenta as suas dificuldades na escola. Palavras de sabedoria, experiência, 

com exemplos didáticos, claros e concisos. Esclareceu sobre como as relações se dão no âmbito da aprendizagem, 

como essas relações são complexas e relevantes nos atos de aprendizagem, intervenção, mediação psicopedagógica, 

escola e família. 

Os objetos do conhecimento preveem: 

ACOLHIMENTO. 

CONHECIMENTO. 

VALORIZAÇÃO DO SUJEITO. 



MEDIAÇÃO. 

INTERVENÇÃO. 

Ações que ajudam no processo escolar, evitando o fracasso escolar. 

Obrigada Mônica e até o próximo encontro!!!!! 

Ruth Nassiff 

Diretora Cultural da ABPp Seção São Paulo. 

26 de agosto de 2015 

Jogos na Psicopedagogia 

Rebeca Lesher e Maria Lúcia Caruso (Malu) 

Rebeca e Malu, psicopedagogas e membros da Diretoria da Associação Brasileira de Psicopedagogia, da Seção São 

Paulo, nos privilegiou, na manhã, de 26/08/2015 , para além do conhecimento, a reflexão e ação dos jogos no 

trabalho psicopedagógico e sala de aula. 

Ao usarmos os jogos como meio para sensibilização, diálogo e ludicidade com os alunos com ou sem dificuldades de 

aprendizagem em leitura, escrita e raciocino lógico matemático, favorecem a eles, a capacidade de pensar, 

desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais bem como suas competências. 

Nos registros de Alicia Fernandez, decifra-se: “Para reconhecermos-nos autor, torna-se necessário que um outro nos 

acompanhe reconhecendo o sujeito como autor de seu discurso.” Com essa preciosidade, é importante a presença 

do mediador seja na clinica ou na escola, de forma propositiva ao reconhecimento da escrita do aprendente, 

subjetivamente. O que ele quer descrever, falar e produzir bem como criar seu discurso, sua narrativa e autorias. 

Perante as narrativas da escrita e da leitura por meio dos erros e acertos, criam-se o saber que dá sentido. No jogo 

está implícito os erros e acertos como na vida, na escola e na eterna busca em aprender. 

Encontramos na teoria, os níveis do erro que podem ser: 

anomia – o erro não é reconhecido pelo sujeito e há ausência de regra; 

heteronomia – o sujeito primeiro erra e depois vê; 

autonomia – o sujeito vê, planeja e muda a ação. 

Entre a proposta de uma atividade avaliativa, onde o aluno não consegue interpretar seus erros, e, o jogo, nesse 

último, é possível encontrar pelo menos uma ou mais soluções, tornando o erro perceptível e a solução como um 

encontro possível. 

Por meio do jogo, desencadeamos no sujeito, ou nos sujeitos, a cooperação, reciprocidade, aprendizagem 

colaborativa e a possibilidade de enxergar o desafio, como aprendizagem e não como forma de competir. 

As competências desenvolvidas pela ação de jogar podem ser contempladas com: aprender, melhorar autoestima, 

organizar o pensamento, favorecer as reflexões e trazer novas questões, possibilitar o ir e vir, acertar e errar. O 

espaço e o tempo na ação de jogar enobrecem a autocorreção e autogestão do seu aprender. O jogo cria 

empoderamentos nas situações problemas criando analogias, antecipações, referências, transferências, 

equivalências e inferências ou seja aprende-se jogando e internaliza-se o saber pela experiência ou vivência. 

No jogo, a estratégia cognitiva, automatiza a leitura consciente; o conhecimento é internalizado para aqueles 

sujeitos que apresentam dificuldades em verbalizar, oralmente criar a sua escrita, e as operações mentais que até 



então eram inconscientes, tornam-se palpáveis e palatáveis nas leituras e propostas escolares. E, para o “bom 

leitor”, a leitura metacognitiva está presente, flexibilizada pelos manejos diversos para ler bem, sente a leitura como 

algo consciente, reflexivo e encontra significado intencional em sua linguagem. 

As modalidades de pensamento estão organizadas dessa forma: 

Assimilação: processo cognitivo de captar o ambiente e organizá-lo possibilitando a ampliação dos esquemas 

mentais. 

