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“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.  

Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro.  

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando.  

Ensino porque busco, porque indaguei,  

porque indago e me indago 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho,  

intervindo educo e me educo.  

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e  

comunicar ou anunciar a novidade.” 

 

(Paulo Freire, 1996)  



 
 

RESUMO 
 

A prática do professor em sala de aula é de extrema importância para um bom 
desenvolvimento do educando. No ensino básico podemos perceber grande número 
de crianças com dificuldades de aprendizagem relacionadas à leitura e à escrita – 
elas sabem ler o que está escrito, mas não conseguem interpretar o que estão 
lendo. Diante desse contexto, este estudo teve por objetivo realizar uma discussão 
para verificar se, efetivamente, os conhecimentos psicopedagógicos são 
facilitadores para a organização de intervenções na prática pedagógica de 
professores que enfrentam dificuldades de aprendizagem de alunos no processo de 
leitura e escrita, e investigar se os professores que possuem os conhecimentos 
psicopedagógicos têm mais sucesso em termos de resultados satisfatórios frente às 
intervenções com seus alunos, em relação aos professores que não possuem estes 
conhecimentos. Este estudo se delimitou no âmbito do Ensino Fundamental, e teve 
como sujeitos, seis professores pedagogos que atuam ou atuaram, nos 3º ou 4º 
anos do Ciclo I (das séries iniciais) em escolas públicas na grande São Paulo – três 
que possuem o curso de psicopedagogia e três que não possuem o curso de 
psicopedagogia, e teve como motivadoras as seguintes questões: A prática 
psicopedagógica pode contribuir de forma positiva no contexto escolar? O professor 
pedagogo, com os conhecimentos psicopedagógicos, tem mais facilidade para lidar 
com dificuldades de aprendizagem? É realizada, também, uma recuperação 
histórica sobre o surgimento da Psicopedagogia no Brasil e seu campo de atuação, 
além de reflexões sobre se a discussão acerca das dificuldades de aprendizagem 
está relacionada com as dificuldades de “ensinagem".  O referencial teórico básico, 
para o aprofundamento de algumas discussões propostas, baseou-se em autores 
como Bossa, 2011; Fernández, 1991; Paín, 1992; Polity, 2002 e Franco, 2003. Para 
a coleta de dados dos sujeitos selecionados, realizamos entrevistas semi-
estruturadas, gravadas em áudio e transcritas, para posterior organização de 
categorias de análises, por meio da metodologia de análise de conteúdo proposta 
por Franco (2003). Através desta investigação constatamos que como a 
psicopedagogia possui um caráter interdisciplinar, muito da sua contribuição teórica 
e prática vêm de outras áreas do conhecimento, como por exemplo, da pedagogia. 
Assim, muito das práticas interventivas dos professores com psicopedagogia para 
com os alunos que enfrentam dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, 
são as mesmas que os professores, sem psicopedagogia, utilizam em sala de aula.  
  
 
Palavras-chave: Psicopedagogia, Dificuldade de aprendizagem na leitura e 
escrita, Formação Docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The practice of the teacher in the classroom has great importance for a successful 
development of the student. In primary education we can notice high numbers of 
children with learning disabilities related to reading and writing - they know how to 
read what is written, but they cannot interpret what they are reading. In this context, 
this study aimed to conduct a discussion to see if, indeed, the psycho-pedagogical 
acquirements are facilitators for organizing interventions in pedagogical practice of 
teachers who face learning difficulties of students in reading and writing process, 
and to investigate whether teachers who have the psycho-pedagogical knowledge 
are more successful in terms of satisfactory results considering the interventions 
with their students, then to teachers who have no such knowledge. This study is 
delimited in the scope of the elementary school, and had as subjects, six pedagogue 
teachers who work or worked in the 3rd or 4th year of Cycle I (the first series) in 
public schools at São Paulo - three of them have the psychopedagogy course and 
three of them do not have the psychopedagogy course, and it had as motivating the 
following questions: A psychoeducational practice can contribute positively in the 
school context? The pedagogue teacher, with psycho-pedagogical knowledge, feels 
it is easier to deal with learning difficulties? It is also conducted a historic recovery 
about the Psychoeducation emergence in Brazil and its field performance, as well as 
reflections on the discussion about the difficulties of learning is related to the 
difficulties of "teaching and learning". The basic academic references, for deepening 
discussions of some proposals, was based on authors such as Bossa, 2011; 
Fernández, 1991; Pain, 1992; Polity, 2002 and Franco, 2003. To collect data from 
selected subjects, we conducted semi-structured interviews, which were audio-
recorded and transcribed for later analysis categories organization, through the 
methodology of content analysis proposed by Franco (2003). Through this study we 
found that as the psychopedagogy has an interdisciplinary feature, much of its 
theoretical and practical contributions come from other areas of knowledge, such as 
pedagogy. Thus, much of interventional practices of teachers with psychopedagogy 
to students who face learning difficulties in reading and writing, are the same as the 
teachers without psychopedagogy, use in the classroom. 
 
 
Keywords: Psychoeducation, Learning difficulties in reading and writing, 
Teacher Training. 
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INTRODUÇÃO 

 
As inquietações, observações e experiências vividas tanto no âmbito pessoal 

como no profissional, impulsionaram-me para a realização desta pesquisa, que 

envolve as dificuldades de aprendizagem e a prática docente. 

Minha trajetória escolar iniciou-se aos sete anos de idade na cidade de 

Bandeirantes/Paraná onde cursei o Ensino Fundamental e o início do Ensino Médio. 

Meu processo de alfabetização foi marcado por algumas dificuldades de 

aprendizagem na leitura e na escrita. Minha professora era extremamente tradicional 

na forma de ensinar e o ensino era através de cartilhas, tornando assim a 

aprendizagem maçante e, na maioria das vezes, insignificante. Nesse período, 
minha mãe precisava recorrer a professores particulares para que eu pudesse 

acompanhar a turma e não ser reprovada de ano. 

 Mudei-me para São Paulo em 1999 e concluí o Ensino Médio. Foi um ano de 

grandes mudanças, cidade nova, escola nova, amigos novos e também o momento 

de escolher a graduação que gostaria de cursar. 

Em 2000 optei por cursar Direito, mas não cheguei a concluir o curso em 

razão de surgirem várias dúvidas em relação à carreira que gostaria de seguir. Foi 

então que resolvi fazer pedagogia por ser, na época, um curso de três anos de 

duração e que me possibilitaria um diploma. Para minha grata surpresa, no decorrer 

do curso fui me identificando e me encantando pela área da educação.  

Quando me “encontrei” no que realmente gostaria de seguir como profissão, 

as coisas foram fluindo tranquilamente. O prazer era tanto em adquirir 

conhecimentos, que os anos do curso de Pedagogia foram especiais tanto para 

minha formação pessoal como para a profissional. 

Ao recordar minha primeira experiência em sala de aula, lembro-me de como 

estava apreensiva e insegura. Meu primeiro trabalho (2005) foi em um colégio na 

rede particular de ensino chamado “Colégio Paulista”, no bairro do Cambuci/SP, 

como professora auxiliar das séries iniciais do ensino fundamental. Nessa época 

estava cursando o último ano da faculdade e a prática pedagógica me ajudou muito 

para o entendimento da teoria, e isso me possibilitou ter uma facilidade para 

desenvolver meus estudos. No ano de 2010, assumi uma sala de Ed. Infantil na 

Escola “Copo de Leite” no bairro do Morumbi, como professora titular. 
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A experiência de alguns anos me possibilitou observar e constatar que alguns 

alunos enfrentavam grandes dificuldades para aprenderem a ler e a escrever – e 

algumas perguntas começaram a me inquietar: O que fazer para ajudar esses 

alunos? Como criar situações de aprendizagens que fossem significativas? 

Foi por esse motivo que resolvi fazer um curso de Especialização em 

Psicopedagogia, na Universidade Metodista de São Paulo (2008), acreditando que 

este iria me possibilitar ter um olhar diferenciado para com esse aluno, que não 

consegue aprender, e me ajudaria a criar intervenções que fossem significativas. 

Para ampliar ainda mais meus conhecimentos sobre o processo de aprendizagem, 

fiz também outro curso de Especialização em Alfabetização e Letramento, pela 

Universidade Assunção – UNIFAI, em 2011. 

Com os conhecimentos adquiridos através destes dois cursos, pude aprimorar 

minha prática docente para criar estratégias de ensino que facilitariam a 

aprendizagem dos alunos. E isso vem ocorrendo no dia a dia em sala de aula com 

meus alunos, me sinto mais preparada para lidar com as dificuldades que algumas 

crianças enfrentam na leitura e na escrita e também passei a desenvolver um olhar 

mais observador para “detectar” tais dificuldades. 

A opção por ingressar no Mestrado em Educação teve o intuito de ampliar 

mais ainda meus conhecimentos e aprofundar as discussões sobre a prática 

docente, visando um crescimento e amadurecimento profissionais para uma carreira 

universitária e de pesquisa.  

O tema para o desenvolvimento da minha investigação se relaciona com as 

preocupações que sinto enquanto docente, sobre as dificuldades de aprendizagem 

de alguns alunos, ou seja, pesquisar como os conhecimentos psicopedagógicos 

poderiam ajudar crianças com dificuldades para aprender a ler e a escrever com 

mais competência.  

Acredito que a Psicopedagogia pode colaborar com as intervenções 

pedagógicas dos professores, visando uma transformação positiva em termos da 

melhoria na qualidade de ensino, diminuindo assim o fracasso escolar. 

Com base na minha experiência profissional, tenho observado principalmente, 

nas séries iniciais, como as crianças têm dificuldades em interpretarem um texto. 

Elas leem, mas não entendem o que estão lendo. Diante disso, acredito que através 

de uma intervenção bem estruturada pelo pedagogo e de uma forma lúdica, 

prazerosa e significativa, esses alunos podem apresentar avanços.  
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O tema desenvolvido é “A psicopedagogia seria uma possibilidade para o 

enfrentamento das dificuldades de aprendizagem?”, com o objetivo de realizar uma 

discussão para verificar se, efetivamente, os conhecimentos psicopedagógicos são 

facilitadores para a organização de intervenções na prática pedagógica de 

professores que enfrentam dificuldades de aprendizagem de alunos no processo de 

leitura e escrita, e investigar se os professores que possuem os conhecimentos 

psicopedagógicos têm mais sucesso em termos de resultados satisfatórios frente às 

intervenções com seus alunos, em relação aos professores que não possuem estes 

conhecimentos.  

Inicio minha pesquisa realizando um aprofundamento teórico. No primeiro 

capítulo apresento sobre “A Psicopedagogia no Brasil”: o que é psicopedagogia e o 

seu surgimento; a história da psicopedagogia no Brasil; a luta pelo reconhecimento; 

o campo de atuação da psicopedagogia e a contribuição da psicopedagogia no 

contexto escolar. No segundo capítulo “Dificuldade de aprendizagem ou dificuldade 

de “ensinagem”, realizo uma discussão sobre os fatores que causam a não 

aprendizagem e das hipóteses sobre o porquê esse professor não consegue 

ensinar. No terceiro capítulo “Procedimentos Metodológicos e análise reflexiva”, 

apresento o desenvolvimento da pesquisa de campo e da análise dos dados 

levantados, que foram coletados através das entrevistas realizadas com seis 

professores, com pedagogia e com psicopedagogia. Nas Considerações Finais, 

serão retomadas em síntese, as discussões realizadas nos capítulos em interface 

com os resultados obtidos. 

 

1 A PSICOPEDAGOGIA NO BRASIL 

 
Podemos observar no âmbito escolar, principalmente no ensino básico, 

crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, elas 

até conseguem ler um texto, mas não conseguem interpretá-lo. Diante desse 

contexto, também observamos a fragilidade das práticas pedagógicas de 

educadores para lidarem com esse “problema”.  

A área da Psicopedagogia é compreendida como um campo de possibilidades 

para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem dos alunos, dando 
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subsídios para que os professores possam criar estratégias significativas para o 

avanço desses alunos.  

A Psicopedagogia surgiu devido ao grande número de crianças que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem, buscando em outras áreas do 

conhecimento (Medicina, Pedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia, Linguística entre 

outras), a base para a sua fundamentação teórico-prática, tornando-se uma área 

interdisciplinar. Bossa (2011, p.25) afirma que, “reconhecer tal caráter significa 

admitir a sua especificidade enquanto área de estudos, uma vez que, buscando 

conhecimentos em outros campos, cria seu próprio objeto, condição essencial da 

interdisciplinaridade.” 

 
1.1 O QUE É PSICOPEDAGOGIA 

 
A Psicopedagogia é uma área de atuação, que investiga o processo de 

aprendizagem do indivíduo. Surgiu com a finalidade de melhorar o processo de 

aprendizagem humana, e está além da aplicação da Psicologia e da Pedagogia. 

Podemos dizer que a Psicopedagogia tem um parentesco com a Pedagogia e com a 

Psicologia, ou ainda mais, ela tem um caráter interdisciplinar por ter uma 

contribuição teórica e prática de outras áreas do conhecimento. Conforme Bossa 

(2011):  

Do seu parentesco com a Pedagogia, a Psicopedagogia traz as indefinições 
e as contradições de uma ciência cujos limites são os da própria vida 
humana. Envolve simultaneamente, a meu juízo, o social e o individual em 
processos tanto transformadores quanto reprodutores. Da Psicologia, a 
Psicopedagogia herda o velho problema do paralelismo psicofísico, um 
dualismo que ora privilegia o físico (observável), ora o psíquico (a 
consciência).  
Essas duas áreas não são suficientes para apreender o objeto de estudo da 
Psicopedagogia – o processo de aprendizagem e suas variáveis – e nortear 
a sua prática. Dessa forma, recorre-se a outras áreas, como a Filosofia, a 
Neurologia, a Sociologia, a Linguística e a Psicanálise, no sentido de 
alcançar compreensão desse processo. (p.38). 

 
 
 

O estudo da Psicopedagogia não está associado somente à aprendizagem da 

criança, de uma forma geral abrange todos os indivíduos, sejam elas crianças, 

adolescentes ou adultos. É também um campo de estudo que integra saúde e 

educação, possibilitando ao trabalho psicopedagógico uma atuação preventiva e 

terapêutica. A atuação preventiva corresponde às alterações ligadas ao 
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desenvolvimento do sujeito e, a atuação terapêutica, corresponde ao diagnóstico e 

tratamento das dificuldades de aprendizagem.  

Essa área do conhecimento pode ser do interesse de profissionais que se 

dedicam à educação, especialmente aos problemas de ensino-aprendizagem, pois 

possibilita uma análise sobre as ações e respostas da relação ensino-aprendizagem 

em termos das adequações sobre as intervenções necessárias. 

 O trabalho psicopedagógico, é voltado para compreender como o indivíduo 

aprende - tanto em grupo quanto individualmente. A metodologia trabalhada define-

se a partir das necessidades do indivíduo.  

Dividi-se em duas áreas de atuação: a institucional e a clínica. Conforme 

Bossa (2011):  
A Psicopedagogia institucional se caracteriza pela própria intencionalidade 
do trabalho. Atuamos como psicopedagogos na construção do 
conhecimento do sujeito, que, neste momento, é a instituição com a sua 
filosofia, valores e ideologia. A demanda da instituição está associada à 
forma de existir do sujeito institucional, seja ele a família, a escola, uma 
empresa industrial, um hospital, uma creche, uma organização assistencial 
(p.139). 

 Nesse trabalho clínico, que se dá em consultórios ou em hospitais, o 
psicopedagogo busca não só compreender o porquê de o sujeito não 
aprender algumas coisas mas também o que ele pode aprender e como. A 
busca desse conhecimento inicia-se no processo diagnóstico, momento em 
que a ênfase é a leitura da realidade daquele sujeito, para então proceder à 
intervenção, que é o próprio tratamento ou o encaminhamento (p.150). 

 

Podemos perceber que a psicopedagogia abrange tanto o ambiente escolar 

como o clínico. Cada espaço implica em uma metodologia de trabalho específica. 

Por isso devemos estar atentos às necessidades do sujeito. Kramer (2002) nesse 

sentido diz: 

“[...} os estudos antropológicos exigem que levemos em conta o contexto de 
vida mais imediato das crianças e as próprias características específicas 
dos professores e da escola como instituição. Isso significa reconhecer que 
as crianças são diferentes e têm especificidades, não só por pertencerem a 
classes diversas ou por estarem em momentos diversos em termos de 
desenvolvimento psicológico. Também os hábitos, costumes e valores 
presentes na sua família e na localidade mais próxima interferem na sua 
percepção de mundo e na sua inserção. E, ainda, também, os hábitos, 
valores e costumes dos profissionais que com elas convivem no contexto 
escolar (professores, serventes, supervisores etc.) precisam ser 
considerados e discutidos. (p.22). 

 



16 
 

 Portanto no trabalho psicopedagógico precisamos estar atentos a esses 

elementos mencionados acima, não só nos problemas descritos mas também nos 

preocuparmos com a intervenção realizada pelo profissional. Muitos dos problemas 

de aprendizagem estão relacionados com o ambiente familiar, escolar ou com a 

relação professor-aluno. 

