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Introdução 
             Com este trabalho relatamos experiências reflexivas vivenciadas em nossa 

formação em Psicopedagogia Clínica junto ao E.Psi.B.A (Espaço Psicopedagógico de 

Buenos Aires), na época, sob direção de Alícia Fernández. Como docentes e 

psicopedagogas, uma originária da Pedagogia e outra das Ciências Biológicas, nosso 

objetivo era ampliar, refletir e amadurecer a atuação psicopedagógica através das 

vivências e reflexões propostas durante o curso, nos anos de 2009 à 2012. 

              

             Apresentamos esta pesquisa motivadas pelo desejo de intercambiar as 

preciosas aprendizagens vivenciadas durante essa formação que propiciava 

momentos de reflexão que nos incluíam e, ao mesmo tempo, nos permitia criar um 

espaço de autorias compartilhadas. 

Objetivos 
             Promover uma reflexão a respeito da singularidade, multidisciplinaridade e 

ética na atuação Psicopedagógica partindo das reflexões teórico-práticas vivenciadas 

e desenvolvidas durante o curso de formação em Psicopedagogia Clínica oferecido 

pelo Espaço Psicopedagógico de Buenos Aires (E. Psi.B.A.). 
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Métodos 
             Pesquisa qualitativa desenvolvida a partir de nossas vivências, do relato e 

reflexões teórico-práticas, sedimentando, comparando os autores bem como as 

experiências advindas de nossa atuação psicopedagógica clínica e docente, 

amadurecendo, ampliando e “resignificando” nosso olhar para o “fazer psicopedagógico” 

nos contextos atuais. 

Conclusão 
            A atuação e o olhar clínico psicopedagógicos não se restringem aos espaços de 

atendimentos, revelando-se ensinante e aprendente como diferentes pessoas, atuando 

em diversos ambientes. 

 

             É preciso desenvolver, para além das metodologias de diagnóstico e intervenção 

um espaço de diálogo/silêncio e de interação saudável que caracteriza o modo singular 

do fazer psicopedagógico que convive e ressignifica os paradoxos necessários ao ensino 

e aprendizagem. 

 

             A verdadeira postura de escuta, de vincular-se e disponibilizar-se para o outro, 

constitui a “sustentação” do “fazer psicopedagógico” . Desta forma, o Psicopedagogo é 

capaz de compreender e atuar diante da verdadeira demanda do sujeito atendido por ele, 

desenvolvendo uma postura “não enrijecida”  em relação aos métodos de intervenção e 

diagnóstico. 

  

             Dentro de uma sala de aula a intervenção psicopedagógica pode ser preventiva: 

A comunicação autêntica entre ensinante e aprendente é importante para bons resultados 

como: - promover o diálogo autêntico e lúdico que permita silêncios e diferentes formas 

de expressão; - histórias interessantes; - feeling para sentir o estado de ânimo da classe; 

- adaptar-se às circunstâncias; - jogar com metáforas; - bom humor; - usar tecnologias 

adequadamente, que os surpreenda, que traga novidades, que varie suas técnicas e 

métodos de organizar o processo de ensino e aprendizagem.  

              

             Torna-se necessário lidar com os alunos de maneira criativa e crítica, vendo 

espaço não só como do professor para ser “dado” o conteúdo, mas sim como um espaço 

“entre” ele e os alunos. 

 

             Para Alícia Fernández a psicopedagogia clínica não se refere a um âmbito 

específico de trabalho, ou uma prática manipuladora de objetivos terapêuticos, mas, 

muito antes, “uma atitude e tipo de escuta, que nos permite intervir em diferentes 

âmbitos.”      

Resultados  
             As atividades realizadas no grupo ao qual pertencíamos, elaboradas de forma  

única e original nos propiciou escutar, escutando-nos; falar e ao mesmo tempo silenciar; 

nos expressar de várias formas, autorizando e retomando a própria aprendizagem. Ter-

mos uma capacidade atencional dentro de um espaço no qual estávamos sendo 

atendidas de maneira especial. 

