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RESUMO 

 
Esse artigo aborda análise e reflexão sobre a importância da atuação do psicopedagogo no espaço 
escolar, destacando as possíveis dificuldades enfrentadas no cotidiano. A Psicopedagogia traz como 
objetivos na sua atuação, propor ações frente as dificuldades nos processos de aprendizagem, mediar 
nas relações interpessoais principalmente aos familiares com a equipe escolar com vista à prevenção 
de dificuldades ou resolução de problemas existentes no processo de aprendizagem, contribuir também 
na inclusão escolar e social, além de fazer sempre pesquisa científica sobre sua área ampliando o 
conhecimento. Esta pesquisa busca saber, quais dificuldades mais enfrentadas pelos psicopedagogos 
no âmbito escolar? De que maneira o psicopedagogo pode ajudar os professores no dia a dia, com os 
alunos que apresentam déficit de aprendizagem? A pesquisa foi de caráter bibliográfico embasado nos 
escritos de autores da área, através de artigos de eventos e revistas eletrônicas, em que foi feito análise 
e interpretação das informações. Esse artigo mostrou em sua análise algumas dificuldades existentes 
no âmbito escolar e que o psicopedagogo com seu trabalho pode ajudar os professores no dia a dia 
apresentando através de seus conhecimentos, possíveis maneiras de estratégias para o ensino em 
sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse presente artigo traz na discussão a relevância da atuação do profissional 

psicopedagogo nos espaços institucionais, destacando sua contribuição nas parcerias 

com outros profissionais para o desenvolvimento da aprendizagem dos seres 

atendidos. Apesar de a Psicopedagogia não ser considerada uma profissão 

oficialmente e sim, uma especialização ou aperfeiçoamento, ela vem ganhando 

espaço cada vez mais no mercado educacional. Atualmente, a procura pelos 

profissionais da aprendizagem, os psicopedagogos têm aumentado 

consideravelmente, tanto nas clínicas como nos ambientes escolares.  

Neste sentido, apresenta-se nesse trabalho abordagem explorada na linha de 

atuação especialmente no ambiente escolar, ou seja, a ação do psicopedagogo em 

colaboração com os demais profissionais para o desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos. Assim, trazer a proposta de conhecer através do olhar de profissionais 

que atuaram, ou que produziram pesquisas sobre as principais dificuldades 
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enfrentadas no contexto da área institucional, viabiliza através desse conhecimento o 

enriquecimento da formação continuada da pesquisadora, contribuindo também para 

os leitores com interesse na área.  

O psicopedagogo para exercer sua função com qualidade deve estar a parte das 

possíveis dificuldades que poderão surgir no seu campo de atuação, tanto na área 

clínica como institucionais. Pois, percebe-se que no âmbito de seu trabalho existem 

possíveis obstáculos, no qual dificulta o diagnóstico da pessoa necessitada, que o 

psicopedagogo tem que lidar no cotidiano tanto em clínica como em instituições, 

como, por exemplo, a resistência familiar em aceitar constatação de problema 

perceptivo e acatar sugestões indicadas pelos profissionais.  

Neste sentido, apresentam-se os questionamentos sobre o campo de trabalho 

dos profissionais. Quais dificuldades mais enfrentadas pelos psicopedagogos no 

âmbito escolar? De que maneira o psicopedagogo pode ajudar os professores no dia 

a dia, com os alunos que apresentam déficit de aprendizagem? Esta pesquisa visa 

compreender as dificuldades enfrentadas pelos psicopedagogos no âmbito escolar, e 

como o seu trabalho pode ajudar os professores no dia a dia com os alunos que 

apresentam déficit de aprendizagem. Trazendo no seu desenvolvimento uma 

contextualização da psicopedagogia na contemporaneidade; buscando conhecer o 

campo de atuação do profissional psicopedagogo; analisando literaturas com 

abordagens de possíveis dificuldades vivenciadas por psicopedagogos em espaço 

escolar. 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa do tipo, bibliográfica, contou com o 

levantamento de referências literárias que abordavam os temas da atuação da 

psicopedagogia embasada em escritos de autores como: Côrtes e Rausch (2009), 

Anjos e Dias (2015), Schneider e Blaszko (2017), e outros que também contribuíram 

para a construção desse artigo. O trabalho foi dividido em duas seções, trazendo parte 

do contexto representativo da Psicopedagogia, e a importância da contribuição da 

intervenção do psicopedagogo no espaço escolar. 