 
1.2 BREVE HISTÓRICO SOBRE A PSICOPEDAGOGIA NO BRASIL 

  
Antes de discorrermos sobre o surgimento da Psicopedagogia no Brasil é 

importante ressaltar que seu nascimento se deu na França no final do século XIX, 

devido ao grande número de crianças estarem enfrentando dificuldades de 

aprendizagem, tanto cognitivamente, como de comportamento social. Muitos 

profissionais, como médicos, psicólogos, professores, fonoaudiólogos, procuravam 

entender o porquê de tantas crianças estarem com dificuldades na escola, então 

começaram a avaliar as mesmas. Nesse primeiro momento o diagnóstico recaiu 

sobre a criança, o problema de não conseguir aprender era todo dela, sendo então 

encaminhada para um atendimento especializado. 

No ano de 1946 em Paris foram fundados, por J. Boutonier e George Mauco, 

os primeiros centros médicos-psicopedagógicos para solucionar os problemas de 

aprendizagem e de comportamentos: 

 
Os centros contavam com equipes de médicos, psicólogos, psicanalista, 
pedagogos, reeducadores de psicomotricidade, da escrita e grafia. O 
médico era responsável pelo diagnóstico: realizados a partir de dados da 
investigação familiar, condições de vida, atmosfera familiar, relações 
conjugais, métodos educativos, resultados de teste de Q.I. – época em que 
os testes de inteligências eram considerados de alta credibilidade. Após o 
diagnóstico, o médico dava orientações para o tratamento, quer de 
reeducação, quer de terapia. Nesse enfoque de trabalho, o diagnóstico 
pedagógico visava esclarecer a inadaptação escolar e social e corrigi-la 
(MASINI, 2006, p.250-51). 

 

 Os centros médicos-psicopedagógicos eram dirigidos por profissionais da 

saúde e por profissionais da educação. Devido à junção dessas duas áreas na 

busca por solucionar os problemas de aprendizagem, surge, em 1948, um termo de 

definição – “a pedagogia curativa” que, segundo Bossa (2011, p. 60) poderia ser 

conduzida individualmente ou em grupos.  
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 Esse método – psicopedagogia curativa- fazia com que o aluno tivesse uma 

readaptação pedagógica, possibilitando que o sujeito adquirisse conhecimentos e 

desenvolvesse a sua personalidade. 

Dando continuidade ao surgimento da psicopedagogia, abordaremos seu 

traço histórico na Argentina.  

Com o objetivo de amenizar o fracasso escolar, profissionais de diversas 

áreas, preocupados com os índices de crianças com problemas de aprendizagem e, 

percebendo a necessidade de ocupar um espaço que não estava sendo preenchido 

pelos pedagogos e psicólogos, começaram a procurar cursos de reeducação em 

motricidade, memória, pensamento, atenção: 

“[...] a dinâmica histórico-social determinou a necessidade de um 
profissional que respondesse aos graves problemas que a Pedagogia 
enfrentava: crise na escola, métodos inadequados, aumento de matriculas 
diante da expansão demográfica do pós-guerra, evasão escolar, repetência 
e sérias dificuldades na aprendizagem sistemática. Desta forma a 
Psicopedagogia inscreve-se no âmbito pedagógico, dada a necessidade de 
orientar o processo educativo, oferecendo um conhecimento mais profundo 
dos processos de desenvolvimento, maturidade e aprendizagem humana 
(BOSSA, 2011, p.63). 

 
O curso de Psicopedagogia começou a ser oferecido na cidade de Buenos 

Aires em 1956, com duração de três anos, posteriormente em 1969, o curso passa 

de três para quatro anos, devido alterações na grade curricular que demandava mais 

matérias para obtenção do título em psicopedagogia. 

A atuação psicopedagógica na Argentina está ligada a duas áreas do 

conhecimento: a educação e a saúde. Na área da educação, o psicopedagogo tem 

como objetivo diminuir o fracasso escolar e, na área da saúde, diagnosticar as 

possíveis causas que desencadeiam as dificuldades de aprendizagem. 

Mediante as definições e aportes teóricos de renomados autores e 

especialistas, aos poucos a área da Psicopedagogia foi criando seu próprio objeto 

de estudo, ou seja, o indivíduo como agente principal do ensino-aprendizagem.   

 Continuando seu traço histórico, abordaremos seu surgimento no Brasil. 

Em 1970, o “problema de aprendizagem”, era tido como um problema 

orgânico tendo como causa a disfunção neurológica não detectada em exame 

médico, chamada disfunção cerebral mínima (DCM)1. Esse “problema” em muitos 

                                                 
1 Foi em 1962 na Inglaterra, durante um simpósio na cidade de Oxford, que se deu o nome de 
disfunção cerebral mínima ao que se acreditava ser a causas dos problemas de aprendizagem. 
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países e também no Brasil era tratado por médicos, apesar de que ainda hoje esses 

profissionais são procurados pelas famílias para darem algum diagnóstico.       

Bossa (2011, p.77) sublinha que: “O rótulo DCM foi apenas um dentre os vários 

diagnósticos empregados para camuflar problemas sociopedagógicos traduzidos 

ideologicamente em termos de psicologia individual. Termos como dislexia, disritmia 

e outros também foram usados para esse fim”. Essa concepção patologizante dos 

problemas de aprendizagem foi rapidamente incorporada pelos brasileiros, em 

especial “[...] porque proporciona uma explicação mais ingênua para a situação do 

‘nosso’ sistema de ensino”. 

É dentro desse cenário que surge no final da década de 1970 os primeiros 

cursos de especialização em Psicopedagogia no Brasil, esses cursos surgem para 

complementar a formação de educadores envolvidos nessa perspectiva do fracasso 

escolar.  Nesse mesmo período, na Argentina, essa área do conhecimento já estava 

mais consolidada, então muitos pesquisadores que se dedicaram à temática 

“problema de aprendizagem escolar”, vieram ao Brasil para dar conferências. 

 Em 1979 é criado o primeiro curso regular em Psicopedagogia, no Instituto 

Sedes Sapientiae na cidade de São Paulo, iniciativa da pedagoga e psicodramatista, 

Maria Alice Vassimon: 

Inicialmente o Instituto Sedes Sapientiae estatuariamente agregado à 
Pontifície Universidade/Católica de São Paulo, gozava de autonomia 
acadêmica e administrativa. Durante o ano de 1986, em meio às lutas de 
resistência estudantil, diante da ditadura militar, o Governo brasileiro propôs 
uma reforma universitária que, entre outras medidas, estabelecia exigências 
que dificultavam a existência de Faculdades isoladas no País. O Instituto 
então se desligou da PUC/SP, mantendo a clínica Psicológica em atividade 
(MALUF; BOMBONATTO, 2007, p.21).  
  
 

Outra instituição que teve uma grande importância na formação dos cursos 

em Psicopedagogia em São Paulo, foi a Pontifícia Universidade Católica. Outro 

estado que não devemos nos esquecer de mencionar foi o estado do Rio Grande do 

Sul por ser também pioneiro (1972) na formação de profissionais na área da 

Psicopedagogia. 

É importante ressaltar que os cursos de formação clínica e institucional de 

psicopedagogia foram fundados por alguns profissionais da área da educação e 

saúde, Maria Alice Vassimon, Consuelo de Assis Carvalho, Eloísa Quadros Fagali, 

Sonia Maria Madi Rezende, Vera Maria Rossetti Ferretti e Maria Tereza Lopes:  
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Esses fundadores do curso tinham em comum uma visão integrada da 
pessoa que aprende e que orienta a aprendizagem, considerando os 
aspectos afetivos, psicomotores, cognitivos e sociais, atentas às 
necessidades educacionais da realidade brasileira, com especial atenção às 
populações de baixa renda (MALUF; BOMBONATTO, 2007, p.22).  

 

Devido ao reconhecimento legal da Psicopedagogia é exigido que seus 

cursos sejam oferecidos em nível superior. Há hoje cursos de especialização em 

Psicopedagogia presentes na maioria das faculdades particulares e estaduais do 

nosso país: 
Um grupo de professores da Faculdade de Educação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (FACED/PUCRS) elaboraram 
um projeto que argumentavam e justificavam a implantação do curso em 
nível de bacharelado em Psicopedagogia Clínica e Institucional e 
submeteram ao Conselho Universitário. Em 2002 o curso passou a ser 
oferecido em nível de bacharelado com o objetivo de formar um profissional 
competente para lidar com a realidade educacional brasileira. O curso 
oferecido pela FACED, possui saber próprio e seus professores são 
altamente habilitados, em nível de mestrado e doutorado. (BOSSA, 2011). 
 

 
 A Psicopedagogia, enquanto profissão, ainda não se encontra regulamentada, 

mas há um projeto de lei que regulamenta o exercício da atividade em 

Psicopedagogia no Brasil em andamento (ANEXO A).  

 
 

1.3 A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA – ABPp 

 

 Devido as preocupações referentes à formação, à identidade, ao papel e ao 

campo de atuação do profissional formado nos cursos em Psicopedagogia, um 

grupo de alunas do primeiro curso de Reeducação Psicopedagógica do Instituto 

Sedes Sapientiae fundaram a APp, a Associação Paulista de Psicopedagogia 

(1980), que posteriormente viria a se tornar ABPp, a Associação Brasileira de 

Psicopedagogia fundada em 1988.  

  

Scoz e Barone (2007) definem a ABPp:  
 
 Ela se constitui como uma associação de cunho científico-cultural com 

objetivo de aprofundar estudos sobre os processos de aprendizagem e dos 
problemas deles decorrentes; difundir o conhecimento da área por meio da 
criação do Boletim, hoje Revista Psicopedagogia da ABPp; promover 
discussão ampla em âmbito nacional, por meio dos Encontros de 
Psicopedagogos e agregar profissionais para discutir e caracterizar a 
identidade do psicopedagogo. (p.93).   



20 
 

 A ABPp começou a organizar encontros de psicopedagogos com dimensões 

nacionais, a fim de promover trocas de experiências, discussões sobre a identidade 

profissional, fracasso escolar e melhorias na qualidade de ensino das nossas 

escolas. 

 Em 1984 a ABPp realizou um encontro para ampliar essas discussões, com o 

tema: Experiências e Perspectivas do Trabalho Psicopedagógico na Realidade 

Brasileira, colocando em questão a preocupação de um trabalho psicopedagógico 

nos processos de aprendizagem, com as classes menos favorecidas.   

 Outra questão levantada posteriormente, “[...] foi a preocupação com a 

prevenção dos problemas de aprendizagem nas escolas, propondo-se assim uma 

ação psicopedagógica voltada não só para os processos de aprendizagem mas 

também para o ensino” (Scoz e Barone, 2007, p.94). 

 Ao crescente número de cursos em nível de pós-graduação em 

psicopedagogia no Brasil, a ABPp elaborou um documento descrevendo a 

identidade do profissional especializado em psicopedagogia, tais como os objetivos 

e seu campo de atuação: 

 
 Esse documento contou com a participação de inúmeros psicopedagogos 

oriundos de diversos estados; de coordenadores de cursos de 
Psicopedagogia já existentes naquela época; de presidentes de seções 
estatais da Associação; e também da professora Sara Paín, psicopedagoga 
argentina, cuja existência na área muito enriqueceu a discussão. A 
finalização desse documento aconteceu no IV Encontro de 
Psicopedagogos, realizado, em 1990, e, posteriormente, foi publicado na 
revista Boletim da ABPp em seus números 18 e 19. É importante assinalar 
que esse documento norteou as grades curriculares de inúmeros cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu que começaram a surgir nas Faculdades e 
Universidades Brasileiras (SCOZ e BARONE, 2007, p.94).  

  

Encontros continuaram acontecendo para discussões de diversos temas para 

o aprimoramento da área em psicopedagogia. 

Em 1992, foi realizado o II Congresso e V Encontro, com o tema: A Práxis 

Psicopedagógica na Realidade Educacional Brasileira. 

Em 1994 o VI Encontro, com o tema: A Psicopedagogia Institucional. 

Em 1996 o III Congresso e o VII Encontro, com o tema: A Psicopedagogia em 

Direção ao Espaço Transdisciplinar. 

Devido ao crescimento da área em psicopedagogia, se deu também um 

aumento de grupos associativos em nível nacional, atualmente com sessões nos 
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Estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, contando com dois núcleos em Aracaju, 

Mato Grosso do Sul, além da Associação Brasileira em Psicopedagogia – ABPp, 

com sede em São Paulo. 

Como podemos observar cada vez mais cresce o número de profissionais em 

psicopedagogia. Este campo de atuação surgiu com a finalidade de sanar os velhos 

problemas educacionais relacionados com as dificuldades de aprendizagem. Em 

decorrência deste fato, o reconhecimento legal da profissão torna-se urgente. 

Segundo Bossa (2011, p.113) “A Associação Brasileira de Psicopedagogia 

prossegue na luta pela regulamentação da profissão, por meio da aprovação do 

projeto de lei n.º 3.124/97, do Deputado Barbosa Neto [...]”.  

  

1.4 A LUTA PELO RECONHECIMENTO, TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DO 

PSICOPEDAGOGO 

  

A Psicopedagogia no Brasil tem hoje uma história de mais de 30 anos e, 

apesar da área ter sido fortemente influenciada por teóricos argentinos, já possui um 

corpo teórico bem consolidado por renomados autores brasileiros como, Bossa 

(2002, 2011), Golbert (1985), Kiguel (1983), Neves (1991), Rubinstein (1992), Scoz 

e Barone, (2007), Weiss (2000) entre outros. 

Apesar de estar bem desenvolvida tanto em seu conjunto de práticas como 

também em fundamentações teóricas, é uma área do desenvolvimento humano que 

luta para tornar-se um saber científico reconhecido pela academia, uma vez que a 

práxis psicopedagógica, e o profissional (psicopedagogo), eram legitimados pela 

comunidade: 

“[...] a Psicopedagogia se consolidou como um campo profissional 
específico, sendo uma profissão2, cada vez mais, legitimada, com 
necessidade de uma titulação que fortalecesse o profissional e sua 
respeitabilidade” (MALUF; BOMBONATTO, 2007, p.96).  

 

                                                 
2 Nota da pesquisadora: percebemos nesta citação que a psicopedagogia é considerada uma 
“profissão” o que, a nosso ver, não deveria, tendo em vista que não há ainda uma regulamentação 
profissional. 
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Para que a Psicopedagogia passasse a ser uma área reconhecida como 

ciência, a ABPp na gestão de Nívea Maria de Carvalho Fabrício (1999/2001) 

estabeleceu critérios. Primeiramente era importante fortalecer a união dos 

psicopedagogos, a construção de diretrizes e normas para a legalização da 

profissão. Então a ABPp passou a divulgar suas práticas já reconhecidas pelos seus 

resultados conseguidos, através de eventos, como o Congresso de 2000 e o Fórum 

de 2001: 

O Projeto de Lei n.º 3.124, de 1997, dispõe sobre regulamentação da 
profissão de Psicopedagogo e cria os Conselhos Regionais de 
Psicopedagogia. A partir desta data, muitas batalhas se sucederam, e 
fizemos parte de várias delas. Este projeto, aprovado pela Comissão de 
trabalho, ainda em 1997, permaneceu na Comissão de Educação, Cultura e 
Desporto por quatro anos e, nesta gestão, foi aprovado, em 12/09/2001, 
com algumas emendas referentes aos profissionais que podem exercer a 
profissão de psicopedagogos: psicólogos, pedagogos e fonoaudiólogos 
(MALUF; BOMBONATTO, 2007, p.98).  

 

A então presidente da ABPp Nívea Maria de Carvalho Fabrício, a vice-

presidente Maria Cristina Natel e seu grupo de trabalho, deram continuidade à 

defesa da regulamentação da profissão, estando presente em fóruns, audiência 

pública do Congresso Nacional e em debates na Comissão de Educação da Câmara 

dos Deputados (MALUF; BOMBONATTO, 2007).  

Diante da luta pelo reconhecimento, alguns frutos já começaram a ser 

colhidos. Em 2001 editais de concursos públicos publicaram vagas para o cargo de 

Psicopedagogos e, o Poder Público, estabeleceu normas para o funcionamento do 

curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia: 

Ao longo do tempo, em função do crescimento do número de 
psicopedagogos estar se formalizando como profissão, houve a 
necessidade de revisão do estatuto e do regimento interno, além do código 
de ética (ANEXO B) que orienta os profissionais da Psicopedagogia. Estes 
textos foram revisados e atualizados nos anos anteriores. Mas, nessa 
época, percebia-se que mais importante que o próprio reconhecimento da 
profissão, existia a necessidade da normalização da legitimidade da 
profissão. Todos sabíamos que a legitimidade do psicopedagogo se fazia 
presente, e era essencial que fosse portador de um título que validasse 
enquanto profissional (MALUF; BOMBONATTO, 2007, p.100). 

