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                                     RESUMO 

 
O presente artigo tem como tema a contribuição do psicopedagogo 
na escola e objetiva evidenciar a problematização da dificuldade de 
aprendizagem dos alunos, e chamar a atenção de gestores e 
profissionais da área de educação para a inserção de um 
psicopedagogo dando suporte aos alunos durante todo seu 
processo de aprendizagem. Nesse sentido se busca uma parceria 
com os profissionais da educação, inclusive do psicopedagogo, a 
fim de melhor intervir no processo de aprendizagem do aluno. A 
pesquisa é de natureza descritiva e qualitativa, realizada no 
período de agosto a janeiro de 2017, em Caucaia, com três 
psicopedagogas, sendo duas de escola pública e uma de escola 
particular, que contribuíram com a pesquisa respondendo um 
questionário. Os resultados apontaram para uma maior pesquisa e 
métodos relacionados com a problemática da aprendizagem, tendo 
como apoio a psicopedagogia, mas que ainda não é suficiente para 
atender a demanda crescente do público alvo.  
 
Palavras-chave: Família. Psicopedagogia. Aprendizagem.  
  
 
 

ABSTRACT 
 
This article has as its theme the contribution of the psychopedagogue in the school. It aims to 
highlight the students’ learning difficulties and to draw the attention of managers and professionals 
of the education area to the insertion of a psychopedagogue who gives support to the students 
throughout their learning process. In this sense, a partnership with the education professionals is 
sought, including the psychopedagogue, in order to better deal with the student's learning process. 
The research is descriptive and qualitative, carried out from August to January 2017, in Caucaia, 
with three psychopedagogues, two from public schools and one from a private school, who 
contributed to the research by answering a questionnaire. The results pointed to a greater research 
and methods related to the learning problem, having as support the psychopedagogy, but which is 
not enough to meet the growing demand of the target public.  
  
Keywords: Family - Psychopedagogy – Learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como estudo o tema: a contribuição do psicopedagogo na 

escola.  

A escola é um dos agentes responsáveis pela formação, integração e 

desenvolvimento da criança, além da família. Ela é o segundo lar das crianças que ali se 

encontram para dar continuidade ao conhecimento que vem acompanhado de grandes 

transformações.  

Essas modificações têm se mostrado frente às instituições bem como nas 

famílias, e em todas as relações sociais, como uma grande problemática para a 

aprendizagem que não se limita somente ao eixo familiar, mas se expande em todos os 

âmbitos da realidade do aluno, acarretando uma gama de questões que precisam ser 

revistas por todos os envolvidos na educação, passando por gestores, professores, 

família e toda a comunidade.  

Temos percebido nas famílias uma maior participação desta, na vida dos filhos. 

Ao mesmo tempo são percebidas também modificações nas relações sociais que por 

sua vez, afetam os processos de ensino-aprendizagem, e o exercício da docência, 

mudando todo um estudo prioritário na base curricular de ensino. (PATTO 2004; 

LIBÂNEO, 2007).  

A importância deste trabalho em estudo objetiva tratar da problematização de 

aprendizagem dos alunos e chamar atenção de gestores e profissionais da área de 

educação, para um acompanhamento de um psicopedagogo à essas crianças que 

muitas vezes não tem as mesmas oportunidades de aprendizagem devido a problemas 

advindos de sua subjetividade e outras questões sociais que acabam bloqueando sua 

aprendizagem.  

A partir destas reflexões surgem as questões: Qual a importância do 

psicopedagogo na escola? Estará o aluno com dificuldade de aprendizagem 

aproveitando os conteúdos propostos pelo ensino, sem um acompanhamento de um 

profissional da psicopedagogia?  

O tema foi escolhido devido a uma vivência com alguns alunos de um projeto do 

governo dentro das escolas, chamado mais educação, no qual foi possível observar a 

deficiência de aprendizagem de alguns desses alunos. Foi observado também que além 

de um incentivo à mais a esses estudantes é importante que eles sejam acompanhados 

por um psicopedagogo afim de intervir na formação estudantil desses alunos, como 

também direcioná-los a outros profissionais da área de saúde para juntos formarem uma 
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equipe multiprofissional que dê suporte aos estudantes que necessitam de um 

acompanhamento durante seu processo de aprendizagem. 

O artigo dividiu-se em duas seções: a primeira seção apresenta todo o 

embasamento teórico, com literatura do trabalho trazendo a justificativa de que para os 

alunos com dificuldades de aprendizagem a contribuição do psicopedagogo é muito 

importante e traz também uma breve explanação sobre a psicopedagogia.  

A segunda seção do artigo apresenta a relevância do psicopedagogo dentro da 

escola para acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos. Durante a pesquisa 

de campo, feita através da pesquisa ação, os dados obtidos, contribuíram para a 

justificativa de que é necessário um melhor acompanhamento desses alunos por um 

psicopedagogo para intervir na educação desses alunos que tem dificuldades para 

aprender, principalmente nos anos iniciais, que é onde começa o processo de 

aprendizagem.  