Equilibração: processo de passagem de uma situação de menor equilíbrio para uma de maior equilíbrio. 

Contra-exemplo: situações-problemas, importantes nesse processo. 

Acomodação: processo que implica a modificação de estruturas ou esquemas já desenvolvidos para resolver uma 

nova situação – conflito produtivo. 

As práticas pedagógicas tanto na sala de aula como na clinica psicopedagógica, por meio dos jogos, viabiliza uma 

aprendizagem em espiral crescente; autoriza a interação interna e externa; cria desequilíbrio para aprender; o aluno 

é protagonista, sujeito de sua ação; o mediador escuta, olha e ressignifica a produção do aluno com esse; o 

conteúdo pode ser investigativo, ir além de suas propostas iniciais e o conhecimento como processo de ensino, é 

realizado. 

Tanto na matemática como em língua portuguesa, o jogo, é estruturado no raciocínio dialógico; o professor está 

mais presente, pois ele interage com o aluno, o imprevisível e improvisado geram aprendizagens, considera-se o 

repertório do aluno, a pesquisa e a investigação ao desconhecido vira brincadeira e a relação convivência social ou 

vínculo ganham forças positivas a aqueles que ainda não se integraram de uma forma ou de outra, com seus pares 

ou com o professor ou psicopedagoga. 

Rebeca e Malu, para mostrar como o jogo ajuda na relação de ensino-aprendizagem, nos surpreendeu com oficinas 

de jogos, leituras, desafios lógico matemáticos, e deu abertura para que que pudéssemos jogar de fato. 

Obrigada Malu e Rebeca pela especificidade dos assuntos e a forma como compartilharam o saber de vocês em 

relação à aprendizagem com jogos. 

Ruth Nassiff 

Diretora Cultural da ABPp Seção São Paulo 

 

30 de setembro de 2015 

O ensinar e o aprender na atualidade – “ um desafio para professores e alunos” 

Maria Cristina Natel 

Maria Cristina Natel, vice-presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia – Seção São Paulo, trouxe-nos, 

muitas contribuições, para os desafios em sala de aula e o trabalho com a psicopedagogia. O ensinar e o aprender 

traz, cotidianamente, desafios para os alunos, professores e psicopedagogos. 

Como ajudar a desenvolver habilidades importantes para que a vida real e o ensino tenham uma conexão local e 

desafiem os alunos aos problemas do cotidiano por meio do conhecimento e ressignificar para o uso social? 

Os conteúdos podem ganham mobilidade, quando ministrados como meio para apropriação dos saberes e não como 

fim do processo de ensino-aprendizagem. 



Se faz urgente .... para lá da necessidade, considerarmos, a concepção de ensinar e aprender, numa via de mão 

dupla, (aluno e professor). 

O professor na contemporaneidade, com tantas informações que recebe no mundo processado pela tecnologia e às 

vezes, informações resumidas e os alunos tecnológicos, carece da formação continuada ou em serviço, pelos 

gestores da escola; atualização de bibliografias, leituras, cursos, palestras, oficinas, aperfeiçoamento das áreas, 

supervisão etc. Sabemos que o sistema de ensino que se diz atual..., ainda é construído no modelo conteudista, de 

cima para baixo, onde a figura do professor, ainda é determinante, nesse processo. A aula é expositiva e explicativa, 

onde o aluno é um expectador e não protagonista do ato de aprender. 

A subjetividade deve ser um elemento importante na aprendizagem, no exercício do educador e do educando. 

Hoje, a posição dos dois, professor e aluno, lidera um movimento circular e de pluralidade, componentes da 

historicidade, do mundo atual e virtual, da antropologia do homem, latentes no ensino. Diferentemente, da 

aprendizagem espontânea quando o ambiente, a informação, o conhecimento e a mediação do professor são 

inerentes ao sujeito que produz seu próprio conhecimento. Como nos relacionar com problemas; modos de viver o 

nunca antes valorizados? Como nos relacionar com aquilo que nunca experimentamos? As experiências são 

decorrentes dessas aprendizagens, do novo e do desconhecido, também. Como ensinar quando não sabemos? 