 

CONTEXTUALIZANDO A PSICOPEDAGOGIA 

 

A Psicopedagogia é um campo de conhecimento com ação interdisciplinar na 

Saúde e Educação em diferentes sujeitos e sistema como, grupos, instituições e 

comunidades. No Brasil, no âmbito legal “a Psicopedagogia ainda não representa uma 
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profissão. A maioria dos psicopedagogos formou-se em cursos de Pedagogia ou 

Psicologia, e depois se especializaram em Psicopedagogia” (CÔRTES, RAUSCH, 

2009, p.5). Assim, a psicopedagogia surge da união de várias áreas do conhecimento 

como Filosofia, Neurologia, Sociologia, Linguística e a Psicanálise (ANJOS, DIAS, 

2015, p.7).  

Contudo, Côrtes e Rausch (2009) traz que houve uma abrangência da atuação 

da Psicopedagogia principalmente em países preocupados com o insucesso escolar, 

porém, foi na Argentina que ela se desenvolveu rapidamente obtendo um status de 

ciência, sendo reconhecida no contexto educacional. “O psicopedagogo pode se 

especializar em duas áreas de atuação: Psicopedagogia Institucional e Clínica” 

(ROSÁRIO, NERI, CABRAL, 2017, p.7). 

O espaço profissional da Psicopedagogia reúne diversos profissionais como 
psicólogos, pedagogos e psicopedagogos, cuja atividade está relacionada 
com a maneira como as pessoas, que têm dificuldades de aprendizagem, 
aprendem e se desenvolvem. Buscam-se intervenções por meio de 
atividades que são pensadas e elaboradas individualmente de acordo com a 
necessidade de cada sujeito, com o objetivo de ajudá-lo a superar suas 
dificuldades (CÔRTES, RAUSCH, 2009, p. 2). 

A ação do profissional psicopedagogo só tem o resultado eficaz quando o 

trabalho é desenvolvido em conjunto com outros profissionais colaboradores, tanto da 

saúde como da educação. Observa-se que o papel do psicopedagogo vai além de um 

acompanhamento junto à criança, tem-se o apoio ao professor e uma extensão à 

família (ROSÁRIO, NERI, CABRAL, 2017, p.6). 

Segundo Anjos e Dias (2015) a psicopedagogia institucional pode ser 

desenvolvida no contexto hospitalar, no setor empresarial, em organizações 

assistenciais e na instituição escolar, ela pode ser realizada preventivamente 

antecipando os problemas que podem ocorrer na aprendizagem e assim combater o 

fracasso escolar.  

É perceptível a necessidade de um psicopedagogo no âmbito escolar para 
dar um suporte à equipe pedagógica, no sentido de trabalhar de forma a 
atender os alunos em suas individualidades, ajudando-os a superar 
problemas ocasionados por uma retenção mal estruturada (ROSÁRIO, NERI, 
CABRAL, 2017, p.4). 

Essa necessidade de suporte na escola se dar para Côrtes e Rausch (2009), 

pelo fato de as crianças com dificuldades de aprendizagem necessitarem de 

atendimento específico, evidenciando que em alguns casos a escola não consegue 
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resolver os problemas desta ordem sozinha, necessitando de ajuda de um profissional 

especializado.  

A Psicopedagogia propõe-se a buscar uma resposta para os conflitos na 
aprendizagem com técnicas de trabalho que podem ser desenvolvidas de 
maneira individual ou em grupo, para assim resgatar a vontade de aprender, 
de modo a observar quais fatores, possivelmente, podem contribuir ou não 
para a processo de ensino-aprendizagem (ANJOS, DIAS, 2015, p.2). 

Percebe-se que o trabalho do psicopedagogo é muito importante e preciso, pois 

“ajuda aquele que tem dificuldade em aprender, e também ajuda pedagogos, famílias 

e a própria escola a driblarem os desafios e processos que as dificuldades de 

aprendizagem apresentam no contexto escolar” (TOSTES, et. al. 2016, p.136).  

De acordo com Anjos e Dias (2015), a psicopedagogia em sua avaliação é um 

processo que o profissional deve cumprir alguns princípios e têm que envolver 

diferentes atividades, para então decidir quais serão as estratégias de intervenção. 