Acreditamos que a presente pesquisa levará a um debate mais aprofundado 

acerca das múltiplas questões que surge diante das questões sociais e a aprendizagem, 

principalmente no ensino fundamental, onde começa todo o processo de ensinar e 

aprender dos alunos, e despertar para  uma maior integração de todo o corpo docente, 

família e comunidade, na formação escolar desses alunos, com um acompanhamento 

dos mesmos por um psicopedagogo, que venha fazer parte dessa escola  para atender 

as necessidades dos alunos com dificuldades na aprendizagem.  

  

FUNDAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA  

 

A psicopedagogia nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do 

processo de aprendizagem, é um termo usado para se definir uma área de estudo que 

une a pedagogia à psicologia, e que não veio para substituir nem uma outra área de 

conhecimento, mas busca agregar valor em outros campos de estudos para criar seu 

próprio objeto de estudo a fim de tornar essencial à interdisciplinaridade.  

De acordo com (MACEDO 1999, apud BOSSA 2000), reconhecer tal caráter 

significa admitir a sua especificidade enquanto área de estudo, podemos tratar da 

psicopedagogia apenas como aplicação da psicologia à pedagogia, pois mesmo se 

tratando de duas áreas de disciplinas na solução da problemática que deu origem aos 

problemas de aprendizagem, não se aplica uma à outra, e sim na constituição de uma 

nova área, que busca se constituir a partir de vários conhecimentos. 

A psicopedagogia assume hoje um papel muito importante na trajetória de 

alunos com dificuldades de aprendizagem, que em consonância com outras áreas de 
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atuação que envolve as ciências sociais e saúde, busca interagir com a escola e família 

a fim de melhor entender o objeto de estudo e criar caminhos para solucionar ou 

melhorar os problemas de aprendizagem.  

De acordo com (Kinguel 1991, apud BOSSA 2000) A psicopedagogia surgiu 

devido ao grande número de crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem, 

e a luz de pesquisas psicopedagógicas, esse número cresce ainda mais diante do 

contexto social em que vivemos. E partindo do pressuposto de que é necessário uma 

intersetorialidade, é que a atuação do psicopedagogo precisa de outras áreas de estudo 

como a psicologia, sociologia, antropologia, linguística, epistemologia, bem como a 

interferência de outros estudiosos, a fim de melhor interagir com a problemática advinda 

da subjetividade do sujeito e relações sociais que venham ser um bloqueio para o 

aprendizado do ser humano. A área da psicopedagogia passa por uma reformulação, 

onde a atuação puramente clínica e individual busca-se uma compreensão mais 

integrada do fenômeno da aprendizagem e uma atuação de natureza mais preventiva.   

Segunda (VISCA 1987, apud BOSSA 2000), a psicopedagogia iniciou muito 

dependente da medicina e psicologia, onde ela não tinha um estudo próprio, ou seja, 

não se definia por si só, mas com o passar dos anos e muitas pesquisas, pode se 

perceber o perfilamento de conhecimento independente e complementar, possuindo um 

objeto de estudo próprio, (o processo de aprendizagem), bem como recursos 

diagnósticos, corretores e preventivos.  

A psicopedagogia por muito tempo e até hoje se encontra muito confusa para 

alguns, nos termos, haja vista que tratando de um transtorno de aprendizagem, muitos 

confundem com problemas psicológicos, que na verdade é, mas, no sentido da 

dificuldade de aprendizagem, devido à falta de atenção causal, ou até mesmo na sua 

subjetividade, do seu eu, então demanda muitas questões onde precisam de psicólogos 

e psicopedagogos para uma avaliação, diagnósticos e intervenção.  

Assim sendo, de acordo com (MULLER 1984, apud BOSSA 2000), refletindo 

sobre o objeto de estudo da psicopedagogia, deve-se observar o local onde está situado 

este campo de atividade, pois é função da psicologia pensar como interferir nos 

conhecimentos quando estes entram em contradição e afetam o aprendizado com 

influência representativa no inconsciente, encontram maneira de favorecer no 

aprendizado tratando as alterações. E é função da psicopedagogia pensar como 

estudar, como ensinar, como aprender, como desenvolver as atividades de acordo com 

sua subjetividade criando sistemas, métodos educativos, conhecer quais os problemas 

estruturais que podem interferir no surgimento de transtorno de aprendizagem e 

fracasso escolar.  
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A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que surgiu de uma 

demanda, o (problema de aprendizagem), em um território pouco explorado, que vai 

além dos limites da psicologia e pedagogia, onde cresce ainda mais, pois os recursos 

são poucos para atender a uma demanda que se constitui em uma prática. Prática essa 

que se afirmar com o estudo do sujeito e suas limitações, seu processo evolutivo de 

aprendizagem, suas condições de aprendizagem que são ligadas há vários fatores 

condicionantes e como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las dependendo dos trabalhos 

clínicos e preventivos. 

 

OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA CRIANÇA: O PROCESSO DA APRENDIZAGEM 

E SUAS DIFICULDADES  

 

 A criança é um ser dotado de inteligência e sentimentos, no qual está se 

desenvolvendo de acordo com o mundo em que está inserido, no convívio familiar e 

comunitário. É na infância que são assimilados os conhecimentos e atribuídos a sua 

personalidade que será construída ao longo dos anos.   