O ensinar e aprender são indissociáveis... reflexão e práticas recíprocas... conhecer constante... substituição de saber 

pré-fixados; novo arranjo escolar. 

A escola para todos e todos podem estar na escola? Desafios que fazem de nós educadores mais receptivos, abertos 

e destemidos, será? A escola assumiu o papel do médico, se não caminha bem, será que tem algo... e encaminha 

para um terceiro. O foco está na doença e no doente e não na 

dinâmica das pessoas, gerando a patologia na escola e o fracasso escolar, vivido pelo aluno. Despojamos do cuidado 

e cuidadoso ato de educar! Qual a nossa intenção real ou imaginária? Porque mesmo que meus alunos vão aprender 

isso? Qual a intencionalidade em nossa ação, coletiva ou separadamente? 

Cuidado em transformar o espaço pedagógico em espaço médico, produtores de doentes! 

Cuidado em esperar como sabido aquilo que devo ensinar! 

Cuidado com a ordem escolar, porque quando o modelo não é conquistado e uniforme, não é visto como diferente e 

sim, como incapacidade e dificuldade! 

Cuidado em não chamar de diferente a família, a nova constelação familiar, por preconceito ou ignorância do saber e 

da vivência atual entre as relações. Novos contornos e contratos familiares estão constituindo uma nova história na 

sociedade em que habitamos. Novas competências, como: organizar e dirigir situações de aprendizagem, 

administrar a fundamentação teórica, e o aperfeiçoamento prático das aprendizagens, informar e envolver a 

comunidade, utilizar novas tecnologias e saber inserir o conteúdo tecnológico conhecido pelos alunos e administrar 

a formação pessoal e coletiva. 

O professor que sabe mediar, favorece a perseverança, autoestima, desenvolve novas estratégias de ensino, 

potencializa o sentimento de capacidade, ensina o que fazer, como, quando e porque, considera os alunos como 

cada um, um ser, diferente de si e do outro e valoriza o tempo de cada sujeito. 

Ruth Nassiff 

Diretora Cultural da ABPp Seção São Paulo 

12 de novembro de 2015 

Vivência Corporal em comemoração ao dia do Psicopedagogo. 



Outubro 2014 

ABPp Seção São Paulo em parceria com a Unimonte – Santos 

ABPp Seção São Paulo participou do evento Cidade-se pelo desenvolvimento da Consciência Sustentável na 

Unimonte, situada na cidade de Santos, - uma semana submersa em um mundo onde o desenvolvimento ocorre por 

meio de práticas sustentáveis – de 27 a 31 de outubro. 

No dia 28 de outubro, a ABPp Seção São Paulo esteve presente e contribuiu com a palestra: “Educação para Paz: a 

sustentabilidade do ensino e da aprendizagem numa abordagem sistêmica, ministrada por Maria Cecília Castro 

Gasparian , pedagoga, psicopedagoga, Doutora em Educação pela PUC-SP e 

Presidente Vitalícia da ABPp que fez um convite aos participantes, professores e alunos do curso de Pedagogia da 

Unimonte a viver em um mundo de paz e construir, cada vez mais, espaços para compreensão e interpretação do 

mundo sem dominação e controle. 

Educar para Paz significa produzir conhecimento com a visão da Ciência e inclui o conceito de sustentabilidade 

social, natural e econômica. 

O pensamento crítico, a diversidade e o pensamento ecológico são aspectos que devem estar presentes nessa 

construção. 

Enfatizou que o educador, frente ao seu aluno, tem que ser um habitante no campo do saber, conhecer o conteúdo, 

aprofundar e produzir síntese. Conduzir o processo de aprendizagem. 

Encantou a plateia trazendo reflexões educacionais e filosóficas convocando-a a ocupar o lugar de Pedagogos, de 

Professores. Educar para a Sustentabilidade é formar jovens, despertar as consciências sobre seu papel com a vida, 

preparar líderes para uma nova forma de ser e conduzir seus pares e capacitar para uma nova forma de viver no 

planeta. 

As reflexões foram ilustradas com os pensamentos de Leonardo Boff, Fritjof Capra, Paulo Freire, Maturana e Varella, 

Edgar Moran, entre outros educadores e filósofos. 