A Psicopedagogia já percorreu um longo caminho com muitas conquistas, mas 

essa luta continua, com alguns desafios para serem conquistados como, por 

exemplo, a consolidação da legitimidade do psicopedagogo e o reconhecimento da 

profissão.  
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1.5 O CAMPO DE ATUAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA 

 
 O campo de atuação do psicopedagogo é dividido em duas áreas, a área da 

saúde e a área da educação: 

 
A forma de abordar o objeto de estudo pode assumir características 
específicas, a depender da modalidade: clínica, preventiva e teórica, umas 
articulando-se às outras. O trabalho clínico não deixa de ser preventivo, 
uma vez que, ao tratar alguns transtornos de aprendizagem, pode evitar o 
aparecimento de outros. O trabalho preventivo, em uma abordagem 
psicopedagógica, é sempre clínico, levando em conta a singularidade de 
cada processo. Essas duas formas de atuação, por sua vez, não deixam de 
resultar em um trabalho teórico. Tanto na prática preventiva quanto na 
clínica, o profissional, como já vimos anteriormente, procede embasado no 
referencial teórico adotado (BOSSA, 2011, p.47). 

 
  

O profissional formado em psicopedagogia pode atuar em vários contextos 

como descreve a psicopedagoga Heloise Fogali (1998, p.17/46 apud BOSSA, 2011, 

p.140):  
 

• Psicopedagogia familiar, ampliando a percepção sobre os vários 
processos de aprendizagem de seus filhos, resgatando o papel da dinâmica 
familiar na educação, respeitando as diferenças; 
• Psicopedagogia empresarial, ampliando formas de treinamento, 
resgatando a visão do todo, as múltiplas inteligências, trabalhando a 
criatividade e os diferentes caminhos para solucionar problemas, 
desenvolvendo o imaginário, a função humanística e dos sentimentos na 
empresa, ao construir projetos e dialogar sobre eles; 
• Psicopedagogia hospitalar, possibilitando a aprendizagem, o lúdico e 
as oficinas psicopedagógicas com os internos; 
• Psicopedagogia escolar, priorizando diferentes projetos; 
• Diagnóstico da escola; 
• Busca da identidade da escola; 
•  Definições de papeis na dinâmica relacional em busca de funções e 
identidades, diante do aprender; 
• Instrumentalização de professores, coordenadores, orientadores e 
diretores sobre práticas e reflexões diante de novas formas de aprender; 
• Reprogramação curricular, implantação de programas e sistemas 
avaliativos; 
• Oficinas para vivências de novas formas de aprender; 
• Análise de conteúdo e reconstrução conceitual; 
• Releitura, ressignificando sistemas de recuperação e reintegração do 
aluno no processo; 
• O papel da escola no diálogo com a família.  

As diferenças que existem sobre a atuação do profissional na Instituição e na 

Clínica é que na Instituição o psicopedagogo age na prevenção dos problemas 

relacionados à aprendizagem, e o psicopedagogo clínico age através de diagnóstico. 
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1.6 A PSICOPEDAGOGIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

  
Segundo Porto (2009), a psicopedagogia não é apenas o estudo de atividade 

psíquica da criança e dos princípios que daí decorrem, visto que ela não se limita à 

aprendizagem da criança, mas abrange todo o processo de aprendizagem. É um 

campo de atuação que integra saúde e educação e lida com o conhecimento, sua 

ampliação, sua aquisição, suas distorções, suas diferenças e seu desenvolvimento 

por meio de múltiplos processos.  

  A Psicopedagogia Institucional propõe analisar a instituição escolar e suas 

relações com a abordagem reflexiva e crítica, buscando construir um espaço que 

contribua para a redução dos problemas de aprendizagem e do fracasso escolar no 

Brasil (PORTO, 2009). 

 Ao mencionar os problemas de aprendizagem, logo vem à mente, o ambiente 

escolar. A escola tem um papel muito importante na vida de qualquer ser humano, 

ela é responsável por grande parte da aprendizagem. Mas é também na escola 

aonde podemos observar um número expressivo de crianças com sérias 

dificuldades de aprendizagem, preocupando principalmente os que estão envolvidos 

no contexto escolar. Muitos educadores quando se deparam com essa realidade, 

ficam de mãos atadas, não sabendo como ajudar esses alunos. É então, que o 

trabalho do psicopedagogo dentro da Instituição Escolar, pode ser considerado: 

 
É uma profissão3 muito recente em nosso País, configurando-se um campo 
de atuação que reúne conhecimentos de várias áreas, capaz de integrar 
tanto os aspectos pedagógicos e emocionais quanto os processos de 
desenvolvimento de aprendizagem do indivíduo. Surgiu como resposta a 
demanda crescente em relação ao fracasso escolar e os problemas de 
aprendizagem [...] (BERLIM e PORTELLA, 2007, p.85). 

 

 

  O profissional da área de psicopedagogia é preparado para lidar com 

problemas de aprendizagem escolar, diagnosticando, prevenindo, e elaborando 

planos de intervenção que colaboram para uma melhoria das condições do processo 

ensino-aprendizagem. Na Instituição Escolar, o psicopedagogo, deve junto aos 

professores e outros profissionais, agir de forma preventiva, na tentativa de 

solucionar problemas que possam surgir. Seu trabalho precisa estar diretamente 
                                                 
3 Nota da pesquisadora: mais um exemplo do tratamento da psicopedagogia como “profissão” - algo 
que ainda não foi regulamentado. 
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relacionado com as questões do contexto escolar, como por exemplo, auxiliar na 

construção de um currículo flexível que contemple o saber histórico e social do 

indivíduo e orientar no processo ensino-aprendizagem.  

 Conforme Bossa (2011) é possível elencarmos algumas funções que cabem 

ao psicopedagogo: detectar no indivíduo o que está gerando dificuldades no seu 

processo de aprendizagem; criar situações de relação com a comunidade educativa 

para favorecer uma troca e uma maior integração; promover orientações 

metodológicas específicas tanto em grupo quanto no individual; realizar orientação 

individual ou em grupo de caráter educacional, vocacional e ocupacional: 

  
O psicopedagogo escolar deve conhecer, reconhecer e problematizar o 
sistema do qual faz parte e, com estes elementos, oferecer subsídios para 
discussão e reflexão das práticas. Envolvendo a equipe diretiva e 
pedagógica – supervisor, orientador educacional, psicólogo escolar, 
professores, alunos, pais e funcionários – ampliar o espectro de 
compreensão dos fenômenos que podem obstaculizar a dinâmica de 
funcionamento da escola, tendo, assim, um papel importante neste 
constante pensar e repensar o sistema Escolar e sua práxis (BERLIM e 
PORTELLA, 2007, p.86). 

 

A partir destas considerações, podemos afirmar que o psicopedagogo pode 

contribuir com o contexto escolar, auxiliando educadores, alunos e famílias no 

enfrentamento das questões sobre o ensino e aprendizagem, possibilitando um 

prosseguir mais seguro na caminhada para a formação e capacitação intelectual.  

Por outro lado, temos observado que o espaço pedagógico da instituição 

escolar, tem se enfraquecido, os professores, sentindo-se incapazes, estão 

delegando seu espaço a novas áreas e profissionais, como psicólogos, 

fonoaudiólogos e psicopedagogos, que vêm aliar aos médicos, em sua prática 

biologizante.  De acordo com Collares e Moysés (1994) “Até alguns anos atrás, a 

biologização da Educação era feita basicamente pela ciência médica, concretizada 

pelos profissionais médicos [...]” (p. 26). 

Esse termo patologizante, vem a cada dia crescendo mais dentro do ambiente 

escolar, algo que nos preocupa: Será que esse profissional (psicopedagogo) está 

realmente preparado para fazer um diagnóstico? 

 
A difusão acrílica e crescente de “patologias” que provocariam o fracasso 
escolar- de modo geral, “patologias” mal definidas, com critérios 
diagnósticos vagos e imprecisos tem levado, de um lado, à rotulação de 
crianças absolutamente normais e, de outro, a desvalorização crescente do 
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professor, cada vez menos apto a lidar com tantas “patologias” e 
“distúrbios” (COLLARES e MOYSÉS, 1994, p.29). 

 

Através de um diagnóstico mal definido, a maior prejudicada, sem dúvida, é a 

criança, mesmo que ela não tenha a patologia que foi diagnosticada, passa a 

incorporar, sem querer, o rótulo, e a conseqüência é que passa a ser uma criança 

considerada psicologicamente doente.   

Esses “diagnósticos” têm acontecido com freqüência no contexto escolar, 

como sendo uma válvula de escape para os educadores, justificando assim o não-

aprender de seu alunos:  

[...] os professores, que deveriam ser também os responsáveis por analisar 
e resolver problemas educacionais, assumem uma postura acrílica e 
permeável a tudo; transformam-se em mediadores, apenas triando e 
encaminhando as crianças para os especialistas da Saúde. Essa prática 
acalma a angústia dos professores, não só por transferir responsabilidades, 
mas principalmente porque desloca o eixo de preocupações do coletivo 
para o particular. O que deveria ser um objeto de reflexão e mudança- o 
processo pedagógico- fica mascarado, ocultado pelo diagnosticar e tratar 
singularizados, uma vez que o “mal” está sempre localizado no aluno. E o 
fim do processo é a culpabilização da vítima e a persistência de um sistema 
educacional perverso, com alta eficiência ideológica (idem, p. 30). 

 

2 DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM OU DIFICULDADE DE “ENSINAGEM” 
 
 

Muitas crianças enfrentam dificuldades de aprendizagem relacionadas à 

leitura e à escrita, quando esse “problema” acontece, na maioria das vezes, a 

responsabilidade desse “fracasso” recai sobre o aluno. 

Uma das questões que nos leva a refletir sobre o processo de ensino-

aprendizagem é: Por que essa criança não consegue aprender?  

Nesse processo de ensino-aprendizagem, estão envolvidos diversos aspectos 

que podem contribuir de forma negativa ou positiva para uma aprendizagem 

significativa, como por exemplo, família, meio social, professor e escola. 

Acreditamos que um dos principais aspectos que contribui para que esse aluno 

avance em sua aprendizagem é a forma com que o professor está atuando.  

É nesse cenário, que envolve o ensinar e o aprender, que iremos focar o 

trabalho do professor, para verificar se há uma relação com a prática pedagógica 
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desenvolvida pelo professor em sala de aula para que esse aluno obtenha sucesso 

ou não em sua trajetória escolar.  

  

2.1 ENTENDENDO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SEUS FATORES 

 
 Ao fazer uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de um indivíduo, 

nem sempre nos deparamos com situações de sucesso. Muitas crianças, 

adolescentes e até mesmo adultos, ao enfrentarem situações de dificuldades na 

aprendizagem se mostram fragilizados, paralisados e, muitos acabam desistindo. 

Além de estarem passando por dificuldades em seu processo de aprendizado, 

também enfrentam preconceitos por parte das famílias, dos colegas, e até mesmo 

dos professores. 

 Não é de hoje que as dificuldades de aprendizagem vêm sendo pesquisadas 

e discutidas por profissionais da área da educação e da saúde, que procuram 

responder o porquê de tantas crianças estarem enfrentando dificuldades de 

aprendizagem na leitura e na escrita. 

A aquisição da leitura e da escrita é uma conquista muito importante na vida 

de qualquer ser humano, é através dessas duas aquisições que o individuo terá 

acesso aos conhecimentos que o fará interagir com o meio social que o cerca.  

Atualmente podemos observar dentro das salas de aulas crianças e 

adolescentes que estão enfrentando dificuldades de aprendizagem na leitura e na 

escrita, e isso é uma das causas que podem levá-las ao fracasso escolar: 

 
Quando falamos do fracasso escolar, é importante diferenciá-lo das 
dificuldades de aprendizagem que, embora freqüentemente confundidos, 
não fazem parte da mesma classe. O fracasso escolar está relacionado ao 
sistema educativo, revelando as inadequações das instituições escolares 
que são, em última instância, representadas pelos professores, 
coordenadores, diretores, entre outros profissionais. As dificuldades de 
aprendizagem nem sempre geram fracasso escolar, como ficou evidenciado 
em minha pesquisa anterior (POLITY, 2002, p.27). 

 
Antes de entendermos sobre dificuldades de aprendizagem e quais os 

aspectos que levam à não-aprendizagem, é importante definirmos, o que é 

aprendizagem. A aprendizagem ocorre desde o início da vida, é um processo 

fundamental que se constrói no dia a dia e na relação com outras pessoas. Porto 
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(2009, p.42) define, “A aprendizagem é um processo fundamental, pois todo o 

indivíduo aprende e, por meio deste aprendizado, desenvolve comportamentos que 

possibilitam viver”: 
 
Ao longo do desenvolvimento, a formação da personalidade se faz por meio 
da resolução de conflitos de aquisições, sendo a aprendizagem o produto 
da interação das necessidades que vão se modificando e, assim, 
configurando novos conflitos, que influenciam a maneira como as etapas 
posteriores do desenvolvimento serão experimentadas (PORTO, 2009, 
P.40). 

 

 Portanto, quando as crianças enfrentam conflitos tanto internos (afetivos, 

cognitivos e biológicos) quanto externos (família, escola e professor), e os mesmos 

não são resolvidos, constitui-se um dos indicadores da não-aprendizagem. 

 Segundo Paín (1992, p.28) “um sintoma, no sentido de que não-aprender não 

configura um quadro permanente, mas ingressa numa constelação peculiar de 

comportamentos, nos quais se destaca como sinal de descompensação”. E conclui, 

“nenhum fator é determinante de seu surgimento, e que ele surge da fratura 

contemporânea de uma série de concomitantes”. 

 Para isso é preciso estar alerta aos sintomas que possivelmente esse aluno 

estará demonstrando. 

Paín (1992, p.29/33) descreve alguns fatores essenciais que precisam ser 

levados em consideração: 

1. Fatores orgânicos – podem ser ocasionados devidos a anemia 

alimentar, má qualidade na alimentação, problemas de visão, 

alteração no sono, problemas respiratórios, dificuldades de 

percepção-motora entre outros. 

2. Fatores específicos – encontram-se ligados a aprendizagem da 

linguagem, tais como a alteração da sequência percebida, a 

impossibilidade de construir imagens claras de fonemas, sílabas 

e palavras, a inaptidão gráfica, etc. 

3. Fatores psicógenos – referem-se a perturbações produzidas 

durante a aquisição da aprendizagem.  

4. Fatores ambientais – referem-se ao meio ambiente material do 

sujeito, às possibilidades reais que o meio lhe oferece estímulos 

de aprendizagem.  
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2.2 POR QUE ESSA CRIANÇA NÃO CONSEGUE APRENDER? 

 
Segundo Fernandéz (1991): 

 
A resposta à interrogação sobre “por que não aprende”, não é unicausal. 
Comumente, encontra-se nos diagnósticos explicações sobre a origem dos 
transtornos de aprendizagem, como as seguintes: “problemas de 
aprendizagem de etiologia orgânica”, “epilepsia”, “anoxia perinatal”, como 
se organicidade por si só determinasse e explicasse o problema de 
aprendizagem (p. 38).  

 
 No processo de ensino-aprendizagem há vários fatores que levam uma 

criança não conseguir aprender, mas um em particular favorece para essa não 

aprendizagem. É a questão que envolve o docente. Qual o olhar que esse docente 

tem para com esse aluno que apresenta dificuldades na leitura e na escrita? Qual a 

prática pedagógica que desenvolve para que esse aluno obtenha sucesso em sua 

trajetória escolar?  

 É focando o papel do professor, dentro do contexto escolar, como sendo o 

mediador dessa aprendizagem e na perspectiva de intervenção pedagógica, que 

desejo fazer uma reflexão sobre a prática pedagógica desenvolvida em sala de aula 

e, na relação professor-aluno: 

 
Sabemos que para aprender é necessário um ensinante e um aprendente 
que entrem em relação. Isto é algo indiscutível quando se fala de métodos 
de ensino e de processos de aprendizagem normal; não obstante, costuma-
se esquecê-lo se trata de fracasso de aprendizagem. Aqui parceria, então, 
que só entra em jogo o aprendente que fracassa. Como se não pudesse 
falar de ensinantes ou de vínculos que fracassam ou produzem sintomas. 
Por ensinantes entendo tanto o docente ou a instituição educativa, como o 
pai, a mãe, o amigo ou quem que seja investido pelo aprendente e/ou pela 
cultura, para ensinar (FERNÁNDES 1991, p.32). 
 

 
 
Quando uma criança, um jovem ou até mesmo um adulto apresentam 

dificuldades de aprendizagem, é importante que o professor tenha um olhar 

diferenciado para com esses aprendentes, criando estratégias de aprendizagem que 

possibilitam subsídios necessários para seu desenvolvimento. 

O papel do professor frente às dificuldades de aprendizagem é de extrema 

importância, uma grande parte do fracasso na aprendizagem está relacionado à 

instituição escolar, onde o professor é a figura central desse sistema. Portanto a 
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aquisição de certos conhecimentos por parte do aluno dependerá, em parte, de 

como e de que forma está ocorrendo essa interação: 

 
O ato de ensinar fica sempre comprometido com a construção do ato de 
aprender, faz parte de suas condições externas. A má qualidade do ensino 
provoca um desestímulo na busca do conhecimento. Não há, assim, um 
investimento dos alunos, do ponto de vista emocional, na aprendizagem 
escolar, e esse movimento seria uma condição interna básica. Casos há 
que tal desinteresse é visto como problema apenas do aluno, sendo ele 
encaminhado para diagnóstico psicopedagógico por “não ter o menor 
interesse nas aulas” e “não estudar em casa”, baixando assim sua produção 
(WEISS, 2000, p.18). 
 