 É na infância que dá início ao ciclo de várias etapas que formam e constroem a 

máquina humana, com suas estruturas físicas, emocionais e psíquicas, é nela que 

arriscamos nossos primeiros passos e palavras. É nesta fase que estamos em contato 

com o mundo, e respondendo a estímulos com gestos e sentimentos, aguçando 

também a curiosidade, uma vez que estamos em contato com o novo, e descobrimos os 

novos limites e superação, ultrapassando barreiras, diferenciamos cores, objetos, 

formas e pessoas.   

 É durante a infância, que são formados os aspectos da personalidade e do 

caráter da criança, a partir dos conceitos dos adultos.   

 Sabemos que a criança imita o adulto e na convivência ela vem aprendendo de 

acordo com o funcionamento do seu componente, vai formando o seu intelecto.  

 A infância é também a base que forma o ser humano, a partir dos conceitos dos 

adultos. Wallon afirma “A infância e seu estudo as quais a posição do adulto diante da 

compreensão do desenvolvimento infantil e os riscos de simplificação resultante do 

egocentrismo [...] e uma análise do alcance dos diversos métodos empregados no 

estudo da criança” (2007, p. 08).  

 Existem três fases na evolução psicológica da criança, a primeira diz respeito a 

maneira como a criança se identifica com o mundo ao seu redor e sua família, a 

segunda se dá na vivência dos significados desse mundo de forma lúdica vivendo sua 

história, seu desenvolvimento social e pessoal, e por fim uma terceira que é onde a 
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criança vive a infância, no processo de alternância funcional, no movimento que vai e 

volta, esse processo permite que a criança reviva momentos de sua vida, voltando até o 

seu estado fetal, construindo assim sua formação cognitiva estabelecendo relações com 

o exterior (Ibidem).  

 Todo esse processo de lembranças das vivências da criança vai se construindo 

com o tempo e formando a personalidade da criança passando pela adolescência e 

repassando para uma vida toda.  

 A adolescência é um estágio de vida onde a criança está buscando se identificar 

na sociedade, e muitas vezes não sabe qual a sua identidade, pois, ela ainda está se 

formando de acordo com o seu papel nesse mundo, ficando muitas vezes ansiosos e 

confusos. Esse período é de questionamento daquilo que foram ensinados conforme a 

postura dos adultos em suas vivências. Não são mais meros receptores de ordens e 

valores, indo buscar sua própria identidade, para se contrapor com as mais variadas 

questões e formam a sua própria visão sobre o mundo no qual está inserido.  

O adolescente é muito inconstante devido as variadas expectativas do 
cotidiano, onde ele ainda não se encontrou capaz de lidar com as 
emoções que são vividas tão intensamente nessa época de 
descobertas e decepções [...] nunca um dia é igual ao outro : “ a 
descoberta do próprio corpo, suas modificações, o novo significado da 
amizade, a descoberta do sexo oposto, a paquera, o namoro, o 
apaixonar-se, o amor.”...avançando-se de corpo e alma no surgimento 
de tudo que é novo tanto o mundo exterior, quanto no interior. 
(SERRÃO et al, 1999, p. 65)   
 

Diante das grandes mudanças do comportamento do adolescente, o adulto tem 

grande relevância para a construção de sua identidade, uma vez que este já passou 

pelos mesmos ou idênticos problemas. E, no entanto, é necessário que deixemos ele 

mesmo resolver seus problemas, apenas precisamos discipliná-los com cuidado e 

apoiar nas tomadas de decisões encorajando-o, pois é nessa transição que ele entra em 

busca de respostas para sua existência de acordo com sua singularidade entra em 

conflito com a família e até mesmo com a sociedade, que buscando sua forma de viver 

não é compreendida pelos indivíduos aos quais se relaciona, pois mesmo na sua 

individualidade ele faz parte de um todo que às vezes o excluí por ser diferente. 

O adolescente é muito complexo, pois é a fase onde o desenvolvimento humano 

sofre uma série de transformações. Adolescente e juventude são dois termos que 

algumas vezes são usados como sinônimos e em outros ditos como duas fases 

distintas, que se dividem conforme a idade.  

 Assim, compreender as interações que perpassam o fenômeno da vida adulta, 

em cada ser humano, é entender o processo de desenvolvimento, com suas 

aprendizagens e singularidades. E conceber que está aprendendo é estar vivo, é ter 
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vida, é não envelhecer em sua interioridade. Portanto, tudo o que acontece na vida de 

uma pessoa é bastante significativo e decisivo para a formação do caráter, e 

principalmente no que diz respeito ao aprendizado de uma criança, onde o 

desenvolvimento intelectual está ligado às emoções e aprendizagem, uma vez que a 

criança vive em um processo de constantes lembranças, que variam de acordo com a 

idade, e que também são influenciadas pelas suas evoluções psicológicas. (WALLON, 

2007).  

 O aprendizado de cada indivíduo depende de como ele vê e se relaciona 

consigo mesmo e com o mundo, pois para entendermos como uma criança vê o mundo, 

é necessário estar atento para três estruturas: a biológica, psíquica e a mental. A 

estrutura biológica compreende a maturação ou os danos do sistema nervoso central-

SNC. Assinalando também a noção da neuroplasticidade, descrita por Vygotsky (ano), 

pode ser revestida durante os primeiros meses de vida onde eram vistos como 

irreversíveis.  