Outubro 2014 

ABPp Seção São Paulo em parceria com a Unimonte – Santos 

ABPp Seção São Paulo participou do evento Cidade-se pelo desenvolvimento da Consciência Sustentável na 

Unimonte, situada na cidade de Santos, - uma semana submersa em um mundo onde o desenvolvimento ocorre por 

meio de práticas sustentáveis – de 27 a 31 de outubro. 

No dia 28 de outubro, a ABPp Seção São Paulo esteve presente e contribuiu com a palestra: “Educação para Paz: a 

sustentabilidade do ensino e da aprendizagem numa abordagem sistêmica, ministrada por Maria Cecília Castro 

Gasparian , pedagoga, psicopedagoga, Doutora em Educação pela PUC-SP e Presidente Vitalícia da ABPp que fez um 

convite aos participantes, professores e alunos do curso de Pedagogia da Unimonte a viver em um mundo de paz e 

construir, cada vez mais, espaços para compreensão e interpretação do mundo sem dominação e controle. 

Educar para Paz significa produzir conhecimento com a visão da Ciência e inclui o conceito de sustentabilidade 

social, natural e econômica. 

O pensamento crítico, a diversidade e o pensamento ecológico são aspectos que devem estar presentes nessa 

construção. 

Enfatizou que o educador, frente ao seu aluno, tem que ser um habitante no campo do saber, conhecer o conteúdo, 

aprofundar e produzir síntese. Conduzir o processo de aprendizagem. 



Encantou a plateia trazendo reflexões educacionais e filosóficas convocando-a a ocupar o lugar de Pedagogos, de 

Professores. Educar para a Sustentabilidade é formar jovens, despertar as consciências sobre seu papel com a vida, 

preparar líderes para uma nova forma de ser e conduzir seus pares e capacitar para uma nova forma de viver no 

planeta. 

As reflexões foram ilustradas com os pensamentos de Leonardo Boff, Fritjof Capra, Paulo Freire, Maturana e Varella, 

Edgar Moran, entre outros educadores e filósofos. 

Outubro de 2014 

UNIBR – Faculdade de São Vicente 

No segundo semestre de 2014, a ABPp SEÇÃO SÃO PAULO rompeu fronteiras e desceu a serra, buscando formas 

efetivas de colaboração e parceria com mais uma instituição da área de Educação. 

No dia 8 de outubro, nossa presidente Sandra Lia Nisterhofen Santilli ministrou a palestra “O psicopedagogo e suas 

diferentes áreas de atuação” na UNIBR – Faculdade de São Vicente. A plateia composta por alunos dos cursos de 

Pedagogia e Letras com seus respectivos coordenadores e professores demostrou bastante interesse . 

Foram levantadas questões como: O que é Psicopedagogia? A Psicopedagogia é uma profissão regulamentada? Qual 

é a formação de um psicopedagogo? Em que áreas um psicopedagogo pode atuar? 

O grupo de estudantes universitários teve a oportunidade de conhecer as etapas de um fazer psicopedagógico assim 

como a prática psicopedagógica vivida numa clínica ou no âmbito institucional (escola, hospital, empresa). 

Foi um encontro muito produtivo! Divulgamos a Psicopedagogia, contamos sobre a trajetória da ABPp SP, 

fortalecemos a identidade do psicopedagogo e ampliamos as ações da Seção São Paulo atingindo as cidades de 

Santos e São Vicente. 

No final da palestra, o espaço foi aberto para responder perguntas, tirar dúvidas e trocar experiências. 

Sandra Lia finalizou o encontro, agradecendo a parceria estabelecida com a UNIBR – Faculdade São Vicente e, 

especialmente, o apoio dado pelo coordenador das Licenciaturas Professor Hamilton Ferreira Júnior. 

Junho de 2014 

Com entusiasmo, a ABPp Seção São Paulo abriu sua agenda cultural no mês de março. 