Nessa avaliação psicopedagógica é feita uma análise sobre a aprendizagem da 

pessoa buscando compreender quando e como começou o problema. “O 

psicopedagogo junto a equipe escolar aproximará o indivíduo do conhecimento de 

forma a permitir que as limitações se transformem em pontes para um aprendizado 

diferenciado, mais eficaz” (ROSÁRIO, NERI, CABRAL, 2017, p.9), pois, é notório a 

importância da ação em equipe para obtenção de bons resultados quanto a alguns 

desafios existentes no insucesso de aprendizado na escola. 

A Psicopedagogia traz como objetivos na sua atuação, propor ações frente as 

dificuldades nos processos de aprendizagem, mediar nas relações interpessoais 

principalmente aos familiares com a equipe escolar com vista à prevenção de 

dificuldades ou resolução de problemas existentes no processo de aprendizagem, 

contribuir também na inclusão escolar e social, além de fazer sempre pesquisa 

científica sobre sua área ampliando o conhecimento. Resumindo “a Psicopedagogia 

tem por objetivo estudar, compreender e intervir na aprendizagem humana. Intervir 

principalmente nos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou que 

estão relacionados com o fracasso escolar” (TOSTES, et. al. 2016, p.127). 

Dessa forma, observa-se que o contexto educacional na contemporaneidade 

torna imprescindível a atuação do psicopedagogo no dia a dia dando suporte nas 

escolas, com os professores, equipe diretiva e familiares. 

 

O PAPEL DA PSICOPEDAGOGIA NO ESPAÇO ESCOLAR 
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A presença do profissional psicopedagogo no espaço escolar se faz necessária 

basicamente quando existem evidências de sujeitos que precise de atenção especial 

quanto a algum tipo de dificuldade no aprendizado, fazendo com que seja solicitado 

especialista nessa habilitação. Em alguns casos, a intervenção do psicopedagogo na 

escola já faz um efeito transformador não necessitando da presença efetiva do 

profissional, apenas algumas visitas de acompanhamento e orientações ajuda. 

Contudo, sem o auxílio de psicopedagogos, os professores “não estão devidamente 

capacitados para lidar com a diversidade própria das salas de aula e ainda com os 

problemas de aprendizagem, sejam eles decorrentes de outras situações ou da não 

reprovação” (ROSÁRIO, NERI, CABRAL, 2017, p.2). 

Percebe-se que, atualmente devido a influências psicossociais na vida do 

sujeito a presença do profissional psicopedagogo nas escolas está sendo cada vez 

mais requisitado, como afirma Côrtes e Rausch. 

A necessidade de inserção de um psicopedagogo nas escolas se faz cada 
vez mais necessária frente aos problemas da educação. Por meio de uma 
ação consciente e compromissada o psicopedagogo não deve tão somente 
atuar junto aos alunos, mas também junto ao quadro de profissionais da 
educação para um repensar das práticas pedagógicas diante das dificuldades 
de aprendizagem, bem como junto às famílias para que assim se possa 
reverter o quadro de fracasso escolar brasileiro (CÔRTES, RAUSCH, 2009, 
p.13). 

Apesar da habilitação das licenciaturas dar uma noção do olhar ampliado que 

faz perceber sobre a postura e o desempenho dos alunos, os docentes percebem o 

problema e não sabe como lidar com isso no dia a dia, pois, eles muitas vezes não 

sabem identificar ou diferenciar se o problema é de origem orgânica, ou social, ou as 

duas ficando confuso, necessitando assim apoio de outros profissionais. Rosário, Neri 

e Cabral (2017) traz que as dificuldades surgem em duas vertentes, a interna, que já 

faz parte do aluno, por disfunção neurológica, química ou fatores hereditários, 

conhecido como transtorno, como, por exemplo, o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH); a outra são as dificuldades de aprendizagem ocasionadas por 

fatores externos, exemplo, são aqueles de fator emocional e aqueles que são 

ocasionados por causa da metodologia inadequada dos professores, ou pela estrutura 

organizacional da escola.  

As estratégias de ensino ineficientes podem prejudicar o nível de sucesso 
das crianças na realização de tarefas, gerando problemas como falta de 
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autoconfiança e efeitos negativos sobre a aprendizagem comprometendo 
aspectos como a atenção, concentração, memória, coordenação motora e 
outros (TOSTES et. al. 2016, p.131). 