 Os problemas encontrados na análise psicológica do aprendizado da criança 

tem relação com o aprendizado e o desenvolvimento em criança em idade escolar. O 

aprendizado não está ligado diretamente ao desenvolvimento ambos seguem 

separadamente ou juntos, utilizando os avanços do desenvolvimento, ao invés de ele 

mesmo seguir outros caminhos. (VYGOTSKY, 1988)  

 Enganamo-nos quando pensamos que as crianças não aprendem com a 

convivência, pois todo o aprendizado irá refletir com resquícios de uma vida anterior.   

 De acordo com Vygotsky (1988), denomina zona de desenvolvimento proximal, 

esse nível potencial de desenvolvimento que deve ser trabalhado pela escola. Para 

cada habilidade ensinada pela escola há um período em que a criança é mais receptiva 

àquele conteúdo, e a ação pedagógica será mais produtiva. Esse período sensível não 

pode ser explicado apenas pela maturação de certas funções biológicas. Ele é 

resultante da aprendizagem ocorrida no meio social. O aprendizado de qualquer 

conteúdo começa muito antes da criança frequentar a escola, quando a criança começa 

a aprender linguagem-escrita ela já tem forma de aprender a comunicação por meio de 

sinais e desenhos que utiliza para expressar suas ideias no seu cotidiano.  

 Um dos principais ingredientes nessa intervenção, além do conhecimento 

teórico, que possibilita o aprendizado de uma criança durante sua trajetória de vida, é 

ressignificar a sua história e saber qual seu lugar no contexto.  

 Dessa maneira, todo indivíduo aprende de acordo com seu modo de viver, suas 

emoções, sua maturação, articulando saberes, proporcionando um melhor fluxo, de 
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conhecimento, abrindo caminhos para a compreensão do fenômeno da aprendizagem, 

que está vinculada ao esquema evolutivo da aprendizagem.  

 Portanto todo o processo evolutivo do aprendizado da criança, e porque não 

dizer de toda a vida do ser humano, perpassa por várias concepções, referente aos 

aspectos afetivos e cognitivos que se estabelecem desde o nascimento, no contato com 

a mãe, ampliando-se as relações com os familiares, comunidade e escola. (WALLON, 

2007)  

 Contudo para que haja uma maior efetividade no trabalho de mediação com 

crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, é necessário ter o envolvimento de cada 

um, levando em conta todas as relações sociais, perpassando por todo o cotidiano 

escolar, que se concretizam na prática pedagógica. (TIMBÓ et al, 2017).  

  

PSICOPEDAGOGIA E OS CONTEÚDOS: FAMÍLIA E ESCOLA  

 

A psicopedagogia surgiu para atender a patologia da aprendizagem, porém ela 

tem se voltado cada vez mais para uma ação preventiva acreditando que o motivo da 

não aprendizagem seria a inadequada pedagogia institucional e familiar. No entanto a 

proposta da psicopedagogia é ter uma postura crítica frente ao fracasso escolar, 

levando em conta todo um contexto social, visando encontrar alternativas na melhoria 

da pratica pedagógica nas escolas (BOSSA, 2000).  

 A educação familiar é um processo que passa da geração dos adultos 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e para a socialização dos mais novos. 

Os conteúdos vão variando com a época e cultura, pois cada familiar tem sua 

própria maneira de agir, a depender do seu modo de vida, onde cada um tem sua 

particularidade familiar, e algumas vezes partilhando com a escola e outros agentes 

sociais.  

 Assim sendo, entende-se por educação familiar, o conjunto de regras e conduta, 

mitos e metas que uma família fundamenta a educação dos filhos, regulamentando a 

interação dos pais com os mesmos. (GIMENO, 2001).  

 Ao longo dos anos tem ocorrido grandes transformações em todo o contexto 

educacional, que vai desde a ordem econômica até as mudanças tecnológicas, e vem 

mudando todo o cenário, manifestado pela instancia educativa, compreendida pela 

escola e pela família (PATTO, 2004, LIBÂNIO, 2017).  

 Essas mudanças têm se mostrado frente as instituições de ensino como uma 

nova perspectiva dos alunos, bem como dos profissionais docentes, e outros 

profissionais que se dedicam a trabalhar com a educação, e entre eles está o 
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psicopedagogo, que busca uma interação com a família, escola e comunidade afim de 

melhor trabalhar os problemas relacionados com as dificuldades de aprendizagem.  

 Ao atentar para um novo cenário de transformação, percebemos que a escola 

tornou-se um lugar de socialização e de formação de sujeitos, ao oportunizar à estes 

algumas condições para o exercício de cidadania, com uma formação política e 

intelectual, cabendo assim, a psicopedagogo dá sua contribuição na educação, 

detectando problemas de aprendizagem ou extinguindo-o. Problemas estes que podem 

ser geridos dentro ou fora da escola.  

 É importante ressaltar que o psicopedagogo não atua diretamente com a 

dificuldade, mas contribui para saná-la ou melhorar, levando em conta os aspectos 

socioeconômicos, culturais e psicológicos, ele atua junto as famílias, crianças e 

professores, buscando soluções para o problema de aprendizagem (BOSSA,1994).  