Em parceria com a Faculdade Flamingo, nos dias 24 e 27, a ABPp SP recebeu a pedagoga , psicopedagoga e diretora 

de escola da Rede Municipal, Jacqueline Cibele Vioto Rinaldo Russo, para uma conversa sobre inclusão, cujo tema da 

palestra foi “O papel do gestor de escola enquanto facilitador do trabalho com inclusão”. 

Sandra Lia Nisterhofen Santilli, presidente da ABPp SP, fez a abertura do evento e, em seguida, Jacqueline, com 

muita propriedade, falou de sua experiência enquanto gestora de escola pública. Deixou claro que é o papel do 

gestor é estar amparado na legislação e nas questões administrativas, mas só isso não basta. Um bom gestor deve 

cuidar do espaço 

escolar, dos recursos financeiros, das questões legais, da interação com a comunidade do entorno, da secretaria de 

sua escola, das questões pedagógicas e nunca deve deixar de lado o seu olhar sensível às questões relativas à 

inclusão social e escolar. É o gestor que tem o compromisso de fortalecer e contagiar sua equipe a fim de propagar a 

ideia que é possível 

desenvolver um belo trabalho com pessoas com necessidades especiais. Nesse momento, destacou a importância de 

buscar boas parcerias e estratégias pedagógicas eficientes que só facilitarão o processo de incluir. 



O gestor tem que oferecer condições para incluir e se preocupar com a formação permanente de sua equipe escolar. 

O vínculo com a família é outro fator fundamental nesse processo inclusivo. Um gestor engajado pode fazer a 

diferença! 

Thais Bechara – Pedagoga e Psicopedagoga 

Diretora de Relações Públicas da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO 

Maio de 2013 

Em 2003 foi fundada a Associação Brasileira de Psicopedagogia – SEÇÃO SÃO PAULO. Desde então, se passaram dez 

anos e sua preocupação com o reconhecimento e a difusão da Psicopedagogia, no estado de São Paulo, prevalece. 

Nesse período essa seção viu a Psicopedagogia expandir o seu campo de atuação em espaços distintos de nossa 

sociedade, sempre considerando e relevando o sujeito que aprende. 

Frente a tantas conquistas, em sua atual gestão, a SEÇÃO SÃO PAULO mantém como um de seus compromissos, 

compor semestralmente uma 

agenda cultural, capaz de contribuir com a formação dos profissionais envolvidos com os processos de ensino e 

aprendizagem. 

Nesse ano de comemoração, seus dez anos de existência, seguramente lhe traz uma consolidação histórica no 

cenário paulistano. Assim, essa seção reconhece sua responsabilidade ainda maior com seus associados e com a 

promoção de seus eventos. Nesse 1º semestre planejamos e formatamos nossa agenda de forma diferente. 

Acompanhando o desenvolvimento tecnológico surpreendente de nossos dias, onde, por exemplo, a transformação 

da comunicação entre as pessoas passou de uma singela carta escrita à mão ao e-mail e ao MSN, pensamos em 

desenvolver o tema “LER E ESCREVER EM UMA SOCIEDADE DIGITAL E GLOBALIZADA: desafios à prática docente” 

propondo três encontros com diferentes leituras, garantindo dessa forma, a excelência das discussões com 

profissionais de áreas distintas e complementares, como a Educação, a Psicopedagogia, a Psicologia e a 

Neurociência. 

Discutimos, pensamos e refletimos sobre questões relevantes, como a importância da linguagem e da convivência 

nesse cenário tecnológico e globalizado, o papel da tecnologia no processo educativo, a busca pelo equilíbrio entre a 

dimensão educativa e tecnológica, a inclusão digital e social, o letramento digital e principalmente, as contribuições 

da Psicopedagogia nesse novo contexto. 

Firmamos parceria com a Universidade Anhanguera, com o Colégio Miguel de Cervantes e com o Centro de 

Convenções, sediado no prédio em que trabalha nossa querida companheira Cleomar, que sempre nos recebe com 

muito carinho e atenção. Obtivemos o apoio indispensável da OAT (Oficina Abrigada de Trabalho), da editora Leader, 

do Grupo Consultores Assessoria Contábil Empresarial e da Rede de Gente Apoio à Inclusão. 