 

Muitos educadores ao se depararem com alunos que não expressam um 

mínimo de interesse em aprender, logo os rotulam com dificuldades de 

aprendizagem e imediatamente os encaminham para diagnóstico psicopedagógico, 

sem antes pesquisar profundamente o por que desse desinteresse.  

De acordo com Weiss (2000), qualquer escola precisa ser organizada sempre 

em função da melhor possibilidade de ensino e ser permanentemente questionada 

para que seus próprios conflitos não resolvidos, não apareçam nas salas de aula, 

sob forma de distorções do próprio ensino. Nessas situações, o indivíduo (aluno) fica 

como depositário desses conflitos e, consequentemente, poderá apresentar 

perturbações em seu processo de aprendizagem.  

Para que haja uma aprendizagem significativa em relação à leitura e à escrita, 

é necessário que haja mudanças nas práticas pedagógicas desenvolvidas em sala 

de aula e que o professor passe a olhar cada aluno como um ser individual, 

independente de suas limitações, por isso acreditamos na junção das condições 

internas e externas do sujeito aprendente. 

 

2.3 POR QUE ESSE PROFESSOR NÃO CONSEGUE ENSINAR? 

  
Nós, educadores, quando assumimos uma sala de aula, temos por objetivo 

que todos nossos alunos obtenham sucesso em sua aprendizagem, mas nem 

sempre essa situação acontece, pois muitas vezes nos deparamos com variados 

fatores que acarretam a dificuldade de aprendizagem. Para que haja uma 

aprendizagem significativa é importante que o educador desenvolva uma prática 

pedagógica de excelência em sala de aula: 
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Penso que aprender está para a aprendizagem assim como ensinar está 
para a ensinagem, referindo-me à forma processual destes fazeres, o que 
me permite considerar que a dificuldade de aprendizagem está intimamente 
relacionada à dificuldade de ensinagem, e que ambas podem gerar o 
fracasso escolar (POLITY, 2002, p.29). 

 

Ao abordar sobre dificuldade de ensinagem, faz-se necessário definir esse 

termo que, segundo Polity (2002, p.29), “[...] a ensinagem, ao meu ver, é 

basicamente relacional, pressupondo interação. Além do processo emocional, 

implícito no ato de ensinar, ela refere-se a uma comunicação interativa em que os 

estados de intersubjetividade podem tornar-se significativos”. 

A maneira como o professor ensina e como se relaciona são fundamentais 

para uma assimilação significativa do educando, ao planejar uma aula, o educador 

deve levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos e reconhecer 

suas capacidades e limitações. Quando a prática pedagógica desenvolvida pelo 

educador está sendo bem planejada, partindo do pressuposto que dentro de uma 

sala de aula há uma diversidade muito grande em termos de níveis de 

aprendizagem, o avanço se torna significativo e prazeroso. Polity (2002, p.37) afirma 

que, “Aprender e ensinar são dois lados de uma mesma moeda que se 

complementam, e que não podem se sustentar a não ser na relação dialética que 

estabelecem entre si”.  

Além da prática pedagógica desenvolvida pelo educador em sala de aula é 

importante que esse professor estabeleça, com seus alunos, uma relação professor-

aluno que perpasse por confiança e parceria. Muitos educadores acreditam que 

ensinar é apenas transmitir conhecimentos, que não precisa estabelecer com os 

alunos uma relação, mas segundo Polity (2003, p.40), “Quando um professor é 

incapaz de manifestar-se amorosamente em relação aos seus alunos, dando-lhes 

atenção, escutando-os com paciência, dirigindo-lhes uma palavra amiga, questiono-

me se ele os vê!” 

Quando falamos da postura do educador ao ensinar e mencionamos a 

transmissão de conhecimentos como sendo uma forma do professor “despejar” no 

aluno aquilo que sabe, logo nos vem à mente um grande educador que muito 

colaborou para que houvesse uma educação mais humanizadora, Paulo Freire, 

sobre isso, afirma:   
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“É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 
p.24-25). 

 

 A relação pedagógica que devemos construir é aquela em que tanto o 

professor, quanto o aluno, aprendem um com o outro. “Não há docência sem 

discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende 

ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p.25). 

 Outra questão que pode dificultar o ensinar é a formação inicial e contínua 

desse professor. Como é que esse professor está se preparando para planejar sua 

aula e suas intervenções?  

 Temos consciência que o professor não é o único “culpado” da não 

aprendizagem de seus alunos, mas se faz necessário que o educador reflita sobre 

sua prática pedagógica, para conseguirmos diminuir o número de alunos que 

enfrentam dificuldades de aprendizagem, principalmente relacionados à leitura e à 

escrita.  

  

3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E 
ANÁLISE REFLEXIVA   

 
As inquietações que estimularam este estudo sobre os conhecimentos 

psicopedagógicos na prática do professor em sala de aula, como possibilidade para 

o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, surgiram 

ao observar no meu dia a dia de trabalho e também nos relatos de colegas 

professores, como vem crescendo o número de crianças que chegam nos 3° e 4° 

anos do Ensino Fundamental I, com grandes dificuldades de aprendizagem 

relacionadas à leitura e à escrita.  

As questões que nortearam a elaboração desta pesquisa foram:  

(1) Os conhecimentos psicopedagógicos podem contribuir de forma positiva 

no contexto escolar? 
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(2) O professor pedagogo, com os conhecimentos psicopedagógicos, tem 

mais facilidade para lidar com dificuldades de aprendizagem? 

O início desta pesquisa teve como exercício relembrar minha trajetória 

formativa, resgatando assim experiências vividas, desvelando condições nas quais 

fui me tornando pessoa-aprendiz e, como desdobramento desse processo, 

professora-aprendiz em constante processo de constituição e transformação. 

Analisar minha trajetória formativa me remeteu ao que fui ontem, ao que sou hoje e 

ao que quero me tornar amanhã, na medida em que “os conhecimentos produzidos 

pelos homens são datados e contextualizados. Surgem de situações concretas em 

face de condições também concretas de produção. As necessidades que os 

acionam são diversas e seu significado é também diverso” (DALBEN, 1992, p.32). 

 
3.1 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

 Optamos por realizar um estudo que se pautou na abordagem qualitativa, e 

nessa pesquisa foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados: aplicação 

de um questionário (Apêndice A) para traçarmos o perfil dos sujeitos e realização de 

entrevista semi-estruturada, gravada (roteiro no Apêndice B). Para a análise das 

entrevistas, as mesmas foram transcritas (Apêndice C) e, posteriormente 

utilizaremos, para as análises, a metodologia de “análise de conteúdo” proposta por 

Franco (2003, p.20) que afirma, “a análise de conteúdo é um procedimento de 

pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e 

tem como ponto de partida a mensagem”.  

Os sujeitos da pesquisa são seis professores que atuam nos 3° e 4° anos do 

Ciclo I (das séries iniciais) da Rede Pública de Ensino do Município de São Paulo. 

Os critérios para seleção dos sujeitos foram estabelecidos da seguinte forma: três 

professores pedagogos que possuem o curso de psicopedagogia e três professores 

pedagogos que não possuem o curso de psicopedagogia. 

Para garantir a segurança dos entrevistados foram assinados pelos 

participantes os termos de consentimento livre e esclarecido (Apêndice D). –  

As entrevistas ocorreram com horário agendado para maior conforto dos 

entrevistados. A definição pela realização das entrevistas se deu pela necessidade 

de levar o docente a refletir sobre sua prática pedagógica em sala de aula. 
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Conforme Szymanski (2010, p.14) “Esse processo interativo complexo tem um 

caráter reflexivo, num intercâmbio contínuo entre significados e o sistema de 

crenças e valores, perpassados pelas emoções e sentimentos dos protagonistas”. 

Após a transcrição das entrevistas, para a análise do conteúdo, realizamos 

uma leitura “flutuante” para a organização do material. 

  

3.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 
Para a construção da análise dos dados coletados foi feita uma tabulação das 

questões aplicadas no questionário distribuído para os três professores pedagogos 

sem psicopedagogia e três professores pedagogos com psicopedagogia. Este 

questionário foi composto por 6 questões, para detalhar o perfil dos entrevistados, 

serão utilizadas as seguintes siglas P1, P2, P3, PP1, PP2 e PP3 , para preservar a 

identidade dos sujeitos. 

 
Quadro 1 – Idade dos participantes 
 

Até 20 anos 0 
De 21 a 25 0 
De 26 a 30 0 
De 31 a 40 4 

Acima de 41 anos 2 
 

A maioria dos professores encontra-se na faixa etária acima dos 31 anos, 

sendo dois professores acima dos 41 anos.  

 
Quadro 2 – Sexo 
 

Masculino 0 
Feminino 6 

 

Todos os professores entrevistados são do sexo feminino. 
 
 
Quadro 3 – Tempo de profissão docente 
 

P1 10 anos 
P2 10 anos 
P3 24 anos 

PP1 13 anos 
PP2 15 anos 
PP3 18 anos 
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Observa-se que todas as professoras entrevistadas exercem há mais de 10 

anos a profissão docente. 

 
Quadro 4 – Formação Inicial 
 

P1 Pedagogia 
P2 Letras 
P3 Pedagogia 

PP1 Pedagogia 
PP2 Letras 
PP3 Pedagogia 

 

No quadro 4 a maioria das professoras possui o curso de pedagogia, salvo a 

exceção da P2 e PP2 que têm formação em letras. 

 
Quadro 5 – Fez ou Faz algum curso de Pós-Graduação 
 

P1 Não 
P2 Sim 
P3 Sim 

PP1 Sim 
PP2 Sim 
PP3 Sim 

 

Com exceção da P1 que não fez e nem faz um curso de pós-graduação, 

todas as outras professoras fizeram ou fazem um curso de pós-graduação. 

  
Quadro 6 – Tempo que exerce função de professor no Ensino Fundamental I 
 

P1 10 anos 
P2 10 anos 
P3 24 anos 

PP1 13 anos 
PP2 7 anos 
PP3 6 anos 

 

Comparando o quadro 6 com o quadro 3 (tempo de profissão docente), pode-

se identificar que a maioria das professoras possui sua experiência profissional 

dedicada ao Ensino Fundamental I, com exceção de PP2 e PP3. 

 Após o preenchimento dos questionários, realizamos as entrevistas com os 

sujeitos, para aprofundamento das informações obtidas, e investigar se os 

professores que possuem os conhecimentos psicopedagógicos têm mais sucesso 

em termos de resultados satisfatórios frente às intervenções com seus alunos, em 

relação aos professores que não possuem estes conhecimentos. 
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 Todas as entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho destes 

professores (escola), com horário agendado para maior conforto dos entrevistados. 

Em seguida fizemos as transcrições das mesmas, de acordo com Szymanski (2010, 

p.74), “O processo de transcrição de entrevista é também um momento de análise 

[...]. Ao transcrever, revive-se a cena da entrevista, e aspectos da interação são 

relembrados”. 

A análise de conteúdo das entrevistas como já mencionamos anteriormente, 

teve uma pré-análise, a partir de uma leitura “flutuante” para a organização do 

material. Segundo Franco (2003, p.44), “A primeira atividade da Pré-Análise consiste 

em estabelecer contatos com os documentos a serem analisados e conhecer os 

textos e as mensagens neles contidas, deixando-se invadir por impressões, 

representações, emoções, conhecimentos e expectativas”.  

Depois da pré-análise partimos para a organização das categorias, nesse 

sentido, são trazidas as concepções de Franco (2003, p.51), “A categorização é uma 

operação de classificação de momentos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos”. Ainda de acordo com a autora: 

 
Formular categorias, em análise de conteúdo, é, por via de regra, um 
processo longo, difícil e desafiante. Mesmo quando o problema está 
claramente definido e as hipóteses (explícitas ou implícitas) 
satisfatoriamente delineadas, a criação das categorias de análise exige 
grande dose de esforço por parte do pesquisador (FRANCO, 2003, p.51-
52). 

 

As categorias foram organizadas em agrupamentos, seguindo a orientação da 

regra da homogeneidade e foram definidas como: 

 

a) Dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita - Intervenções 

b) Curso de Pedagogia – suficiente ou insuficiente  

c) Curso de Psicopedagogia – fatores determinantes para a escolha 

d) Conhecimentos Psicopedagógicos versus prática pedagógica  

 

 As mesmas serão apresentadas, em agrupamentos de recortes das respostas 

dos sujeitos (sem comprometer o conteúdo das “falas” dos sujeitos, foram feitos 

ajustes de textualização entre a oralidade e a escrita), seguidos pelas análises. 
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a) Primeira categoria: Dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita – 

Intervenções. 

 

Como abordamos no capítulo dois, a aquisição da leitura e da escrita é uma 

conquista muito importante na vida de qualquer ser humano, é através destas que o 

indivíduo terá acesso aos conhecimentos que o fará interagir com o meio social que 

o cerca. Quando mencionamos a aquisição da leitura e da escrita, parece algo fácil 

de adquirir, como sendo natural do ser humano, mas não é bem assim, podemos 

observar que crianças, jovens e até mesmo adultos enfrentam dificuldades de 

aprendizagem relacionadas à leitura e à escrita, e por trás desse “problema”, 

existem vários fatores que colaboram para que essa aprendizagem não aconteça. 

Um dos fatores que iremos focar é a ação pedagógica, como é que esse professor 

lida com alunos que apresentam dificuldades na leitura e na escrita. 

Perguntamos para P1, P2 e P3, quando elas enfrentam essas dificuldades em 

sala de aula, quais são as estratégias utilizadas para que o aluno adquira tal 

competência: 

 
P1. Bom, na verdade nos últimos anos a gente sempre tem trabalhado com 
essa questão da diversidade por receber muitos alunos heterogêneos e na 
questão da alfabetização a gente trabalha com atividades diferenciadas. 
Estou com agrupamentos produtivos, então com o mesmo tema, mesmo 
conteúdo, mas adaptando com a dificuldade que a criança se encontra, com 
a hipótese de escrita que ela se encontra, com a hipótese de leitura que ela 
se encontra. Então dentro de uma mesma sala pode ter até cinco grupos 
diferentes de escrita e leitura e assim a gente vai fazendo essas atividades 
diferenciadas e diversificadas dentro da sala de aula e em cada momento 
priorizando um grupo de atendimento. 
P2. Bom, com essa turminha, primeiro faço uma sondagem diagnóstica 
para ver o que eles sabem e a partir daí elaborar um plano para trabalhar 
[...] então adapto o currículo para eles, vejo a hipótese que eles se 
encontram, agrupo eles com alguma criança que vai poder ajudá-los e aí, 
dentro da sala, faço uma atividade de leitura [...] Então o que eu vejo que dá 
muito certo, são os agrupamentos produtivos [...]  
P3. Qualquer dificuldade após a sondagem que o aluno apresenta, 
normalmente nós temos 35 alunos na sala de aula, os alunos com 
dificuldade a gente trabalha da forma diversificada. 
 

  
Observa-se pelas falas das professoras, que ao trabalharem com alunos com 

dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita, elas realizam atividades 

diversificadas, dessa forma adaptando o currículo, criando uma atividade para cada 

fase de escrita em que seus alunos se encontram. A P1 e a P2 acrescentam ainda 

mais, utilizando-se de alguns materiais para intervenções, como: 
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P1. [...] jogos para auxiliar essas crianças, leitura diferenciada com foco na 
alfabetização [...] 
P2. [...] bingo de letras, bingo de alfabeto, recitação diária do alfabeto, 
leitura escrita do nome com a escrita do alfabeto, a minha leitura diária, a 
roda de conversa, porque eles levam toda semana um livrinho para ler [...] 
 
 

Após relatarem suas experiências, uma pergunta que não poderia deixar de 

ser feita para essas professoras: Vocês já passaram por essa experiência, que 

envolve as dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita? Tiveram sucesso? 
 
 

P1. Já tive sim, aliás, todos os anos a gente tem alunos com dificuldade. 
Tive um aluno com necessidade especial e esse acho que foi a maior 
experiência que eu tive, pois ele tinha problemas motores e globais, entrou 
na escola sem saber ler, sem saber escrever [...] fiquei com um trabalho de 
dois anos com ele. Ao final do segundo ano ele não saiu alfabetizado, mas 
prestes a sair alfabetizado, então eu acho que essa foi a maior experiência 
que eu tive, que além dele ter as dificuldades como qualquer outro aluno em 
processo de alfabetização de leitura e escrita, ainda ele tinha uma 
necessidade educacional especializada diferente dos outros alunos, que 
comprometia ainda mais sua aprendizagem, que era as questões motoras 
[...] Ele saiu silabo alfabético, ele não saiu alfabetizado. Ele está alfabético 
agora no começo do 3° ano. Mas tivemos a ajuda da professora do AE 
(Atendimento Especializado para Crianças com Necessidades Especiais) 
[...]  
P2. Sempre conseguia nem que o avanço fosse mínimo. Eu já tive criança 
que chegava na escola e não sabia segurar o lápis, não sabia como virar 
uma folha de caderno, que nunca tinha registrado uma letra (parece até 
absurdo [...] 
P3. Sim, não existe um ano que você pega uma turma que todos os alunos 
tenham as mesmas competências exigidas para aquele ano ciclo, sempre 
tem um aluno, haja vista, que estamos trabalhando com a questão de ciclo, 
ele não finaliza nada no ano determinado. O ano seguinte que vai dar conta 
da defasagem que ficou do ano anterior é baseado nisso, trabalhando com 
duplas, intervindo individualmente, valorizando o que ele já sabe, trazendo 
aquilo que ele tem mais segurança, textos que ele conhece mais para 
memorizar com autonomia, depois a gente começa a questão da reflexão 
da leitura e da escrita. Sem dúvida o êxito está baseado no planejamento e 
na intencionalidade [...] 
 