 Partindo do pressuposto de que a educação é formada pela família, escola e 

outros agentes sociais da convivência humana. É importante ressaltar que é necessário 

um envolvimento maior dos gestores na escola a fim de amenizar os problemas de 

aprendizagem e até mesmo servindo de base para o senso escolar.  

 Sendo assim, para (DOURADO, DUARTE 2001) apud (DIOGENES 2017). A 

gestão educacional escolar deve estar voltada para o democrático, envolvendo todos da 

instituição no processo de ensino aprendizagem, buscando novo saberes, dividindo 

responsabilidades e dialogando, a fim de saber opiniões e críticas, apoiar, e qual 

direção deve seguir na tomada de decisões e busca de conhecimentos e apoio na 

escola onde devem sempre está voltado para o planejamento, dando suporte aos 

docentes e discentes com dificuldades, inclusive deixando todos fazerem parte de tudo 

que existe na escola, afim de que todos se sintam capazes e confiantes de atingir os 

resultados.  

 É necessário que todos da escola, inclusive a família, esteja nessa dinâmica, 

objetivando metas, traçando caminhos à percorrer, e estar sempre envolvendo todos os 

funcionários da escola, para quê em uma perspectiva de prevenção busque desde a 

educação infantil, ferramentas que auxilie na investigação educacional, com o intuito de 

identificar precocemente possíveis dificuldades de aprendizagem, para que seja 

elaborada estratégias de ensino e aprendizagem dos alunos. (DIOGENES, 2017)  

Os sistemas de ensino e de formação tem enfrentado uma série de desafios para 

ajudar as crianças e os jovens com dificuldades de aprendizagem, se assim não fosse 

todos os seus direitos e comprometimento à qualificação futura dos nossos recursos 

humanos seria vedado. A não ser que os vários técnicos de apoio educativo se 

dediquem a tais desafios, a grande esperança dos pais e dos pioneiros na pesquisa 
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educacional das dificuldades de aprendizagem terá os seus sonhos e esforços 

desfeitos. A crença do potencial humano de muitas crianças e muitos jovens merece 

que nos dediquemos na resolução estratégica e atempado das suas dificuldades 

(VITOR, 2001)  

E para termos uma qualificação futura razoavelmente boa dos seres humanos, 

precisamos nos empenhar e investir mais em sua formação profissional, e pessoal, que 

é também uma responsabilidade da instituição escolar.  

Vejamos então o que nos diz. Tamiarana et al. (2017, p. 32).  

 
O ambiente escolar além de ser um local de aprendizado é também um 
lugar de descontração, onde fazemos grandes amizades, e quando a 
escola é inclusiva aprendemos com as diferenças que nela 
encontramos e depois transformamos essas diferenças em igualdade.  

  

Nesse processo de inclusão é imprescindível saber as habilidades e 

necessidades de cada aluno para compreender melhor cada inclusão, em uma forma 

dinâmica, praticando as igualdades na sua particularidade, respeitando os seus 

potenciais e limites, interagindo com os mesmos e toda comunidade escolar. 

Não podemos agir como meros espectadores e pensar que basta incluir o aluno 

com necessidades especiais, em uma sala de aula, têm que pensar que esse aluno um 

dia vai crescer e se tornar um profissional que foi formado pela escola. Incluir é 

englobando todas as diferenças e está aberto para as diferentes formas de vida 

(TAMIARANA et al.  2017).  

 

METODOLOGIA 

  

Nesta pesquisa considerada qualitativa dentro da descrição de pesquisa ação, 

os dados obtidos contribuíram para que o pesquisador reformule as ações evolvidas de 

modo que apontem dados que é muito importante a presença de um psicopedagogo na 

escola a fim de melhor intervir no processo de aprendizagem dos alunos.  

As ações que norteiam a pesquisa dependem da maneira de como cada 

entrevistado, irá atuar. Nesta metodologia estão inseridos as estratégias, os 

procedimentos e os conteúdos que se relacionam com a problemática da pesquisa.  

Outro fator importante no momento do estudo são os recursos utilizados, de 

forma que essa pesquisa foi relatada com total fidelidade aos questionários aplicados às 

três professoras (psicopedagogas) com relação aos questionários aplicados, embora 

tenha tido muita semelhança nos resultados, foi possível observar as particularidades de 
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cada profissional, pois cada psicopedagoga teve um motivo a mais para adentrar ao 

mundo das dificuldades de aprendizagem.  

Esse é um procedimento que via de regras é uma técnica que envolve destreza 

e habilidade com um conjunto de ações ordenado e finalizado, isto é, dirigidos à 

consecução de uma meta. Diante desse procedimento é que as informações são 

analisadas a fim de mostrar os resultados apresentados e assim tratá-los como dados 

de uma coleta com um resultado aceitável. Os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados foram a observação participante e o questionário aberto.  

O espaço da pesquisa foi uma instituição pública do município de Caucaia, onde 

há como modalidade de ensino, o fundamental I e II, e também um projeto do governo 

do estado denominado de Mais Educação.  

