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O presente glossário é uma iniciativa do GP-Tekoa, grupo de pesquisa que em seus encontros de
estudos sistemáticos, ocorridos a partir de 2014, sentiu a necessidade de reunir as definições de
conceitos utilizados no campo da psicopedagogia, uma área de estudos relativamente nova,
sobretudo no que diz respeito a uma investigação teórica própria desse campo.
De acordo com o dicionário Larousse, o termo glossário significa: “compilação de palavras de
sentido obscuro; comentário; conjunto do significado de termos de uma área do conhecimento;
vocabulário; pequeno léxico colocado ao fim de uma obra para esclarecer termos pouco
conhecidos; vocabulário”.
Os glossários especializados passaram a fazer parte da rotina dos alunos da Formação em
Psicopedagogia da instituição, quando Maria Luiza Leão, diretora do Centro, sugeria que se
reunisse os termos centrais relacionados à psicopedagogia à partir das elaborações teóricas dos
cursos. O GP-Tekoa tomou a resolução de organizar, numa totalidade coerente, os fragmentos de
glossários produzidos desde 2006. Assim, estamos disponibilizando ao público um glossário
especializado, através da nossa plataforma on-line Akadémia, encarregada da difusão do
pensamento teórico-prático da instituição.
Além do glossário especializado da área da psicopedagogia. Oferecemos também, glossários
anexos onde poderão ser encontrados conceitos de outras disciplinas (psicologia cognitiva,
psicanálise, psicologia social) que contribuem para o corpo de conhecimentos relativos à
psicopedagogia.
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O GP-Tekoa, estruturado enquanto tal, surgiu em 2014, para investigar, de maneira sistemática,
estudos e projetos nas linhas de pesquisa da instituição: 1. A Noologia Estruturalista: um postulado

teórico para o campo da psicopedagogia; 2. Roda de Conversa Operativa: uma técnica de
intervenção psicopedagógica comunitária.
Formado por especialistas em psicopedagogia, o GP-Tekoa conta com a colaboração científica de
Sara Pain, Gérard Vergnaud e Sandra Bruno (França), Maria Apparecida Mamede Neves (PUC-Rio)
e Maria Cecília Almeida e Silva (Pró-Saber- RJ).
São os pesquisadores efetivos do grupo: Alba Weiss (em 2014), Maria Luiza oliveira Castro de Leão
(desde 2014), Juliana Borges (desde 2014), Marlene Dias (desde 2015) e Gisele Noel (desde 2015).
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