 

Tratando da questão do sucesso em relação às suas práticas pedagógicas, 

todas foram categóricas, respondendo que sim. 

 

b) Segunda categoria: Curso de Pedagogia – suficiente ou insuficiente. 

 

Hoje observamos crianças que estão enfrentando dificuldades de 

aprendizagem na leitura e na escrita, e quando esse “problema” aparece no 

ambiente escolar, como é que esse professor encara essa situação, qual é sua 

atitude, qual prática pedagógica desenvolve para que essa criança obtenha sucesso 
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em sua aprendizagem. Diante disto, procuramos nesta categoria, saber através das 

falas das professoras, se o curso de pedagogia as preparou para lidarem com os 

“problemas” de aprendizagem: 

 
P1. Na verdade o curso de pedagogia ele não prepara a gente para prática, 
o que o curso nos dá seria subsídio teórico, como por exemplo, se eu 
precisasse procurar um autor, alguém que eu ouvi que falasse de algum 
tema que eu preciso de uma problemática dentro de sala de aula, eu 
saberia aonde buscar, mas as questões práticas de desenvolvimento de 
atividades de interferência com os alunos o curso de pedagogia não 
prepara a gente para isso. 
P2. Eu não fiz pedagogia eu fiz magistério, mas o que eu percebo 
conversando com minhas amigas que fizeram pedagogia, porém eu fiz o 
magistério e letras, o magistério é um curso muito prático, você vai muito 
para rotina de sala de aula [...] isso teve uma contribuição legal, porque me 
parece que a pedagogia, fica muito focada na parte da teoria, você acaba 
não tendo tanta essa prática [...] fazendo curso de letras, acabou que me 
ajudou em algumas situações de produção de texto [...] 
P3. Não, o magistério antigo preparava ainda mais do que o curso de 
pedagogia, o curso de pedagogia está baseado mais no teórico e somente 
na prática é que a gente vai conhecer as necessidades e, para planejar, 
para desenvolver ações, a gente precisa ter um formador do lado, um bom 
coordenador para direcionar o nosso olhar as nossas ações. 
 

 
As três professoras P1, P2 e P3 descrevem o curso de pedagogia como 

sendo um curso voltado mais para a teoria, deixando a desejar em relação ao dia a 

dia em sala de aula. As P2 e P3 complementam dizendo que o antigo curso 

Magistério preparava melhor o professor para a prática. O Magistério foi um curso de 

nível médio, que formava o profissional para atuar como professor na Ed. Infantil e 

no Ensino Fundamenta I. Esses profissionais da área da educação, com essa 

formação no Magistério, precisarão obter o curso em formação específica 

(Pedagogia), de nível superior, até 2020, pois sem o cumprimento disto, não 

poderão exercer sua profissão, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996. Outro fator importante que menciona a P3 é a questão de ter uma 

equipe de gestores que se preocupem em orientá-las, para que de certa forma 

possam planejar e desenvolver ações de trabalho significativas.  

Como ficou evidenciado nas falas das entrevistadas, o curso de pedagogia 

não as preparou para lidarem com as dificuldades de aprendizagem, então 

perguntamos se as mesmas acham que lhes faltam um curso específico para 

estarem enfrentando essa dificuldade na leitura e na escrita dos seus alunos: 
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P1. Na realidade eu não acho que falta curso, eu já fiz alguns cursos com a 
especialização na leitura e escrita até a rede de São Bernardo eles 
proporcionavam o PROFA, agora estamos com o PENAC (pacto pela 
alfabetização do governo federal).  
P2. Olha, já fiz vários cursos nesses anos que estou aqui, fiz curso de 
alfabetização, já peguei turmas de apoio, fiz curso de produção de texto [...] 
já tive uma formação constante, há sete anos, desde que eles implantaram 
o projeto Ler e Escrever que a gente faz formação semanal nos HDPCS. 
Então hoje, esses cursos que estou fazendo, estão ajudando muito [...]  
P3. Sem dúvida, eu creio que teria que levar para graduação já essa 
questão da necessidade de hipótese de escrita, de intervenções para que o 
professor já chegue com esse olhar na sala de aula, porque eles estão 
chegando sem bagagem nenhuma [...] 
 

 
 Percebe-se nos depoimentos das P1 e P2, que na rede de ensino onde 

ambas trabalham, são proporcionados vários cursos de capacitação pedagógica, 

como por exemplo, PROFA, PENAC e o Ler e escrever, cursos voltados para 

auxiliarem os professores em suas práticas pedagógicas e também para uma 

formação contínua, e se sentem mais preparadas e seguras para lidarem com as 

dificuldades de seus alunos. Para a P3, ela diz que “sem dúvida” lhe falta um curso, 

e acredita que deveria ter uma preparação melhor para os profissionais que cursam 

uma graduação em educação, e complementa:  

 
P3: A busca é constante apesar de estar 24 anos no magistério, a cada ano 
você aprende mais, a criança ela é outra criança, nunca são as mesmas as 
exigências, são completamente diferentes, então tudo que eu sei do ano 
anterior me direciona para um novo conhecimento e não é acabado este 
conhecimento, a cada ano você tem que buscar, a cada ano você tem que 
correr atrás, a cada ano você tem que trocar com o colega mais experiente, 
a cada ano você precisa ler mais, a cada ano você precisa buscar mais 
senão você não tem êxito no seu trabalho. 
 
 

 Através desta fala podemos perceber que o professor tem que refletir sobre 

suas práticas, tem que ir em busca do conhecimento, desta mesma forma, 

colaborando com essa afirmação, recorremos a Freire (1996) quando afirma “[...] na 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 

crítica sobre a prática. É pensando criticamente na prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática”. (p.43-44). 

A P1, apesar de se sentir segura para lidar com as dificuldades de seus 

alunos em sala de aula, nos fala de outros fatores que colaboram para que essa 

aprendizagem não aconteça com êxito: 
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P1: Eu não acho que falta o curso, eu acho que falta estrutura, as questões 
das salas cheias, a falta de um outro professor para estar auxiliando dentro 
da sala de aula, às vezes a gente divide os alunos em agrupamento dentro 
da sala por dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita, mas você é 
um só para atender vários grupos no mesmo momento. 

 

Ao refletir sobre essa fala, a P1 faz um desabafo, dizendo da falta de 

estrutura para que seu trabalho tenha significado, as salas estão lotadas, apesar de 

fazer um planejamento para que seus alunos avancem, como agrupamentos 

produtivos, ela não consegue dar atenção a todos os grupos, por ser uma só. 

Reforçamos esta questão com a inserção de Polity (2002): 
  

Ao olharmos o trabalho do professor, dentro dos modelos clássicos, raras 
vezes nos perguntamos que importância tem a instituição no 
desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no processo. Tendemos a olhar as 
partes – aluno, professor, coordenação, direção – sem contemplar o todo. 
Esquecemos, muitas vezes, que estamos diante de um sistema que, como 
tal, tem seus eventos conectados num mesmo padrão; influenciam e 
recebem influência de outras partes, estão ligados por fios invisíveis de 
ações inter-relacionadas que, às vezes, levam anos para manifestar seus 
efeitos (p.38).  
 

 
 

c) Terceira categoria: Curso de Psicopedagogia – fatores determinantes para a 

escolha. 

 

Percebemos atualmente que alguns profissionais da área da educação vem 

recorrendo à psicopedagogia na busca de solucionarem “problemas” relacionados 

às dificuldades de aprendizagem. Por esse motivo, temos que ter consciência que a 

área da psicopedagogia, como sendo um campo de possibilidades para o 

enfrentamento das dificuldades de aprendizagem, vem com o intuito de acrescentar, 

e não de substituir, áreas do conhecimento, como por exemplo a psicologia e a 

pedagogia. 

No curso de psicopedagogia, suas disciplinas são voltadas para as questões 

dos problemas de aprendizagem e seu enfoque é a prevenção. Conforme Bossa 

(2011): 

 
Vale dizer que se trata de um curso cujo enfoque é a prevenção dos 
problemas de escolaridade, visto que, em suas disciplinas, o papel da 
escola é sempre tratado em destaque. Além disso, observamos também 
que o tema “desenvolvimento” é bastante ressaltado, principalmente dos 
pontos de vista cognitivo e social (p.123).  
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 Esta categoria é especificamente direcionada às professoras com curso em 

psicopedagogia, quando perguntamos: “como despertou o seu interesse pelo curso 

de psicopedagogia?”  

Todas as professoras em seus depoimentos expressaram a intenção de 

ajudarem seus alunos em suas dificuldades, por isso, a busca de subsídios que as 

auxiliassem em sala de aula: 

 
PP1. Pela questão do alto número de alunos com dificuldade na sala, daí a 
gente acaba procurando uma formação para estar auxiliando esses alunos 
na superação dessas dificuldades. 
PP2. Na época eu trabalhava numa classe de ensino fundamental, 3° Ano e 
eu tinha muitos alunos com dificuldade de aprendizagem, na intenção de 
ajudá-los fui em busca do curso. 
PP3. Eu sou professora alfabetizadora, então as dificuldades que eu 
percebia nos alunos em fase de alfabetização foi o que me despertou o 
interesse no que eu poderia ajudar, porque cada um tem o jeito de aprender 
e muitas vezes algumas dificuldades elas são mascaradas.  
 
 

 As respostas dadas pelas professoras apresentam indícios de preocupação e 

insegurança em lidarem com as dificuldades de aprendizagem relacionadas à leitura 

e à escrita. Não podemos deixar de mencionar que as professoras PP2 E PP3 

lecionam há menos de oito anos no Ensino Fundamental I e a PP1, há 13 anos.  Na 

fala da PP3 ela acrescenta dizendo: 

 
PP3. [...] Por trás existe todo um problema de leitura e escrita que só a 
formação acadêmica não nos dá uma bagagem para poder ajudar, para 
poder diagnosticar, para realizar intervenções. 
 
 

 Este depoimento da PP3 nos remete novamente à segunda categoria, onde 

analisamos os cursos de graduação, sendo esse a pedagogia, onde se refere à 

formação acadêmica como não sendo suficiente para dar os subsídios necessários 

para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem relacionadas à leitura e à 

escrita, por isso a necessidade em buscar novos conhecimentos, como a 

psicopedagogia, que possam contribuir positivamente para a sua prática 

pedagógica. Bossa (2011) nesse sentido diz:  

Conhecer a psicopedagogia implica um maior conhecimento de várias 
outras áreas, de forma que se possam construir novos conhecimentos a 
partir delas. Ao concluir o curso em especialização em Psicopedagogia, o 
aluno está iniciando a sua formação, o que deve ser um ponto de partida 
para uma eterna busca do melhor conhecimento. No curso, é importante 
que o psicopedagogo perceba a necessidade e a importância de uma 
formação contínua por meio de grupos de estudo, supervisão, cursos que 
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promovam aprofundamento em conhecimentos específicos e participação 
em eventos que propiciem crescimento e amadurecimento desta ainda nova 
área. (p.126) 

 

d) Quarta categoria: Conhecimentos Psicopedagógicos versus prática 
pedagógica. 
 

 Na quarta categoria iremos analisar, se o curso de especialização em 

psicopedagogia agregou positivamente ou negativamente a prática pedagógica em 

sala de aula. Nos depoimentos das professoras é unânime a resposta, todas 

responderam que sim: 
 
PP1. Contribuiu bastante porque a gente estuda a questão do letramento, 
algumas dificuldades do aluno, a gente fez estudo de caso durante o curso, 
então foi muito bom. 
PP2. Contribuiu bastante porque com o curso eu comecei a entender 
melhor as dificuldades dos meus alunos, comecei a entender o que era uma 
dificuldade, o que era uma deficiência, comecei a selecionar melhor, 
comecei a perceber como eu poderia ajudá-los, em que poderia ajudá-los e 
o curso em si me fez ter contato com diferentes tipos de dificuldades, então 
comecei a perceber, diferenciar uma dislexia, uma hiperatividade e isso fez 
com que meu trabalho fosse muito enriquecido. 
PP3. Sim por causa do olhar, porque se aquela criança ela não aprende, 
isso me preocupa, eu sinto que o meu olhar é um olhar mais de busca, eu 
quero buscar instrumentos para poder ajudar aquela criança. 
 

 

Nas falas das PP1, PP2 e PP3, todas mencionam suas preocupações em 

relação às dificuldades de aprendizagem de seus alunos e por essa razão decidiram 

ir em busca de um curso que lhes oferecesse o melhor entendimento sobre o que é 

uma dificuldade e como agir quando se vivencia tal experiência com seus alunos. A 

PP2 acredita que sem o curso de psicopedagogia, suas “aulas não teriam êxito”. 

 
PP2. Acredito que sem o curso minhas aulas não teriam êxito, pois não 
sabia muitas vezes o que fazer em muitas situações e o curso vem dar uma 
luz com essas situações, um norte mesmo no trabalho, porque muitas 
vezes você vê que a criança tem um problema, mas eu quero saber que 
problema é esse, porque a criança está com aquela dificuldade. Muitas 
vezes quando a gente pensa que a criança está com um “problema”, mas 
não é um “problema”, é uma dificuldade de aprendizagem [...] assim, você 
vai poder trabalhar e nortear o seu trabalho [...] 

  

Abordamos até agora sobre o curso de psicopedagogia, agora iremos focar 

na questão dos conhecimentos psicopedagógicos. Quando questionamos PP1, PP2 
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e PP3, se os conhecimentos psicopedagógico lhes deram um olhar diferenciado 

para com os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, as três 

professoras responderam que o olhar mudou: 

 
PP1. Deu, mudou bastante o nosso olhar, deu bastante subsidio sim, a 
gente consegue entender mais as dificuldades e estar intervindo na 
dificuldade do aluno. 
PP2. Com certeza, a dificuldade de aprendizagem com esses 
conhecimentos adquiridos, você percebe, que trabalha com essas 
dificuldades com mas facilidade [...] 
PP3. Sim por causa dos instrumentos, pois você vai buscando outras 
formas de trabalhar, buscando materiais diferenciados, formas e situações 
de aprendizagem diferenciadas para situação de aprendizagem, para cada 
dificuldade de cada criança [...] 
 
 

A PP1 apesar de concordar que os conhecimentos psicopedagógicos lhe deu 

um olhar diferenciado, demonstra certo incomodo em relação ao número de crianças 

que estão enfrentando dificuldades, em sua sala de aula: 

 
PP1. Deram um olhar diferenciado, mas a gente ainda fica bastante 
incomodada, porque a cada ano que passa o número de alunos com 
dificuldades na sala de aula tem aumentado, isso prejudica muito e deixa 
agente um pouco frustrada. Olha, esse ano eu estou lecionando no terceiro 
ano e tenho doze alunos não alfabéticos, tem aluno que não escreve nem o 
nome, então assim com o número de alunos que a gente tem na sala 
dificulta bastante o atendimento individualizado.  
 

 

A PP2 acrescenta ainda mais: 

   
PP2. A psicopedagogia ela norteia o seu trabalho [...] para trabalhar com o 
aluno, você ouvindo o aluno, sabendo realmente qual dificuldade ele tem, 
você vai trabalhar, para sanar aquela dificuldade [...] porém não acredito 
que todos os professores precisam ter a psicopedagogia. 

 
O que nos chamou a atenção na fala da PP2 foi, ao finalizar, dizendo que 

apesar da psicopedagogia lhe dar um subsídio para lidar com as dificuldades de 

aprendizagem, ela acredita que não são todos os professores que precisam fazer 

um curso de especialização em psicopedagogia. 

Outra questão que PP3 mencionou foi em relação às crianças que as 

professoras não conseguem “dar conta”, e assim fazem o encaminhamento para 

diagnósticos com médicos: 
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PP3. Os encaminhamentos se tornaram mais fáceis porque a gente já tem 
uma observação mais detalhada, você pode fazer alguns relatórios mais 
completos para ajudar o especialista nos casos de dislexia, nos casos de 
distúrbio de aprendizagem, mas preocupantes que se fogem da escola, pois 
isso não é minha responsabilidade na sala de aula, isso seria uma coisa 
mais individual, um acompanhamento mesmo psicopedagógico. 
  

 
A questão do encaminhamento psicopedagógico é algo muito sério e, ainda 

hoje, muitos profissionais, como diretores, orientadores e professores, quando se 

deparam com inúmeras dificuldades escolares, logo encaminham seus alunos para 

o médico, especificando qual é o distúrbio que o aluno apresenta, assim já dando 

um diagnóstico. Bossa (2011) fala de sua preocupação em relação à ausência de 

disciplinas que abordam o diagnóstico psicopedagógicos no curso de 

Psicopedagogia Institucional: 

Outra característica a ser observada é a ausência de disciplinas que 
abordem o diagnóstico psicopedagógico nos moldes em que acontece na 
clínica, o que vem a confirmar a ênfase na atitude preventiva priorizada pelo 
curso, lembrando que as demais disciplinas, por meio de suas ementas, 
demonstram a preocupação em preparar o profissional de Psicopedagogia 
para o adequado encaminhamento a outros profissionais. A questão do 
encaminhamento é tratada com bastante cuidado em quase todas as 
disciplinas, o que considero bastante pertinente, já que se trata de uma 
questão preocupante e séria (p.123). 