 O espaço onde ocorreu a pesquisa de observação é bem estruturado, 

compostos por salas de aulas, cozinha, banheiros, sala de diretoria, biblioteca, e quadra 

esportiva. A referida instituição está situada na Av. Ulisses Guimarães S/N°, Iparana - 

Caucaia. 

Em relação  a aplicação do questionário foi possível realizar nesta instituição, 

somente com um professora (psicopedagoga) visto que em toda a escola apenas uma 

professora tem formação psicopedagógica.  

As outras duas participantes foram uma professora (psicopedagoga) de uma 

escola de ensino infantil também em Caucaia e outra que atua como psicopedagoga de 

uma escola privada de ensino infantil ao fundamental, que fica no centro de Caucaia.  

 Realizamos as análises de acordo com as questões respondidas com as 

psicopedagogas e as observações com os alunos de terceira a sétima série participante 

do programa mais educação da instituição aqui mencionada.  

 Para compor a pesquisa foi entregue aos sujeitos participantes, um termo de 

informação ao sujeito sobre a pesquisa, segundo a recomendação da resolução 196/96 

da comissão nacional de ética em pesquisa, juntamente com o termo de consentimento 

livre e esclarecido, onde todos os participantes ao manifestarem aceitação em participar 

da pesquisa assinaram e assim seguem em anexo para cientificar às condições da 

pesquisa. Foram respeitados os critérios éticos de acordo com o conselho nacional de 

saúde – ministério de saúde que destaca fundamentalmente a proteção ao bem estar 

dos participantes da pesquisa bem como ao respeito aos valores culturais, morais, 

religiosos e éticos, a confidencialidade e o anonimato dos participantes, onde esclarecia 

a importância do tema e a abordagem através de um questionário de perguntas 

elaboradas a fim de colher dados para nortear a pesquisa e contrapor com os objetivos 

e a problemática do tema proposto.  
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ANÁLISES DOS DADOS  

 

O primeiro instrumento a ser aplicado foi a observação através das vivencias que 

teve início em oito de agosto de 2017 a trinta de dezembro de 2017, durante três dias no 

período de duas horas com dois turnos, manhã e tarde.  

Esse projeto aconteceu no contra turno da instituição e eram destinados àqueles 

alunos que previamente se encontravam desmotivados e ditos como alunos que não 

queriam nada. Era feito uma seleção com uma turma de vinte alunos por turno onde 

eram retirados das várias salas de aula e feito um trabalho em uma única turma, onde 

mais uma vez não se conseguia fazer um trabalho eficaz devido a mesclagem das 

turmas, mas fazíamos o possível para dar conta.   

Estes alunos que não tinham bom êxito na sala regular, quando estavam no 

projeto davam um pouco de trabalho pra entender os exercícios propostos, mas logo 

estavam tendo êxito e até melhoravam seu rendimento escolar.  

Durante essas vivências foi possível perceber alguns alunos que apresentam 

transtornos cognitivos, dificuldade de aprendizagem, porém devido ao despreparo dos 

profissionais nessa área, eles não são entendidos como alunos com esses déficits de 

aprendizagem, são taxados de alunos preguiçosos que não querem nada, e só 

atrapalham, reforçando ainda mais o problema que a cada ano se acumula prejudicando 

cada vez mais o aprendizado do aluno.   

Os participantes da pesquisa são três pós-graduados em psicopedagogia, que 

embora, tenham terminado entre 11 a 16 anos, somente um está atuando na área.   

Para preservar o anonimato dos questionados, optou-se aleatoriamente por 

nomeá-los com numeração sucessiva de 1 a 3, onde discorreremos sobre as questões, 

que foram organizadas em um questionário formado por cinco perguntas abertas e 

respondidos pelas psicopedagogas.  

 

1. O que lhe motivou a fazer o curso de psicopedagogia?  

  

“Por ser um campo que trabalha com as questões de aprendizagem.” 
(Psicopedagoga 1)  
  
“Por uma simples razão e ao mesmo tempo significativo para mim. 
Minha filha Samara sempre teve dificuldade em matemática devido ao 
déficit de atenção nos primeiros anos durante sua alfabetização 
observei (empiricamente é claro), enquanto resolvia suas atividades e 
quando no 3º ano vi sua angustia ao tentar assimilar o algarismo da 
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subtração, até os 17 anos tinha dificuldade em fazer a leitura das horas 
no relógio de ponteiro ex: 15 para ás 11hs, durante toda a sua 
educação básica os números foram um terror na hora das avaliações. 
Então, logo quando terminei o curso de pedagogia ingressei no curso 
de especialização em psicopedagogia, foi muito gratificante e 
empolgante adentrar aos estudos dessa área que embora não 
reconhecida, porém imprescindível nas instituições educacionais por 
exemplo.” (Psicopedagoga 2)  
  
“Fiz o curso de psicopedagogia quando era professora no ensino 
fundamental I. A questão da dificuldade de aprendizagem sempre foi 
algo que me chamou a atenção, e como professora, precisava me 
especializar para intervir e melhorar minha atuação em sala de aula.” 
(Psicopedagoga 3)  
 

Diante do exposto, embora uma participante tenha mencionado que foi também 

por ter uma filha com dificuldade foi percebido que todas as entrevistadas foram 

unanime em dizer ainda que sucintamente, que o mundo das dificuldades de 

aprendizagem era algo que fascinavam, pois trabalha com as questões de 

aprendizagem.  