No mês de maio realizamos a banca, para reconhecer duas profissionais como associadas titulares. Foi um momento 

especial e de intensa emoção para toda a diretoria compartilhar do relato feito por elas, a respeito do significado, do 

valor e da trajetória pessoal e profissional, até chegar à Psicopedagogia. 

Para finalizar, fica registrado o nosso convite para que você acompanhe a agenda cultural do próximo semestre e 

participe, pois só assim, com a sua presença, certamente o que preparamos, ficará muito mais completo. 

Ivanilda Moura Santos 

Diretora Cultural da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO 

Dezembro de 2012 



O segundo semestre de 2012 foi marcado pelas parcerias da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO com a Universidade Cruzeiro 

do Sul e com a Faculdade Anhanguera de São Caetano do Sul. 

No dia 29 de setembro, uma plateia atenta do curso de Psicopedagogia, da Universidade Cruzeiro do Sul, participou 

da palestra que teve como tema: “Uma compreensão acerca do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade: 

nem toda desatenção e inquietação é TDAH”. Denise da Cruz Gouveia, Ivania Pantorotto de Britto e Patrícia Vieira 

trouxeram suas visões teóricas e suas experiências. No final deste painel, foi realizada a Assembleia Geral da ABPp 

SEÇÃO SÃO PAULO, com o objetivo de votar atualizações no Estatuto da associação. O resultado deste evento pode 

ser conferido no nosso site: www.saopauloabpp.com.br/estatuto 

No dia 16 de outubro foi a vez de Maria Cristina Natel compartilhar seu saber com um grande grupo, de quase cento 

e cinquenta estudantes, do curso de Pedagogia e de Psicopedagogia da Faculdade Anhanguera. Com o tema: 

“Contribuições da Psicopedagogia para a Pedagogia”, nossa Diretora-Presidente abordou questões relevantes para a 

compreensão da interface entre estas duas áreas de estudo, tão significativas na área da Educação. Este evento foi 

motivo de reportagem do jornal ABC Repórter, do dia 15 de outubro, que destacou a importância da presença da 

representante da ABPp SP nesta palestra. 

Sandra Lia Nisterhofen Santilli 

Diretora Vice-Presidente da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO 

Junho de 2012 

RODAS DE CONVERSAS E PALESTRA 

A Associação Brasileira de Psicopedagogia – seção São Paulo fecha sua agenda cultural do 1º semestre, certa de que 

trouxe contribuições significativas para a atualização dos profissionais envolvidos com as questões da aprendizagem, 

na medida em que ofereceu temas diversos que seguramente enriqueceram tanto os aspectos formativos, quanto 

reflexivos, necessários para sua atuação. 

Iniciamos o ano com uma conversa a respeito do jogo eletrônico, entendendo que ele pode ser utilizado como uma 

ferramenta na área educacional, mas sempre com o cuidado de garantir o desenvolvimento da capacidade reflexiva 

do seu usuário. 

Depois, continuamos nos ocupando da aprendizagem, mas trazendo outra discussão interessante, dessa vez, sobre o 

papel da família nesse processo. 

Seguimos, ouvindo, falando e dialogando sobre a intervenção psicopedagógica e de sua relação com o resgate ao ato 

de aprender e de seu encontro ao prazer que ele oferece. 

Fechamos a programação com dois destaques importantes, o primeiro sobre a leitura dos distúrbios de 

aprendizagem, a partir da Psicopedagogia dinâmica, que considera a possibilidade de que todos podem aprender, 

quer em ritmos diferentes ou não, o que significa dizer, que uns necessitam de mais tempo do que outros. O 

segundo, o olhar da Neurociências para a aprendizagem, que ressalta aspectos como a motivação, o interesse e a 

curiosidade envolvidos nesse processo, e salienta o papel de quem ensina, diretamente vinculado a sua 

responsabilidade de criar situações onde quem aprende possa refletir , principalmente sobre seu processo de 

aprendizagem. 

Agradecemos imensamente a Rafael Augusto Bertoni Rodrigues, Vera Irani, Mônica Hoene Mendes, Edith Rubinstein 

e Telma Pantano, que aceitaram prontamente ao nosso convite e nos proporcionaram momentos, onde saímos 

“alimentados” por seus conhecimentos. 