 

             Sob o prisma da Lingüística tem-se que, na linguagem, o individual e o social não 

se separam. Pode-se igualmente afirmar que, sob o prisma psicopedagógico, a 

objetividade e a subjetividade do sujeito também não. É na relação única que cada sujeito 

(epistêmico/epistemofílico) estabelece com a linguagem, se colocando no interior do 

processo social, que esta se constitui. É também através da linguagem que este sujeito 

tem possibilidade de (re)criar a cultura.  

  

             O espaço psicopedagógico: espaço de ensino-aprendizagem aberto a 

possibilidades a partir de um vínculo entre ensinante e aprendente. Assim, a primeira  

construção que precisa ser feita durante o processo de ensino e aprendizagem é a 

criação do espaço de confiança entre quem ensina e quem aprende. 

  

             É um espaço de trânsito entre conhecimentos que começam a fazer sentido e 

possuir um significado, se tornando saberes com seus mais variados sentidos, tanto para 

quem escuta como para quem fala, ou ainda, escrevem, desenham, pintam, cantam, 

“brincam”, ou seja, se expressam de forma autêntica e autoral. 

  

             Para Alícia Fernández, ensinante e aprendente compartilham um espaço. Esse 

espaço é um espaço “entre”, ou seja, que não pertence nem depende de um nem de 

outro exclusivamente, e sim do que está sendo permanentemente coconstruído nesse 

vínculo.  

ESPAÇO PSICOPEDAGÓGICO 

SILÊNCIO DIÁLOGO 

- Pelo diálogo em sala de aula, ensinante e 

aprendente  constroem conhecimentos, 

transformando-os em saberes próprios num 

estar sendo no contexto em que vivem;  

-A palavra ajuda o homem a tornar-se homem;  

- Linguagem é cultura;  

- O homem torna-se sujeito do processo 

histórico;  

- Aspectos primordiais: - relação democrática; - 

falar autêntico; 

- Não aceita o que chama “Pedagogia dos 

Conteúdos” (ensinante dá tudo pronto ao 

aprendente - tira a autonomia dos sujeitos);  

- Conteúdo como complexidade e não como 

quantidade; 

- O aprender é ato que exige envolver-se, 

pesquisar, ir atrás, produzir novas sínteses, 

fruto de descobertas; 

- Criticidade e responsabilidade, necessários à 

conquista da liberdade; 

- Função do ensinante: encontrar a ponte 

motivadora para que o aluno desperte; 

- Para progredir a aprendizagem deve ser viva 

e motivadora.  

- Abordagem fenomenológica (centrado no hoje, 

na pessoa); 

- A fala autêntica é originária de um ouvir a si 

mesmo; 

- É aprimorada no diálogo “saudável” com o 

outro, ambos inseridos no mundo.   

- Dois processos no ato de falar: - o que copia, 

chamado parafrástico; - e o que representa a 

tensão homem - mundo, o “desnudar-se”: 

“discurso lúdico” no qual é possível uma 

reversibilidade  total entre os interlocutores; 

- Primeiro processo: “discurso autoritário”  - 

reversibilidade entre interlocutores não ocorre,  

polissemia é contida;    

- Nem todas as trocas de palavras entre 

ensinantes e aprendentes podem ser 

consideradas diálogo. Diálogo, como também o 

falar, seria a forma de interlocução polissêmica 

entre estes dois sujeitos (discurso lúdico); 

- Polissemia semelhante ao termo reversibilidade 

operatória utilizada por Piaget: é a inversão de 

uma operação direta em operação inversa. 

 

- Habitar o país da palavra é também saber 

habitar o território do silêncio; 

- silenciar-se não é o mesmo que calar-se; 

- É possibilidade de escutar e escutar-se, 

habitando o lugar onde nascem as palavras;  

- Silêncio é “ninho do pensar”, momento 

surgido para guardar os saberes; 

- O ato de escrever, assim como falar, 

desenhar... É um ato de autoria. 

- O silêncio é uma experiência do “não dizer” e 

seguir diferentes vias e sentidos que possibilita 

ao sujeito manter sua  identidade porque nele 

vários sentidos aos discursos poderão ecoar.  
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OUTRAS 

LINGUAGENS 

... Que possamos, através da obra 

de     Alícia                  Fernández,        

continuar                   a criar         

“espaços                   moínhos...” 
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