 
 

Continuando na análise desta categoria, as PP1, PP2 e PP3, após afirmarem 

que os conhecimentos psicopedagógicos lhes deram um olhar diferenciado, 

perguntamos: “Quais os instrumentos que utilizam para identificarem alunos com 

dificuldades na leitura e na escrita”?  

 
PP1. Nós fazíamos a sondagem primeiro na leitura e na escrita, para estar 
vendo que hipóteses que eles estavam, trabalhávamos atividades de 
acordo com essas hipóteses, assim íamos identificando essas dificuldades. 
PP2. O primeiro passo é uma conversa com o aluno. Você conversando 
com o aluno, você consegue descobrir o que ele sabe e o que ele não sabe, 
um passo também muito importante é uma conversa com a família [...] 
muitas vezes nessas entrevistas com a família você vai descobrir coisas 
que o aluno trás da sua história, que são determinantes para uma 
dificuldade ou não, um trabalho com um professor de sala de aula também 
é muito importante, no meu caso que atualmente eu trabalho com as 
crianças na educação especial, eles acabam demonstrando 
comportamentos diferentes na sala de aula e na sala de educação especial, 
então assim eu acredito que um trabalho em conjunto, em equipe, família, 
escola, professor de sala especial, é muito importante para você nortear um 
planejamento para um aluno com uma dificuldade de aprendizagem ou até 
mesmo com uma deficiência. 
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PP3. O primeiro instrumento é a sondagem, não tem como fugir disso. A 
partir do momento que eu sei que fase da escrita que aquela criança está 
eu vou fazer as intervenções. Após as intervenções não tem o resultado, 
então a gente vai buscando outras intervenções a serem realizadas. 

 

 
As três professoram partem da sondagem, procuram saber o que os alunos já 

conhecem, para criarem situações de aprendizagem que sejam significativas. 

Apenas PP2, por trabalhar também em uma sala de educação especial, utiliza-se de 

uma conversa com a família, e acredita que através das histórias de vida, muitas 

coisas relacionadas às dificuldades de aprendizagem podem estar ligadas, sendo 

assim, poderá nortear seu planejamento de uma forma mais eficaz.  

Para finalizar, as análises aqui apresentadas, juntamente com as discussões 

teóricas realizadas, apontam que, apesar das professoras com psicopedagogia 

terem uma especialização, o que nos faz supor que tiveram uma formação 

diferenciada, observamos que, utilizam-se das mesmas estratégias das professoras 

sem psicopedagogia, para identificarem crianças com dificuldades de aprendizagem. 

Outra observação relevante é a de que apesar das professoras com psicopedagogia 

se sentirem mais seguras para lidarem com as dificuldades de aprendizagem, 

percebemos que as professoras com pedagogia, devido às suas experiências 

profissionais, focadas no Fundamental I, enfrentam essa situação obtendo sucesso 

em sua caminhada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A Psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que adveio de 

uma demanda – problema de aprendizagem, colocado em um território 
pouco explorado, situado além dos limites da Psicologia e da própria 
Pedagogia – e evoluiu devido à existência de recursos, ainda que 
embrionários, para atender a essa demanda, constituindo-se, assim, em 
uma prática (BOSSA, 2011, p.32-33). 
 
 
 

A área da Psicopedagogia é compreendida como um campo de possibilidades 

para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem, dando subsídios para que 

os professores possam criar estratégias significativas para o avanço de seus alunos.  

Ao mencionar dificuldades de aprendizagem, temos observado no âmbito 

escolar, principalmente no ensino básico, crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem na leitura e na escrita, elas até conseguem ler um texto, mas não 

conseguem interpretá-lo, e também observamos a fragilidade das práticas 

pedagógicas de educadores para lidarem com esse “problema”. 

Diante desse contexto, este estudo teve por objetivo realizar uma discussão 

para verificar se, efetivamente, os conhecimentos psicopedagógicos são 

facilitadores para a organização de intervenções na prática pedagógica de 

professores que enfrentam dificuldades de aprendizagem de alunos no processo de 

leitura e escrita, e investigar se os professores que possuem os conhecimentos 

psicopedagógicos têm mais sucesso em termos de resultados satisfatórios frente às 

intervenções com seus alunos, em relação aos professores que não possuem estes 

conhecimentos. 

Acreditando que a psicopedagogia pode colaborar com as intervenções 

pedagógicas dos professores, visando uma transformação positiva em termos da 

melhoria na qualidade de ensino, considerei relevante realizar um aprofundamento 

teórico sobre “A Psicopedagogia no Brasil”: o que é psicopedagogia e o seu 

surgimento; a história da psicopedagogia no Brasil; a luta pelo reconhecimento; o 

campo de atuação da psicopedagogia e a contribuição da psicopedagogia no 

contexto escolar. Sendo assim a Psicopedagogia é uma área de atuação, que 

investiga o processo de aprendizagem do indivíduo, tem um caráter interdisciplinar 

por ter uma contribuição teórica e prática de outras áreas do conhecimento como: 
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Filosofia, Neurologia, Sociologia, Lingüística e Psicanálise. Surgiu com a finalidade 

de melhorar o processo de aprendizagem humana, sendo um campo de estudo que 

integra saúde e educação, possibilitando ao trabalho psicopedagógico uma atuação 

preventiva e terapêutica. 

Na sequência, a pesquisa trouxe uma discussão sobre os fatores que causam 

a não aprendizagem e das hipóteses sobre o por que alguns professores não 

conseguem obter avanços diante das dificuldades dos alunos, e anunciamos a 

dúvida sobre se estamos diante de dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de 

ensinagem. Nesse processo de ensino-aprendizagem, estão envolvidos diversos 

aspectos que podem contribuir de forma negativa ou positiva para uma 

aprendizagem significativa, como por exemplo, família, meio social, professor e 

escola. Acreditamos que um dos principais aspectos que contribui para que esse 

aluno avance em sua aprendizagem é a forma com que o professor está atuando.  

 Este estudo se pautou na abordagem qualitativa e foram utilizados dois 

instrumentos para a coleta de dados: aplicação de um questionário (Apêndice A) 

para traçarmos o perfil dos sujeitos e realização de entrevista semi-estruturada, 

gravada (roteiro no Apêndice B). Para a análise das entrevistas, as mesmas foram 

transcritas (Apêndice C) e, analisadas, a partir da metodologia de “análise de 

conteúdo” proposta por Franco (2003, p.20) que afirma que “a análise de conteúdo é 

um procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da 

teoria da comunicação e tem como ponto de partida a mensagem”.  

Ao retomar a primeira questão que norteou essa pesquisa – “Os 

conhecimentos psicopedagógicos podem contribuir de forma positiva no contexto 

escolar?” – vale salientar que, de fato, todas as professoras com psicopedagogia 

responderam que sim, e mencionaram suas preocupações em relação às 

dificuldades de aprendizagem de seus alunos, por essa razão decidiram ir em busca 

de um curso que lhes oferecesse o melhor entendimento  sobre o que é uma 

dificuldade e como agir quando se vivencia tal experiência.  

Quanto à segunda questão da pesquisa – “O professor pedagogo, com os 

conhecimentos psicopedagógicos, tem mais facilidade para lidar com dificuldades de 

aprendizagem?” – observamos, através das falas das professoras com 

psicopedagogia, que todas responderam que sim, afirmando que o olhar mudou, e a 

PP3 acrescentou ainda mais: 
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PP3. Sim por causa dos instrumentos, pois você vai buscando outras 
formas de trabalhar, buscando materiais diferenciados, formas e situações 
de aprendizagem diferenciadas para situação de aprendizagem, para cada 
dificuldade de cada criança [...] 

 

Fica evidente que, apesar das professoras com psicopedagogia terem uma 

especialização, o que faz supor que tiveram uma formação diferenciada, 

observamos que utilizam-se das mesmas estratégias que as das professoras sem 

psicopedagogia, para identificarem crianças com dificuldades de aprendizagem. 

Outra observação relevante é a de que apesar das professoras com psicopedagogia 

se sentirem mais seguras para lidarem com as dificuldades de aprendizagem, 

percebemos que as professoras com pedagogia, devido às suas experiências 

profissionais, focadas no Fundamental I, enfrentam essa situação obtendo sucesso 

em sua caminhada. 

Portanto, esta investigação constatou que a psicopedagogia, por ter um 

caráter interdisciplinar, muito da sua contribuição teórica e prática vêm de outras 

áreas do conhecimento, como por exemplo, da pedagogia. Mas, muito das práticas 

interventivas dos professores com psicopedagogia para com os alunos que 

enfrentam dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, são as mesmas que 

o professor sem psicopedagogia utiliza em sala de aula.  

 



50 
 

REFERÊNCIAS 

 
 
BERLIM, Clara G.; PORTELLA, Fabiani O. Psicopedagogia e escola: um vínculo 
natural. In: MALUF, Maria. I.; BOMBONATTO, Quezia; (organizadoras). História da 
psicopedagogia e da ABPp no Brasil: fatos, protagonistas e conquistas. Rio de 
Janeiro: Wak Editora, 2007. p.85-89. 
 
BOSSA, Nadia A. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. 4 
ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.  
 
BOSSA, Nadia A. Fracasso escolar: um olhar psicopedagógico.  Porto Alegre: 
Artmed Ed, 2002. 
 
CODIGO DE ÉTICA DA ABPp. Disponível em: http://www.abpp.com.br/ 
código_etica_psico.pdf. Acesso em: 7 de agosto 2013. 
 
COLLARES, C. A. L.; MOYSÉS, M. A. A. A Transformação do Espaço Pegagógico 
em Espaço Clínico (A Patologização da Educação). São Paulo: FDE, 1994.  
p. 25-31. (Série Idéias, 23).  
 
DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas. “O currículo escolar e a realidade 
do cotidiano”. Educ. Rev., Belo Horizonte, jun.1992. 
 
FERNÁNDEZ, Alicia. A inteligência aprisionada: abordagem psicopedagógica 
clínica da criança e sua família. Tradução: Iara Rodrigues. Porto Alegre: Artmed 
editora, 1991. 
 
FRANCO, Maria L. P. B. Análise de Conteúdo. Brasília: Plano Editora, 2003. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura). 
 
FOGALI, Heloise. Por que e como Psicopedagogia Institucional. Revista da 
Associação Brasileira de Psicopedagogia, 17 (46), 1998. 
 
GOLBERT, C. S. Considerações sobre as atividades profissionais em 
Psicopedagogia na região de Porto Alegre. In: Boletim da Associação Brasileira 
de Psicopedagogia, ano 4, n. 8, agosto de 1985. 
 
KIGUEL, S. M. Reabilitação em neurologia e psiquiatria infantil: aspectos 
psicopedagógicos. Congresso brasileiro de neurologia e psiquiatria infantil: a criança 
e o adolescente na década de 80. Porto Alegre: Abenepe, 1983. v. 3.  
 
KRAMER, Sonia; (organizadora). Com a pré- escola nas mãos: uma alternativa 
curricular para a educação infantil. 14. ed. São Paulo: Ed. Ática, 2002. 
 



51 
 

MALUF, Maria. I.; BOMBONATTO, Quezia; (organizadoras). História da 
psicopedagogia e da ABPp no Brasil: fatos, protagonistas e conquistas. Rio de 
Janeiro: Wak Editora, 2007. 
 
MASINI, Elcie F. S. Formação Profissional em Psicopedagogia: Embates e 
Desafios. Rev. Psicopedagogia, São Paulo, 2006, 23(73): 248-59. 
 
NEVES, M. A. Psicopedagogia: um só termo e muitas significações. In: Boletim da 
Associação Brasileira de Psicopedagogia, v.10, n.21, 1991. 
 
PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamentos de problemas de aprendizagem. 
Tradução: Ana Maria Netto Machado. Porto Alegre: Artmed editora, 1992. 
 
POLITY, Elizabeth. Dificuldade de ensinagem: que história é essa...?. 1. ed. São 
Paulo: Vetor Ed, 2002. 
 
POLITY, Elizabeth. Ensinando a Ensinar: educação com afeto. 2. ed. São Paulo: 
Vetor Ed, 2003. 
 
PORTO, Olívia. Psicopedagogia Institucional: teoria, prática e assessoramento 
psicopedagógico. 3. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2009. 
 
PROJETO DE LEI 3512/2008. Disponível 
em:http://www.abpp.com.br/leis_regul_referencia.htm.  Acesso em: 7 de agosto de 
2013. 
 
RUBINSTEIN, E. A Psicopedagogia e a associação estadual de psicopedagogos de 
São Paulo. In: SCOZ ET AL. Psicopedagogia: contextualização, formação e 
atuação profissional. Porto Alegre: Artmed, 1992. 
 
SCOZ, B.; BARONE, Leda M. C. A Associação Brasileira de Psicopedagogia e a 
Constituição da Psicopedagogia no Brasil In: MALUF, Maria. I.; BOMBONATTO, 
Quezia; (organizadoras). História da psicopedagogia e da ABPp no Brasil: fatos, 
protagonistas e conquistas. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2007. p.85-89. 
 
SOUSA SANTOS, Boaventura de. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. Edições 
Afrontamento, 1995, p.5-58. 
 
SZYMANSKI, Heloisa (organizadora). A entrevista na pesquisa em educação: a 
prática reflexiva. 3. ed. Brasília: Líber Livro Editora, 2010. 
 
WEISS, Maria Lúcia Lemme. Psicopedagogia Clínica: uma visão diagnóstica dos 
problemas de aprendizagem escolar. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2000. 
 
 
 

 

 



52 
 

ANEXO A - PROJETO DE LEI 
 

 PROJETO DE LEI No 3512 DE 2008 

Autoria: Deputada Professora Raquel Teixeira  

“Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
atividade de Psicopedagogia”  

O Congresso Nacional decreta:  

Art. 1º É livre, em todo o território nacional, o exercício da atividade de 
Psicopedagogia, observadas as disposições desta Lei.  

Art. 2º Poderão exercer a atividade de Psicopedagogia no País:  

I - os portadores de diploma em curso de graduação em Psicopedagogia 
expedido por escolas ou instituições devidamente autorizadas ou credenciadas nos termos da 
legislação pertinente;  

II - os portadores de diploma em Psicologia, Pedagogia ou Licenciatura que 
tenham concluído curso de especialização em Psicopedagogia, com duração mínima de 600 horas e 
carga horária de 80% na especialidade.  

III - os portadores de diploma de curso superior que já venham exercendo 
ou tenham exercido, comprovadamente, atividades profissionais de Psicopedagogia em entidade 
pública ou privado, até a data de publicação desta Lei.  

Art. 3º É assegurado aos atuais ocupantes de cargos ou funções de 
Psicopedagogo, em órgãos ou instituições públicas, o direito de continuar no exercício de suas 
respectivas atividades, desde que credenciados pelos órgãos competentes.  

Art. 4º São atividades e atribuições da Psicopedagogia sem prejuízo do 
exercício das atividades e atribuições pelos profissionais da educação habilitado:  

I - intervenção psicopedagógica, visando a solução dos problemas de 
aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a instituição de ensino público ou privado ou outras 
instituições onde haja a sistematização do processo de aprendizagem na forma da lei;  

II – realização de diagnóstico e intervenção psicopedagógica, mediante a 
utilização de instrumentos e técnicas próprios de Psicopedagogia;  

III - utilização de métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que 
tenham por finalidade a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a 
aprendizagem;  

IV - consultoria e assessoria psicopedagógicas, objetivando a identificação, 
a compreensão e a análise dos problemas no processo de aprendizagem;  

V - apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados nos espaços 
institucionais;  
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VI - supervisão de profissionais em trabalhos teóricos e práticos de 
Psicopedagogia;  

VII - orientação, coordenação e supervisão de cursos de Psicopedagogia;  

VIII – direção de serviços de Psicopedagogia em estabelecimentos públicos 
ou privados;  

IX - projeção, direção ou realização de pesquisas psicopedagógicas.  

Art. 5º Para o exercício da atividade de Psicopedagogia é obrigatória a 
inscrição do profissional junto ao órgão competente.  

Parágrafo único. São requisitos para a inscrição:  

I - a satisfação das exigências de habilitação profissional previstas nesta 
Lei;  

II - ausência de impedimentos legais para o exercício de qualquer profissão;  

III - inexistência de conduta desabonadora no âmbito educacional.  

Art. 6º O Psicopedagogo que exercer sua atividade em outra região ficará 
obrigado a visar, nela, o seu registro.  

Art. 7º São infrações disciplinares:  

I - transgredir preceito de ética profissional;  

II - exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer 
meio, o seu exercício aos não inscritos ou impedidos;  

III - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como 
crime;  

IV - descumprir determinações dos órgãos competentes depois de 
regularmente notificado;  

V- deixar de pagar, na data prevista, as contribuições e as taxas devidas ao 
órgão competente.  