Neste sentido, percebe-se que a busca por novos conhecimentos e por 

aperfeiçoamentos deve ser sempre constante, visto que as demandas são 

diferenciadas e exigem conhecimentos para avaliar, agir, intervir e desenvolver ações 

que possam contribuir para o progresso dos discentes (SCHNEIDER, BLASZKO, 

2017, p.11), e essa busca deve ser permanente para todos os profissionais em 

atuação, não só os psicopedagogos, mas, principalmente os professores. Importante 

destacar que,  

os psicopedagogos atuantes na escola, encontram dificuldades como falta de 
cursos de aperfeiçoamento a nível municipal, falta de aceitação dos familiares 
com relação aos filhos que necessitam desta modalidade de atendimento e 
resistência de alguns professores em seguir orientações propostas e de 
realizar adaptações curriculares, as quais são necessárias para que o aluno 
compreenda o conteúdo trabalhado e possam consecutivamente construir 
novas aprendizagens e ressignificar os saberes já construídos por meio de 
vivências e experiências (SCHNEIDER, BLASZKO, 2017, p.11). 

Além dessas dificuldades citadas acima, existes outras experienciadas pelos 

psicopedagogos que só eles conseguem com seus estudos administrarem. As 

situações relacionadas aos pré-diagnósticos como, por exemplo, diferenciar as 

variáveis da Dislexia, Disgrafia e Disortografia, que apesar de terem suas 

especificidades teóricas, na prática, o comportamento do indivíduo pode dificultar e 

originar um tempo maior para chegar ao diagnóstico conclusivo. Lembrando que esse 

diagnóstico vem de uma análise e acompanhamento de mais de um profissional, 

porém, o olhar ao comportamento tem que ter um consenso, para que não haja 

discordância de opiniões.  

O psicopedagogo, é um profissional com conhecimento aprofundado em 
torno das dificuldades, é quem saberá identificar com precisão o que 
realmente está acontecendo com essa criança e assim orientar o professor 
como conduzir o processo ensino-aprendizagem de forma significativa. 
(ROSÁRIO, NERI, CABRAL, 2017, p.6) 

 

Contudo, o professor pode contribuir nas observações do comportamento do 

aluno, através de seus registros e depoimentos ele pode ajudar outros profissionais. 

Assim, a escola, professores, pais e o psicopedagogo precisam trabalhar em conjunto 

de forma preventiva, propiciando atendimento diferenciado, permitindo ao 
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psicopedagogo, diagnósticos, acompanhamento e criação de estratégias que sanem 

dificuldades que surjam durante o processo (ROSÁRIO, NERI, CABRAL, 2017, p.5). 

Sobre o papel da escola, Côrtes e Rausch (2009) traz que as escolas que não 

busca conhecimento adequado sobre o tema, não consegue solucionar alguns 

problemas relacionados ao atraso e repetições de alunos, por não compreender as 

dificuldades deles, acabam discriminando-os e deixando de tratá-los, não 

conseguindo então intervir como deveria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, apesar de a habilitação da Psicopedagogia ser recente, ela vem 

conquistando um espaço significativo e necessário, tanto no setor institucional como 

em clínica. Esse artigo mostrou em sua análise que as dificuldades mais enfrentadas 

pelos psicopedagogos no âmbito escolar, são entre outras a resistência de familiares 

em concordar buscar ajuda especializada para facilitar o trabalho da equipe escolar, 

a resistência de alguns professores em atribuir estratégias diferenciadas específicas 

para cada necessidade e principalmente a omissão do sistema educacional em 

atender as solicitações das instituições quando aparece os problemas e precisa da 

orientação do psicopedagogo. 

Entende-se que, o psicopedagogo pode ajudar os professores no dia a dia 

apresentando através de seus conhecimentos, possíveis maneiras de estratégias paro 

o ensino, em que os alunos que apresentam déficit de aprendizagem, possam 

aprender de diferente forma de acordo com suas habilidades e singularidades 

presentes em cada sujeito, pois, não aprendemos iguais, cada pessoa tem seu tempo 

e personalidade. Assim, as informações aqui adquiridas contribuíram 

consideravelmente na reflexão sobre o significado do trabalho de cada profissional em 

conjunto para o melhor desempenho no aprendizado do sujeito. 
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