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Prefácio

De tempo somos.
Somos seus pés e suas bocas.

Os pés do tempo caminham em nossos pés.
Cedo ou tarde, já sabemos,

os ventos do tempo apagarão as pegadas. 
Travessia do nada, passos de ninguém? 
As bocas do tempo contam a viagem.

Eduardo Galeano

Fiquei muito feliz quando Jacqueline Andréa Glaser foi porta-voz 
de um convite para que eu prefaciasse esta obra, escrita por pro-

fissionais da psicopedagogia, a maioria das quais em algum momento 
fez parte da minha história profissional.

Esta obra representa a boca do tempo, a qual conta a viagem para 
que o vento não apague as pegadas de tanto trabalho e de re sultados 
que podem servir de ponto de partida para tantas outras aventuras.

No percurso da psicopedagogia, seus profissionais passam por 
diver sos locais; levam o tempo em seus pés e em suas mensagens; 
fazem paradas necessárias, como participantes ou como convidados; 
conhecem pessoas; testemunham ações, superações, implicações; 
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par ticipam de discussões e vão crescendo na partilha de saberes e faze-
res. Algumas dessas ações se transformam em lembranças, as quais 
vão se suavizando com o tempo; outras, de alguma forma registradas, 
resistem ao vento.

Em minha viagem por essa estrada, parei em inúmeras estações 
e fui conhecendo a maioria das autoras. Fui professora de algumas 
delas, supervisora de outras… mas, principalmente, fui colega de pro-
fissão de todas, como educadora e psicopedagoga.

É com grande alegria que anuncio aos leitores uma obra que 
nasce do fazer de uma equipe que, por algum período, em dis-
tintos momentos da história, atuou no Centro de Neuropediatria 
do Hospital de Clínicas da UFPR. Profissionais que, pertencentes 
ao espaço, como boca do tempo, contam suas viagens. Uma equipe 
que, especialista em aprendizagem, contribuiu e contribui para 
avaliar, intervir e promover a aprendizagem em sujeitos que, por 
algum motivo, apresentam singularidades para aprender quanto 
ao ritmo, às habilidades consideradas ideais pela cultura, à capa-
cidade de integrar informações e conhecimentos, assim como a 
outras formas de aprender que são distintas daquela da maioria 
dos aprendizes.

Com um olhar e uma escuta apurados, com o conhecimento de 
como a aprendizagem acontece e com a sensibilidade para com-
preender o jeito de aprender resultante das interações que os sujei-
tos estabelecem com os contextos em que vivem, essa equipe atuou 
nos gabinetes e, para além dos muros do Centro de Neuropediatria, 
fez parceria com outras áreas do conhecimento e com outras ins ti-
tuições, desenvolvendo projetos importantes para a comunidade, para 
as famílias e para os sujeitos atendidos.

Quero destacar a importância que esta obra possui, também, 
para a psicopedagogia brasileira. Como psicopedagoga, agradeço à 
equipe o trabalho desenvolvido, e que parte dela ainda vem desenvol-
vendo, e ratifico minha alegria em anunciar a iniciativa de publicar e 
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oferecer para a comunidade científica da psicopedagogia esta obra, 
que tem a força da memória e do registro, a fim de inspirar refle-
xões e novas ações. 

É uma viagem contada de tal forma, que mantém vivas as pega-
das e marcados os caminhos percorridos.

Grata, 

Laura Monte Serrat Barbosa





11

Apresentação

Nunca duvide que  
um pequeno grupo de cidadãos  
preocupados e comprometidos  
possa mudar o mundo: de fato  
é só isso que o tem mudado. 

Margaret Mead

Esta obra congrega saberes para compartilhar fazeres.
2020… ano de pandemia. E, de repente, tudo parou! No atendi-

mento psicopedagógico, o espaço das crianças passou a ser ocupado 
pelo vazio e pelas incertezas. Perdemos todas as nossas referências, 
nada pode ser feito como antes.

Esperando as novas consignas institucionais de como proceder 
no ambiente hospitalar, vejo-me arrumando a sala, organizando ma-
teriais. A necessidade de pôr em ordem o externo impera para tentar 
apaziguar um interior angustiado, pego de surpresa.

Terminada a arrumação dos armários, chega a vez dos arquivos 
do computador. Nossa! Quanta coisa! E não é apenas quantidade… 
é qualidade, é trabalho realizado, é produção de conhecimento. Pa-
rece que tudo vai acontecendo em cadeia, necessidades aparecem, 
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resoluções surgem (ou não), e a gente não olha para trás. E isso a pan-
demia permitiu. Agora, embora não seja por um bom motivo, existe 
o tão desejado tempo disponível.

Fiquei impressionada e emocionada com o privilégio de conse-
guir formar uma equipe com psicopedagogas voluntárias (e duas 
funcionárias públicas emprestadas), sempre tão comprometidas, em 
meus 24 anos de atuação no Centro de Neuropediatria do Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CENEP). Pausa para 
meus intermináveis agradecimentos aos doutores: Sérgio Antoniuk 
e Isac Bruck, que, sempre com muito apoio e incentivo, permiti-
ram a implantação do setor de Psicopedagogia na Neuropediatria do 
Hos pital de Clínicas. 

Essa história nasceu de um impulso de desbravamento e neces-
sidade de construção, mesclado ao sentimento de solidão e impo-
tência diante dos planos e das ambições para o setor. Mas elas foram 
chegando; umas ficaram, e ficaram até não poder mais. Outras per-
maneceram só o tempo de fazer e deixar uma marca competente. 
Nós nos identificamos, nos instrumentalizamos, nos construímos, 
numa relação de cooperação, e formamos uma equipe com todas as 
letras da palavra.

E aí foi possível fazer tudo (ou quase tudo), que felizmente 
ficou registrado no computador. Nessa caminhada, nosso guia para 
fundamentar a nossa prática foram os aportes teóricos da Episte-
mo logia Con  vergente, do nosso querido mestre argentino Jorge 
Visca. Imediatamente penso: isso não pode ficar só aqui, sem acesso! 
Afinal, foram anos de articulações de ideias, reflexões e pontos de 
vista para transformar a nossa realidade por meio do campo de ação 
da psicopedagogia.

Nasceu a ideia deste nosso livro! Antes que de relance surgis-
se a dúvida ou a ideia de que seria, por algum motivo, difícil, veio-
-me a lembrança da conhecida frase do mestre Visca: “Quem pode te 
impedir?!”.
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Naquele mesmo instante, fiz a proposta às colegas e amigas. Impa-
ciente, esperei a primeira reação. Fiquei na torcida, foram chegando…

Naquela noite tive um sonho incrível: estávamos na casa de uma 
delas, todas numa piscina grande, e as bordas começaram a se desin-
tegrar. Não dava pé para ninguém, mas todas arranjaram um jeito e 
ninguém se afogou. 

Aqui está o resultado!
Jacqueline Andréa Glaser