 O ser humano é um mistério em todas as dimensões, e em sua aprendizagem 

não é diferente, daí a importância do professor que conduz uma sala de aula com 

diversas questões sociais, atingir melhores resultados no sentido da aprendizagem, e 

compreender em suas complexidades todos os fenômenos que envolvem esta questão 

no ser humano, pois cada indivíduo tem sua particularidade em sua formação individual 

ao mesmo tempo em que necessita dos outros para seu aprendizado. (NUNES, 

SILVEIRA, 2008) apud (TIMBÓ et al. 2017) 

 

2. Há quanto tempo você é formada em psicopedagogia?  

         
“11 anos.” (Psicopedagoga 1)  

        “Há 13 anos.” (Psicopedagoga 2)  
        “Há 15 anos.” (Psicopedagoga 3)  

  

 Com relação ao tempo de formação da área de psicopedagogia das 

entrevistadas pode se observar que são equiparados, quase o mesmo tempo de 

formação, porém não foi possível relatar mais informações nessa questão. Apenas de 

acordo com nossas percepções é um tempo suficiente para cada uma delas está apta a 

desenvolver um trabalho na sala de aula de acordo com seu aprendizado, e fará a 

diferença das demais, em relações ao conhecimento adquirido. 

Assim sendo, de acordo com (TIMBÓ et al.  2017) o aprendizado é inerente ao 

ser humano, e quanto mais, se pesquisa, se tenta a compreendê-lo mais apto se estar a 

contribuir, embora seja complexa essa tarefa o professor procura conhecimento, 
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sabedoria e explica esse aprendizado na sala de aula e acredita que é possível o aluno 

aprender.   

 

3. O que mudou na sua vida profissional depois de ter feito o curso de 

psicopedagogia?  

 

“Procuro rever as estratégias de ensino, se estão de acordo com a 
realidade do aluno, pois acredito que  a prática do professor em sala de 
aula é decisiva no processo de desenvolvimento dos seus alunos, as 
mudanças de estratégias de ensino podem contribuir para que todos 
aprendam de maneira correta e eficaz.” (psicopedagoga 1)  
 
“O olhar pedagógico quanto às dificuldades de aprendizagem. 
Principalmente de leitura e escrita no processo de alfabetização.” 
(psicopedagoga 2)  
 
“Fazer o curso de psicopedagogia para quem trabalha na área de 
educação amplia a visão no que se refere à compreensão de como se 
dão os processos de aprendizagem. Com esse conhecimento a 
intervenção tornou-se mais direcionada e o planejamento mais 
adequado.” (psicopedagoga 3)  
 

 Sob o ponto de vista das psicopedagogas, todas estão de acordo que mudou a 

forma de ver a aprendizagem depois que elas fizeram o curso de psicopedagogia, pois 

segundo a entrevistada de número 3 relata “amplia a visão no que se refere a 

compreensão de como se dão os processos de aprendizagem”. A psicopedagoga de 

número 2 aponta que a leitura e a escrita são muito importantes no processo de 

aprendizagem.  

 Nesse sentido, é que se faz necessário uma formação continuada de 

professores principalmente dos primários, pois eles trabalham com seres humanos e a 

dignidade de um País passa pela cultura vivida e que vai se multiplicando, a fim de 

primar por um nível de intervenção mais qualificado cientificamente, e são os 

professores primários que são capazes de combater o analfabetismo funcional de 

crianças e adultos. (VITOR, 1999)  

  

4. Na escola onde leciona como as crianças com dificuldades de aprendizagem 

são orientadas? 

“As crianças com dificuldades de aprendizagem são encaminhadas ao 
psicopedagogo da escola mais próxima, já que não contamos com 
nenhum.” (psicopedagoga 1)  
 
“Primeiramente é feito um diagnostico no inicio do ano tanto de leitura 
como de escrita. Após isso, são feitas estratégias de ensino como 
organização da sala por níveis de escrita e leitura, utilizam de leituras 
na acolhida em sala com os livros do cantinho da leitura como também 
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a leitura individual. É sempre realizada uma chamada para os 
responsáveis para expor as principais dificuldades e traçando metas 
para serem alcançadas, embora nem todos responsáveis acompanhem 
o processo, mas boa parte tem superado as etapas do ensino 
necessário para um bom rendimento escolar. A motivação pela leitura é 
o principal fator positivo no trabalho do educador da alfabetização. No 
final do ano veremos os resultados.” (psicopedagoga 2)  
 
“Primeiro é reconhecido qual a dificuldade apresentada pela criança. 
Em seguida, mediante o grau de dificuldade são dados os devidos 
encaminhamentos em sala de aula, são propostas atividades que 
partem de onde a criança se encontra em seu processo de 
aprendizagem. As avaliações são feitas de maneira individualizadas.” 
(psicopedagoga 3)  

 

De acordo com a entrevista, foi percebido que essas professoras mesmo não 

atuando como psicopedagoga desenvolve o seu papel com mais eficiência, pois estão 

aptas a observar quando uma criança apresenta dificuldades, fazendo o diagnóstico e 

encaminhando-as para outros profissionais da área da educação e saúde. Foi 

observado também na fala do entrevistado número 2 que nem todos os responsáveis 

dão continuidade ao processo de aprendizagem de seu filho (a). Notou-se também que 

não existe psicopedagoga nessa escola onde elas lecionam, a não ser uma em 

particular que atua, como psicopedagoga em uma instituição privada, no geral, são 

realizados os diagnósticos no início do ano.  