Ivanilda Moura Santos 



Diretora Cultural da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO 

Dezembro de 2011 

I ENCONTRO DE PSICOPEDAGOGIA DA ZONA LESTE 

Com muita satisfação a diretoria da ABPp Seção São Paulo iniciou as atividades culturais de 2011, no dia 9 de abril. 

Em parceria com a Universidade Cidade de São Paulo, a UNICID, foi organizado o I Encontro de Psicopedagogia da 

Zona Leste, que teve como tema a “Contribuição da Psicopedagogia para a Prática Pedagógica”. Maria Cristina Natel, 

Diretora Presidente da ABPp Seção São Paulo, fez a abertura do evento destacando sua disposição para, na sua 

gestão, ampliar e estreitar vínculos com a universidade. A seguir, Adriana Beatriz Botto Alves Vianna (pedagoga e 

mestre em Educação pela FEUSP), representante da UNICID, fez uma palestra esclarecedora sobre a “Formação do 

Psicopedagogo em cursos de Lato Sensu uma discussão fundamental”. Às 9h30, as convidadas Érica de Faria Dutra 

(mestre em Educação pela FEUSP) e Glauci Helena Mora (mestre em Psicologia e Educação pela FEUSP) , 

apresentaram: “ Conversas sobre a língua escrita na escola – da Educação Infantil ao Ensino Médio. Com uma 

abordagem dinâmica e dialógica, enriquecida pelo suporte de multimídia, as professoras ofereceram momentos 

extremamente interativos e estimulantes a todos os presentes. O período da tarde contou com a presença ímpar de 

Anita Lilian Zuppo Abed (Psicóloga, Psicopedagoga e mestre em Psicologia). Durante duas horas e meia, através de 

jogos que envolveram os participantes, Anita conduziu a atenção de todos para discorrer sobre o tema: “ A 

intervenção 

do professor na educação matemática: da Educação Infantil ao Ensino Médio. Saímos deste primeiro encontro, com 

a confirmação dos participantes, de que as propostas foram proveitosas, e que deixou com um gostinho de quero 

mais. 

Sandra Lia Nisterhofen Santilli – Pedagoga e Psicopedagoga 

Vice-presidente da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO 

Junho de 2011 
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Em parceria com a Universidade Cidade de São Paulo, a UNICID, foi organizado o I Encontro de Psicopedagogia da 

Zona Leste, que teve como tema a “Contribuição da Psicopedagogia para a Prática Pedagógica”. Maria Cristina Natel, 

Diretora Presidente da ABPp Seção São Paulo, fez a abertura do evento destacando sua disposição para, na sua 

gestão, ampliar e estreitar vínculos com a universidade. A seguir, Adriana Beatriz Botto Alves Vianna (pedagoga e 

mestre em Educação pela FEUSP), representante da UNICID, fez uma palestra esclarecedora sobre a “Formação do 

Psicopedagogo em cursos de Lato Sensu uma discussão fundamental”. Às 9h30, as convidadas Érica de Faria Dutra 

(mestre em Educação pela FEUSP) e Glauci Helena Mora (mestre em Psicologia e Educação pela FEUSP) , 

apresentaram: “ Conversas sobre a língua escrita na escola – da Educação Infantil ao Ensino Médio. Com uma 

abordagem dinâmica e dialógica, enriquecida pelo suporte de multimídia, as professoras ofereceram momentos 

extremamente interativos e estimulantes a todos os presentes. O período da tarde contou com a presença ímpar de 

Anita Lilian Zuppo Abed (Psicóloga, Psicopedagoga e mestre em Psicologia). Durante duas horas e meia, através de 

jogos que envolveram os participantes, Anita conduziu a atenção de todos para discorrer sobre o tema: “ A 

intervenção do professor na educação matemática: da Educação Infantil ao Ensino Médio. Saímos deste primeiro 

encontro, com a confirmação dos participantes, de que as propostas foram proveitosas, e que deixou com um 

gostinho de quero mais. 

Sandra Lia Nisterhofen Santilli 

Vice-presidente da ABPp SEÇÃO SÃO PAULO - Gestão 2011-2013 