Art. 8º As infrações disciplinares estão sujeitas à aplicação das seguintes 
penas:  

I - advertência;  

II - multa;  

III - censura;  

IV - suspensão do exercício profissional até trinta dias;  

V - cassação do exercício profissional.  

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
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JUSTIFICAÇÃO 

Ciente das transformações advindas da aplicação desta lei acrescida do 
estudo acumulado dos psicopedagogos e que este Projeto visa a regulamentação do exercício da 
atividade de psicopedagogia foi apresentado, ainda no ano de 1997, pelo então Deputado Barbosa 
Neto.  

Após receber pareceres favoráveis das comissões de mérito a que foi 
distribuída, a proposta foi arquivada com fundamento no art. 105 do Regimento Interno desta Casa – 
encerramento de legislatura – sem que fosse apreciado o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que lhe era favorável.  

Decorridos mais de dez anos, este tema continua muito atual impondo-se, 
ainda hoje, a aprovação de uma lei que regulamente a profissão. Em homenagem ao autor da 
primeira proposta, transcrevemos parte da justificação por ele apresentada, tendo em vista 
continuarem presentes os fundamentos ali lançados:  

“Apesar do muito que se tem estudado e discutido sobre a educação 
brasileira, o fracasso escolar impõe-se de forma alarmante e persistente em 
nossas estatísticas mostrando que o sistema ampliou o número de vagas, 
mas não desenvolveu uma política que o tornasse eficiente na garantia do 
bom desempenho no processo de aprendizagem, possibilitando aos 
aprendizes o acesso à cidadania.  
A escola, que deveria ser local de promoção do desenvolvimento das 
potencialidades de todos os indivíduos, torna-se, para muitos, palco de 
fracassos ou de desenvolvimento insatisfatório e precário.  
Esse quadro exige uma urgente revisão do projeto educacional brasileiro, 
de modo a melhorar a qualidade do que se ensina e de como se ensina; do 
que se aprende e de como se aprende. Essa situação só poderá ser 
enfrentada se o processo de aprendizagem for analisado sob uma 
perspectiva que considere não só o contexto social em que esta prática se 
dá, mas simultaneamente com a visão global da pessoa que aprende e de 
suas dificuldades nesse processo.  
A resposta para tal desafio é a prática psicopedagógica. exercida por um 
profissional especializado, o Psicopedagogo, cuja atuação visa não apenas 
a sanar problemas de aprendizagem, considerando as características 
multidisciplinares da pessoa que aprende, buscando melhorar seu 
desempenho e aumentar suas potencialidades de aprendizagem.  
Tendo adquirido conhecimentos multidisciplinares e manuseio de 
instrumentos psicopedagógicos específicos que lhes permitem uma atuação 
eficaz junto aos alunos, os Psicopedagogos são, hoje, os profissionais que 
apresentam as melhores condições de atuar na melhoria da forma de 
aprendizagem e na resolução dos problemas decorrentes desse processo.  
Na relação com o aprendiz, o Psicopedagogo estabelece uma investigação 
cuidadosa, que permite levantar uma série de hipóteses indicadoras das 
estratégias capazes de criar a situação mais adequada para que a 
aprendizagem ocorra.  
Além de ter fundamental atuação na área educacional, os Psicopedagogos 
avançaram também na pesquisa cientifica, pois, a partir da eficiência 
constatada na prática clínica, estruturaram um corpo de conhecimentos 
psicopedagógicos abrindo, ao mesmo tempo, um vasto campo de 
investigação de fenômenos envolvidos no processo da aprendizagem. 
Assim, a Psicopedagogia conta, em todo o mundo, inclusive no Brasil, com 
um grande acervo de trabalhos científicos publicados em revistas, livros e 
boletins, bem como dissertações de mestrado e teses de doutorado, que já 
constituem um conjunto consistente de conhecimentos, no qual está 
embasada a atuação psicopedagógica.  
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Dessa forma, justifica-se a necessidade de um novo profissional com 
formação psicopedagógica, a partir de um curso de especialização em nível 
de pós-graduação universitária, capaz de desempenhar um papel especifico 
nas dificuldades do processo de aprendizagem com uma sólida 
fundamentação centrada no conhecimento científico, o qual deve ser 
trabalhado por um conjunto de disciplinas que possibilitem a compreensão 
dos problemas no processo de aprendizagem de forma global e não 
fragmentada, constituindo uma estrutura com programação inter-
relacionada e com processo conjunto de avaliação.  

Assim, tendo em vista a quantidade de crianças e adolescentes que 
necessitam urgentemente de ajuda e a existência de profissionais que 
buscam, cada vez mais, a formação oferecida pelos cursos de 
Psicopedagogia em instituições e universidades brasileiras e desenvolvem 
uma pesquisa científica pujante, a regulamentação da profissão torna-se 
não só legitima, mas urgente.”  
Cabe ressalvar que efetivamos algumas modificações em relação ao 

projeto anterior, sendo a principal delas a exclusão dos artigos que criavam os conselhos federal e 
regionais de psicopedagogia. Isso deve-se ao fato de que, por se tratarem esses órgãos de 
autarquias públicas, a iniciativa para suas criações é privativa do Poder Executivo.  

Diante das razões expostas e estando mais do que caracterizado o 
interesse público de que se reveste a matéria, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres 
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.  

Sala das Sessões, agosto/ 2008.  
DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
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ANEXO B - CÓDIGO DE ÉTICA 
 
Código de Ética do Psicopedagogo 
 
Reformulado pelo Conselho da ABPp, gestão 2011/2013 e aprovado em Assembleia Geral em 
5/11/2011 

O Código de Ética tem o propósito de estabelecer parâmetros e orientar os profissionais da 
Psicopedagogia brasileira quanto aos princípios, normas e valores ponderados à boa conduta 
profissional, estabelecendo diretrizes para o exercício da Psicopedagogia e para os relacionamentos 
internos e externos à ABPp – Associação Brasileira de Psicopedagogia.  

A revisão do Código de Ética é prevista para que se mantenha atualizado com as 
expectativas da classe profissional e da sociedade. 
 
Capítulo I –Dos princípios 
 
Artigo 1º 
 

A Psicopedagogia é um campo de atuação em Educação e Saúde que se ocupa do processo 
de aprendizagem considerando o sujeito, a família, a escola, a sociedade e o contexto sócio-histórico, 
utilizando procedimentos próprios, fundamentados em diferentes referenciais teóricos. 
 
Parágrafo 1º 
 

A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem do conhecimento, relacionada com a 
aprendizagem, considerando o caráter indissociável entre os processos de aprendizagem e as suas 
dificuldades. 
 
 
Parágrafo 2º 
 

A intervenção psicopedagógica na Educação e na Saúde se dá em diferentes âmbitos da 
aprendizagem, considerando o caráter indissociável entre o institucional e o clínico. 
 
Artigo 2º 
 

A Psicopedagogia é de natureza inter e transdisciplinar, utiliza métodos, instrumentos e 
recursos próprios para compreensão do processo de aprendizagem, cabíveis na intervenção. 
 
Artigo 3º 
 

A atividade psicopedagógica tem como objetivos:  
a) promover a aprendizagem, contribuindo para os processos de inclusão escolar e social;  
b) compreender e propor ações frente às dificuldades de aprendizagem;  
c) realizar pesquisas científicas no campo da Psicopedagogia; 
d) mediar conflitos relacionados aos processos de aprendizagem. 

 
Artigo 4º 
 

O psicopedagogo deve, com autoridades competentes, refletir e elaborar a organização, a 
implantação e a execução de projetos de Educação e Saúde no que concerne às questões 
psicopedagógicas. 
 
Capítulo II –Da formação 
 
Artigo 5º 
 

A formação do psicopedagogo se dá em curso de graduação e/ou em curso de pós-
graduação – especialização “lato sensu” em Psicopedagogia -, ministrados em estabelecimentos de 
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ensino devidamente reconhecidos e autorizados por órgãos competentes, de acordo com a legislação 
em vigor. 
 
Capítulo III –Do exercício das atividades psicopedagógicas 
 
Artigo 6º 
 

Estarão em condições de exercício da Psicopedagogia os profissionais graduados e/ou pós-
graduados em Psicopedagogia – especialização “lato sensu” - e os profissionais com direitos 
adquiridos anteriormente à exigência de titulação acadêmica e reconhecidos pela ABPp. É 
indispensável ao psicopedagogo submeter-se à supervisão psicopedagógica e recomendável 
processo terapêutico pessoal. 
 
Parágrafo 1º 
 

O psicopedagogo, ao promover publicamente a divulgação de seus serviços, deverá fazê-lo 
de acordo com as normas do Estatuto da ABPp e os princípios deste Código de Ética.  
 
Parágrafo 2º 
 

Os honorários deverão ser tratados previamente entre o cliente ou seus responsáveis legais e 
o profissional, a fim de que:  

a) representem justa contribuição pelos serviços prestados, considerando condições 
socioeconômicas da região, natureza da assistência prestada e tempo despendido; 

b) assegurem a qualidade dos serviços prestados. 
 
Artigo 7º 
 

O psicopedagogo está obrigado a respeitar o sigilo profissional, protegendo a 
confidencialidade dos dados obtidos em decorrência do exercício de sua atividade e não revelando 
fatos que possam comprometer a intimidade das pessoas, grupos e instituições sob seu atendimento. 
Parágrafo 1º 
 

Não se entende como quebra de sigilo informar sobre o cliente a especialistas e/ou 
instituições, comprometidos com o atendido e/ou com o atendimento. 
 
Parágrafo 2º 
 

O psicopedagogo não revelará como testemunha, fatos de que tenha conhecimento no 
exercício de seu trabalho, a menos que seja intimado a depor perante autoridade judicial. 
 
Artigo 8º 
 

Os resultados de avaliações só serão fornecidos a terceiros interessados, mediante 
concordância do próprio avaliado ou de seu representante legal. 
 
Artigo 9º 
 

Os prontuários psicopedagógicos são documentos sigilosos cujo acesso não será franqueado 
a pessoas estranhas ao caso. 
 
Artigo 10 
 

O psicopedagogo procurará desenvolver e manter boas relações com os componentes de 
diferentes categorias profissionais, observando para esse fim, o seguinte: 

a) trabalhar nos estritos limites das atividades que lhe são reservadas; 
b) reconhecer os casos pertencentes aos demais campos de especialização, encaminhando-

os a profissionais habilitados e qualificados para o atendimento. 
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Capítulo IV –Das responsabilidades 
 
Artigo 11 
 

São deveres do psicopedagogo: 
a) manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos que tratem da 

aprendizagem humana; 
b) desenvolver e manter relações profissionais pautadas pelo respeito, pela atitude crítica e 

pela cooperação com outros profissionais; 
c) assumir as responsabilidades para as quais esteja preparado e nos parâmetros da 

competência psicopedagógica; 
d) colaborar com o progresso da Psicopedagogia; 
e) responsabilizar-se pelas intervenções feitas, fornecer definição clara do seu parecer ao 

cliente e/ou aos seus responsáveis por meio de documento pertinente; 
f) preservar a identidade do cliente nos relatos e discussões feitos a título de exemplos e 

estudos de casos; 
g) manter o respeito e a dignidade na relação profissional para a harmonia da classe e a 

manutenção do conceito público. 
 
Capítulo V –Dos instrumentos 
 
Artigo 12 
 

São instrumentos da Psicopedagogia aqueles que servem ao seu objeto de estudo – a 
aprendizagem. Sua escolha decorrerá de formação profissional e competência técnica, sendo vetado 
o uso de procedimentos, técnicas e recursos não reconhecidos como psicopedagógicos. 
 
Capítulo VI –Das publicações científicas 
 
Artigo 13 
 

Na publicação de trabalhos científicos deverão ser observadas as seguintes normas: 
a) as discordâncias ou críticas deverão ser dirigidas à matéria em discussão e não ao seu 

autor; 
b) em pesquisa ou trabalho em colaboração, deverá ser dada igual ênfase aos autores e 

seguir normas científicas vigentes de publicação. Em nenhum caso o psicopedagogo se valerá da 
posição hierárquica para fazer publicar, em seu nome exclusivo, trabalhos executados sob sua 
orientação; 

c) em todo trabalho científico devem ser indicadas as referências bibliográficas utilizadas, 
bem como esclarecidas as ideias, descobertas e as ilustrações extraídas de cada autor, de acordo 
com normas e técnicas científicas vigentes. 
 
Capítulo VII – Da publicidade profissional 
 
Artigo 14 
 

Ao promover publicamente a divulgação de seus serviços, deverá fazê-lo com exatidão e 
honestidade.  
 
Capítulo VIII - Dos honorários 
 
Artigo 15 
 

O psicopedagogo, ao fixar seus honorários, deverá considerar como parâmetros básicos as 
condições socioeconômicas da região, a natureza da assistência prestada e o tempo despendido. 
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Capítulo IX –Da observância e cumprimento do Código de Ética 
 
Artigo 16 
 

Cabe ao psicopedagogo cumprir este Código de Ética. 
 
 
 
Parágrafo único  
 

Constitui infração ética: 
a) utilizar títulos acadêmicos e/ou de especialista que não possua; 
b) permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas psicopedagógicas; 
c) fazer falsas declarações sobre quaisquer situações da prática psicopedagógica; 
d) encaminhar ou desviar, por qualquer meio, cliente para si; 
e) receber ou exigir remuneração, comissão ou vantagem por serviços psicopedagógicos que 

não tenha efetivamente realizado; 
f) assinar qualquer procedimento psicopedagógico realizado por terceiros, ou solicitar que 

outros profissionais assinem seus procedimentos. 
 
Artigo 17 
 

Cabe ao Conselho Nacional da ABPp zelar, orientar pela fiel observância dos princípios éticos 
da classe e advertir infrações se necessário. 
 
Artigo 18 
 

O presente Código de Ética poderá ser alterado por proposta do Conselho Nacional da ABPp, 
devendo ser aprovado em Assembleia Geral. 
 
Capítulo X –Das disposições gerais 
 
Artigo 19 
 

O Código de Ética tem seu cumprimento recomendado pelos Conselhos Nacional e Estaduais 
da ABPp. 

O presente Código de Ética foi elaborado pelo Conselho Nacional da ABPp do biênio 
1991/1992, reformulado pelo Conselho Nacional do biênio 1995/1996, passa por nova reformulação 
feita pelas Comissões de Ética triênios 2008/2010 e 2011/2013, submetida para discussão e 
aprovado em Assembleia Geral em 05 de novembro de 2011. 

Quézia Bombonatto  
Presidente do Conselho Nacional da ABPp 
Presidente Nacional da ABPp 
Gestão 2008/2010 e 2011/2013 
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APÊNDICE A – Modelo do Questionário para caracterização do 
perfil dos sujeitos 

 

1 - Apresentação 

Nome:____________________________________________________________________________ 
 
Idade:________________________Sexo________________________________________________ 
 
Tempo de profissão_________________________________________________________________ 
 
2 - Formação 
 
Instituição que se formou:____________________________________________________________ 
 
Curso:____________________________________________________________________________ 
 
Ano que iniciou:__________________ Ano de Conclusão:___________________________________ 
 
Fez ou Faz algum curso de Pós-Graduação? (   ) Sim   (   ) Não 
 
(   ) Especialização – Lato Sensu – Em quê? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Instituição:________________________________________________________________________ 
 
(   ) Mestrado – Em quê? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Instituição:________________________________________________________________________ 
 
(   )Doutorado – Em quê? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Instituição:________________________________________________________________________ 
 
3 - Profissão 
 
Tempo que exerce função de professor no Ensino Fundamental I_____________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro para a realização das entrevistas semi-
estruturadas 

                                          

Professores que não possuem psicopedagogia. 

1) – Como você lida com alunos que apresentam dificuldades em relação a leitura e a escrita?  

2) – Quais são as interferências que você desenvolveria? 

3) – Você já passou por essa experiência? Teve sucesso com esse aluno? 

4) – O curso de pedagogia lhe preparou para lidar com esse “problema”? 

5) – Você acha que lhe falta um curso mais específico para lidar com esse aluno que apresenta 
dificuldade na leitura e na escrita? 

 

 Professores que possuem psicopedagogia. 

1)  - Como despertou o seu interesse pelo curso de psicopedagogia? 

2) - O curso de psicopedagogia contribuiu de forma positiva para sua prática em sala de aula? 

3) - Quais os instrumentos que você utiliza para identificar alunos com dificuldades de aprendizagem 
na leitura e na escrita? 

4) - Os conhecimentos psicopedagógicos lhe deram um olhar diferenciado para com esse aluno que 
apresenta dificuldades de aprendizagem?  
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APÊNDICE C – Transcrições das entrevistas 
 

Transcrição da entrevista P1 –03 de julho de 2013: 

E: Como você lida com alunos que apresentam dificuldades em relação a leitura e escrita? 
P1. Bom, na verdade nos últimos anos a gente sempre tem trabalhado com essa questão da 
diversidade por receber muitos alunos heterogêneos e na questão da alfabetização a gente trabalha 
com atividades diferenciadas. Estou com agrupamentos produtivos, então com o mesmo tema, 
mesmo conteúdo, mas adaptando com a dificuldade que a criança se encontra, com a hipótese de 
escrita que ela se encontra, com a hipótese de leitura que ela se encontra. Então dentro de uma 
mesma sala pode ter até cinco grupos diferentes de escrita e leitura e assim a gente vai fazendo 
essas atividades diferenciadas e diversificadas dentro da sala de aula e em cada momento 
priorizando um grupo de atendimento. 
 