 Como afirma (RELVAS, 2014) apud (TIMBÓ et al.  2017), é o professor em sala 

de aula que irá identificar, através de observações, durante as atividades, se o aluno 

demonstra alguns indícios que irá prejudicar sua aprendizagem, no que diz respeito a 

memoria, atenção e compreensão.    

  

5. Você acha importante ter um profissional da psicopedagogia na escola? Por 

quê?  

“Sim. Pode-se dizer que o profissional de psicopedagogia na escola 
caracteriza-se por um trabalho que procura melhorar as relações de 
aprendizagem, é função e dever de cada escola possibilitar melhor 
aprendizagem possível de cada aluno.” (psicopedagoga 1)  
  
“Com certeza. Seria muito interessante toda escola ter um profissional 
capacitado para se trabalhar as dificuldades de aprendizagem e evitar o 
fracasso escolar no final do ensino fundamental.” (psicopedagoga 2)  
  
“O profissional de psicopedagogia na escola é de suma importância, 
visto que o psicopedagogo institucional vai atuar junto ao corpo docente 
na orientação e intervenção das dificuldades de aprendizagem, 
orientação aos pais e encaminhamento dos alunos. Gosto de ressaltar 
que o trabalho do psicopedagogo na escola não é o clinica, ou seja, 
não cabe a ele realizar a avaliação e intervenção psicopedagógica na 
escola, mas sim fazer o encaminhamento dessa criança aos devidos 
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profissionais e acompanha-lo em seu processo escolar.” 
(psicopedagoga 3)  
 

  Dada às respostas, foi possível perceber que mesmo a professora tendo um 

conhecimento em psicopedagogia, até sabe fazer um pré-diagnóstico, mas é 

imprescindível que essa seja uma tarefa do psicopedagogo, e como não tem nas 

escolas, são elas mesmas que percebem e chamam atenção dos responsáveis para 

que esses alunos sejam acompanhados por um psicopedagogo (a), até porque na 

escola o psicopedagogo não realiza avaliação e nem intervenção, mas faz o 

encaminhamento aos profissionais.   

  Pode-se observar também que todas as psicopedagogas concordaram ao dizer 

que a presença do psicopedagogo na escola é de suma importância, pois trata-se de 

uma pessoa capacitada para fazer as intervenções que os alunos precisam para 

melhorarem no seu aprendizado.  

Como salienta (TIMBÓ et al. 2017) para que haja uma intervenção pedagógica, é 

necessário muita cautela e que toda comunidade escolar reivindiquem melhorias 

juntamente com o gestor, que precisará combinar duas características; competência 

técnica e liderança pedagógica.   

O psicopedagogo por ser a pessoa capacitada para lidar com as crianças com 

dificuldade de aprendizagem, juntamente com outros profissionais da escola irá elaborar 

métodos de ensino, a fim de minimizar os problemas de aprendizagem. É ele que com 

seu saber irá recorrer a teorias que permitam reconhecer como se dá o processo de 

aprendizagem (BOSSA, 2000).  

 

CONCLUSÃO  

 

A pesquisa possibilitou uma análise de como é a relação do psicopedagogo na 

comunidade, e da mesma maneira a presença desse profissional na escola é de suma 

importância, uma vez que é esse profissional que tem todo aval, e se faz necessário um 

diagnóstico precoce para uma ação preventiva ou curativa. Embora o professor tenha a 

sensibilidade para perceber quando um aluno apresenta algum distúrbio na 

aprendizagem, quando este diagnóstico é feito por um psicopedagogo, ganha mais 

respaldo na comunidade escolar e na família.  

Durante toda a pesquisa, foi possível perceber que algumas crianças desta 

instituição têm dificuldades de aprendizagem. Mostrou também que essa área da 

educação (psicopedagogia) é pouco conhecida entre os profissionais, por falta de 

qualificação, e também pela comunidade que ainda encontra resistência, mesmo 
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quando a professora ou a coordenação da escola, chama a atenção dos pais desses 

alunos que apresenta dificuldades na aprendizagem, eles não dão muita importância, 

muitos até começam um atendimento com o psicopedagogo, mas depois abandonam o 

acompanhamento.  

É importante ressaltar que são necessários maiores estudos sobre o conteúdo, 

uma vez que, ainda encontra muita resistência por parte do poder público pra 

disponibilizar mais concursos para profissionais da psicopedagogia nas escolas, como 

também toda sociedade que ainda não percebeu que as dificuldades da aprendizagem 

é uma realidade crescente em nosso meio e se dá tanto pelo âmbito biológico, como por 

relação externa que é a família, escola e a sociedade, e que é necessário também um 

acompanhamento de um profissional da psicopedagogia para prevenção ou terapia 

desses alunos que se encontram com dificuldades na aprendizagem.   
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