E: Quais são as interferências que você desenvolveria? 
P1. Atividades diferenciadas. Logicamente a gente faz jogos para auxiliar essas crianças, leitura 
diferenciada com foco na alfabetização, a própria interferência do professor, atendimento individual e 
o agrupamento produtivo entre eles mesmos, as duplas com hipóteses semelhantes de leitura e 
escrita, que assim a gente consegue aproximar do aluno com as atividades. 
 
E: Você já passou por essa experiência? Teve sucesso com esse aluno? 
P1. Já tive sim, aliás, todos os anos a gente tem alunos com dificuldade. Tive um aluno com 
necessidade especial e esse acho que foi a maior experiência que eu tive, pois ele tinha problemas 
motores, globais e ele entrou na escola sem saber ler, sem saber escrever. Não sabia o nome, não 
reconhecia letras, não reconhecia números e eu fiquei com um trabalho de dois anos com ele. Ao 
final do segundo ano ele não saiu alfabetizado, mas prestes a sair alfabetizado, então eu acho que 
essa foi a maior experiência que eu tive, que além de ele ter as dificuldades como qualquer outro 
aluno em processo de alfabetização de leitura e escrita, ainda ele tinha uma necessidade educacional 
especializada diferente dos outros alunos que comprometia ainda mais a aprendizagem dele, que era 
as questões motoras que ele tinha Então eu tinha que usar outros tipos de recursos que você não 
está acostumado a fazer igual para outros alunos. Então para ele não tinha caderno, não tinha lápis, 
não tinha livro, porque ele tinha rebaixamento visual além de tudo, então tinha que ter atividades 
ampliadas, tinha que ter materiais específicos, sempre dimensionais para ele, e eu como professora, 
o tempo todo a escriba dele.  
Então a questão da pálpebra, o rebaixamento, além disso, não podia ampliar muito a letra porque 
imagina o campo visual dele era pequeno, então se você ampliava muito ele só via a metade, então 
tinha que ter uma letra na medida, assim trabalhava muito com ele a audição. 
Ele saiu silabo alfabético, ele não saiu alfabetizado. Ele está alfabético agora no começo do 3° ano. 
Mas tivemos a ajuda da professora do AE (Atendimento Especializado para Crianças com 
Necessidades Especiais). Por exemplo, ela vinha aqui quando íamos trabalhar o Folclore. Ela me 
perguntava o que a gente iria adaptar para o Cauê. Assim nós não deixávamos ele escrever um texto 
como os outros alunos, mas ele vai fazer um reconto. Enquanto eu estou lendo ele está ouvindo, 
então tipo uma ordenação de texto, então eu fazia um texto fatiado para ele, aí eu ficava com o dedo 
contando qual é a primeira parte: essa, essa ou essa? Porque eu não tinha um software, um 
programa no computador que iria aparecendo, porque com o acionador ele conseguia identificar, 
então, por exemplo, tinha um programa aqui na escola que ela fazia de figura e palavras então 
mostrava lá o Sol, aí aparecia salada, sapato e sol, daí ia aparecendo as luzes em cada palavra e 
quando era a correta, ele acionava. Isso ele conseguia fazer, mas esses são recursos que precisam 
da tecnologia assistida, então o MEC manda verba, você tem que fazer um relatório, a escola precisa 
encaminhar para secretaria, aí tem que vir PO (professor orientador) ver o que vai ser adaptado para 
ele e isso é muito demorado, assim ele vai sair e não vai chegar um aparelho para ele. 
 
E: O curso de pedagogia lhe preparou para lidar com esse “problema”? 
P1. Na verdade o curso de pedagogia ele não prepara a gente para prática, o que o curso nos dá 
seria subsídio teórico, como por exemplo, se eu precisasse procurar um autor, alguém que eu ouvi 
que falasse de algum tema que eu preciso de uma problemática dentro de sala de aula, eu sabia 
aonde buscar, mas as questões práticas de desenvolvimento de atividades de interferência com os 
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alunos o curso de pedagogia não prepara a gente para isso. Mesmo porque os estágios que a gente 
faz eles não são voltados para a prática em sala de aula, por isso que fica muito longe a teoria da 
prática. É só em sala de aula que você vai estar aprendendo, parceria com outro professor, a troca. 
 
E: Você acha que lhe falta um curso mais específico para lidar com esse aluno que apresenta 
dificuldade na leitura e na escrita? 
P1. Na realidade eu não acho que falta curso, eu já fiz alguns cursos com a especialização na leitura 
e escrita até a rede de São Bernardo eles proporcionavam o PROFA, agora estamos com o PENAC 
(pacto pela alfabetização do governo federal). Eu não acho que falta o curso, eu acho que falta 
estrutura, as questões das salas cheias, a falta de um outro professor para estar auxiliando dentro da 
sala de aula, às vezes a gente divide os alunos em agrupamento dentro da sala por dificuldades de 
aprendizagem na leitura e escrita, mas você é um só para atender vários grupos no mesmo 
momento. Então o que você precisa fazer por dia tem que priorizar pequenos grupos, fazer 
intervenções pontuais por dia com um grupo e aí numa semana acaba fazendo apenas uma vez com 
esse grupo e tendo que lidar com outras crianças que estão esperando também que não tem 
dificuldade. Então eu preciso lançar desafios para essas crianças que não tem dificuldades porque a 
gente fica muito presa a quem tem dificuldade e o aluno que não tem a dificuldade, então na verdade 
o professor hoje ele tem muita informação, ele tem muito curso, essa bagagem ele está tendo eu 
acho o que falta é recurso. Então faltam jogos nas escolas para você trabalhar com essas crianças, 
bons livros, os livros didáticos nem sempre eles atendem por mais que a gente faz escolha que vem 
PNLD (plano nacional do livro didático) para você escolher você escolhe e depois o MEC manda o 
livro que você não pediu.  
PNLD funciona que a cada quatro anos é feito uma escolha na escola, eles mandam o livro, as 
editoras nos enviam os livros, daí é feita toda uma seleção de qual é o melhor livro indicado para 
aquela faixa etária e você escolhe, porém nem sempre vem o que você pediu e acaba ficando fora do 
contexto, fora da realidade daquelas crianças, então eu acho que falta mais a estrutura o recurso do 
que o curso, porque o curso nós professores temos ido atrás, temos feito e eles têm oferecido, mas o 
curso pelo curso, você vai lá estuda, estuda, estuda, porém quando você vem para sala de aula que 
você quer colocar em prática não tem material, não tem recurso, não tem apoio como é que você faz? 
Daí fica muito complicado. 
O Governo mandou dicionário, uns livros para a faixa etária indicada, caixa de livro, mas é assim, a 
gente tem cinco salas aqui e eles mandaram uma caixa de dicionário. Eles falam tanto em atender 
essa demanda, de respeitar esse processo e aí no final do ano eles mandam a Prova Brasil. A prova 
do MEC nivela todo mundo que nem esse meu aluno com dificuldade, ele vai para o índice de aluno 
não alfabetizado. Na verdade ele é necessidade especial, mas lá ele vira um número, porém, ele cai 
na minha sala como aluno não alfabetizado. Essa prova é para classe inteira para medir o nível de 
aprendizado como está a questão da leitura e escrita das crianças, então eles tem lá os objetivos 
imprescindíveis para ver se nós professores estamos alcançando, porém para esse aluno de inclusão 
não vem uma prova diferente. Você até coloca que ele tem necessidades especiais, mas aí para eles 
ele vira um número, dos cinco mil que participou ele está lá dentro que não fez a prova e você como 
professor não conseguiu alfabetizar, porém ninguém veio perguntar, aí tem aqueles alunos que faltam 
que não vem para escola, vai todo mundo nos números. Ainda tem outro problema, eu tenho aluno 
com grande dificuldade de leitura e escrita, porém a prova é alternativa, daí o aluno às vezes nem 
sabe, mas ela assinalou a questão certa, porém foi chute, aí está mostrando a realidade ou o retrato? 
E quantos professores que falam a resposta para criança para depois falar que faz um bom trabalho, 
então quer dizer o governo não está muito preocupado com isso, para eles são números. 
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Transcrição da entrevista P2 – 03 de julho de 2013  

E: Como você lida com alunos que apresentam dificuldades em relação a leitura e escrita? 
P2. Bom, com essa turminha, primeiro faço uma sondagem diagnóstica para ver o que eles sabem e 
a partir daí elaborar um plano para trabalhar com eles. Algumas crianças tem dificuldade de 
aprendizagem, alguns falam deficiência, mas deficiência de aprendizagem não, e nem de deficiência 
mental que é diferente, então adapto o currículo para ele, vejo a hipótese que ele se encontra, agrupo 
ele com alguma criança que vai poder ajuda-lo e aí mesmo dentro da sala faço uma atividade de 
leitura. No primeiro ano eu trago uma parlenda para eles localizarem palavras que eu dito, então eu 
dito a palavra e localizo o que são alfabéticos. Eles localizam com muita facilidade e esses que não 
são, então eu agrupo eles com outra turma e não mais dou atividade como essa. Então eu já dou 
uma atividade para eles nomearem figuras, mas com banco de palavras que eles vão ter que fazer a 
leitura pelas letras iniciais e pelos sons finais que é o que eles sabem e dominam, porque tem 
aqueles que não conhecem e não dominam nem o alfabeto, esses que não dominam o alfabeto, o 
que eu vou trabalhar com eles é a recitação à leitura do alfabeto e só trabalhar a letra inicial e a letra 
final. Por exemplo, para leitura, os que estão alfabéticos eu não utilizo banco de palavras. Nenhum 
ele vai ler, ele vai escrever o que tem que ser feito, mas sem esse auxilio porque ele já tem esse 
domínio. Ele pode até ter alguma dificuldade porque as sílabas são complexas e daí a gente utiliza 
um outro recurso, a reflexão mesmo sobre a ortografia que daí é uma outra fase. Então o que eu vejo 
que dá muito certo esses agrupamentos produtivos, mesmo dentro da mesma atividade eu faço 
propostas diferentes, por exemplo, agora eu separei algumas atividades para eles que tem esse 
banco. Para outra turma como eu solicitei para xerocar as mesmas atividades para todo mundo, os 
que estão alfabéticos eu vou retirar o banco e para eles eu vou escrever a palavra e depois eles vão 
escrever alguma coisa sobre algum animal que eles gostaram dali e o que eles sabem. Já esse outro 
grupo não vou dar letras móveis, se fosse no caso de escrita eu dou uma atividade que se chama 
“mexe, mexe fechado” eu dou a figura de um cachorro por exemplo e eu dou todas as letrinhas da 
palavra cachorro. Os que estão alfabéticos, silábico alfabéticos dentro da dupla produtiva eles dão 
conta suficiente para montar a sequencia da palavra porque não pode sobrar a letrinha e não pode 
faltar, mas eles já conseguem refletir o som que ele fala com a letra que ele tem que usar. Os que 
estão silábicos sem valor intra silábicos eu já preciso fazer a intervenção, sou eu que vou ter que 
estar ali ajudando ele a refletir a cada som da letra e a sequencia que ela tem, mas ai para eles eu já 
procuro a colocar palavras mais simples, que seria bola, por exemplo, gato, rato os demais eu 
colocaria dinossauro. 
 
E: Quais são as interferências que você desenvolveria? 
P2. As interferências são bingo de letras, bingo de alfabeto, recitação diária do alfabeto, leitura escrita 
do nome com a escrita do alfabeto, a minha leitura diária, a roda de conversa porque eles levam toda 
semana um livrinho para ler. É claro que quem realiza a leitura são os pais, mas eles tem que ter uma 
conversa, então eu sempre sorteio um para contar a história. Se gostou da história, que parte que ela 
foi mais interessante, se ela indicaria o livro ou não e daí você consegue perceber que realmente eles 
estão se interessando e que estão lendo. A pseudoleitura relaciona a figura com o som inicial, as 
duplas produtivas. 
 
E: Você já passou por essa experiência? Teve sucesso com esse aluno? 
P2. Sempre conseguia nem que o avanço fosse mínimo. Eu já tive criança que chegava na escola e 
não sabia segurar o lápis, não sabia como virar uma folha de caderno, que nunca tinha registrado 
uma letra (parece até absurdo). Eram crianças que conseguiam segurar o lápis na ponta do lápis 
como se fosse um pincel e era assim que ela escrevia. E para essas crianças era um outro trabalho, 
para essa criança, embora ela estava no mundo letrado, meu foco com ela nesse momento era ela 
saber para que serve um lápis, para que serve um caderno, para que serve um alfabeto. A gente 
fazia parte oral, recitar, associar com o nome do amigo, associar com o desenho, mas ao mesmo 
tempo essa criança precisava ter outro aprendizado de situação de rotina de sala de aula que ela não 
tinha, e daí você pensa nessa criança. Ela começou nem pré-silábica, nem sondagem eu conseguia 
fazer porque ela não fazia registro, mas ela conseguiu terminar o ano, por exemplo, silábica com 
valor, então é um avanço muitíssimo grande para uma criança que praticamente não tinha contato 
algum. Então em todos esses anos eu apenas tive uma criança que teve bem pouco avanço, mas ele 
era um NE que a memória dele ele não retinha nada que ele aprendia, então o que eu conseguia 
fazer com ele é que ele conseguisse escrever o nome, o primeiro nome sem apoio. 
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E: O curso de pedagogia lhe preparou para lidar com esse “problema”? 
P2. Eu não fiz pedagogia eu fiz magistério, mas o que eu percebo conversando com minhas amigas 
que fizeram pedagogia, porém eu fiz o magistério e letras, o magistério eu acho que ele é um curso 
muito prático, você vai muito para rotina de sala de aula, você vivencia muito algumas coisas eu acho 
que isso teve uma contribuição legal porque me parece que pedagogia, ela fica muito focada mais na 
parte da teoria, você acaba não tendo tanta essa prática e a gente no magistério é mais cobrada essa 
prática de sala de aula e aí fazendo curso de letras acabou que me ajudou em algumas situações de 
produção de texto que é muito focado nisso. Como a gente poderia trabalhar a leitura e escrita numa 
produção textual para a gente partir do macro e nunca do micro para sair daquela coisa que a gente 
acreditava que tinha que começar com uma letra, uma silaba, uma palavra, então eu aprendi que era 
diferente que não era assim que funcionava que o processo era ao contrario então eu acho que o 
suporte para mim hoje eu acho que foi mais importante ter feito o magistério do que a pedagogia e 
depois eu fiz a letras para complementar. 
 
E: Você acha que lhe falta um curso mais específico para lidar com esse aluno que apresenta 
dificuldade na leitura e na escrita? 
P2. Olha, eu já fiz vários cursos nesses anos que estou aqui, eu fiz curso de alfabetização já peguei 
turmas de apoio, fiz curso de produção de texto, depois tem cursos variados aqui e pelo Estado eu já 
tive uma formação constante, já há sete anos que desde que eles implantaram o projeto Ler e 
Escrever e que a gente faz formação semanal nos HDPCS. Então hoje nesses cursos que estou 
fazendo eles estão ajudando muito e que não esta fazendo tanta falta mais porque agora estou 
fazendo PENAI. 
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Transcrição da entrevista P3 – 24 de setembro de 2013: 
 
E:Como você lida com alunos que apresentam dificuldades em relação a leitura e escrita? 
P3. Qualquer dificuldade após a sondagem que o aluno apresenta, normalmente nós temos 35 alunos 
na sala de aula, os alunos com dificuldade a gente trabalha da forma diversificada. 
 
E: Quais são as interferências que você desenvolveria? 
P3. Para cada necessidade de aprendizagem a gente tem uma intervenção diferente. Primeiro a 
gente precisa trabalhar com dupla produtiva para dar segurança para aquele que tem menos 
apropriação da escrita e da leitura. Dependendo do seu objetivo, da sua intencionalidade, você vai 
dirigir esse aluno. Hora ele trabalha mais no oral, produzindo um texto no oral de maneira que o outro 
que tenha mais a compreensão da escrita esteja sendo seu escriba. E normalmente com textos 
curtos, textos memorizados em especial, começa por uma lista depois por textos memorizados para 
que facilite a reflexão da escrita. 
 
E: Você já passou por essa experiência? Teve sucesso com esse aluno? 
P3. Sim, não existe um ano que você pega uma turma que todos os alunos tenham as mesmas 
competências exigidas para aquele ano ciclo, sempre tem um aluno e haja vista que estamos 
trabalhando com a questão de ciclo, ele não finaliza nada no ano determinado. O ano seguinte que 
vai dar conta da defasagem que ficou do ano anterior e é baseado nisso trabalhando com duplas, 
intervindo individualmente, valorizando o que ele já sabe, trazendo aquilo que ele tem mais 
segurança, textos que ele conhece mais para memorizar para trabalhar com mais autonomia naquilo 
que ele já sabe para depois a gente começar a questão da reflexão mesmo da leitura e da escrita. 
Sem dúvida o êxito está baseado no planejamento e na intencionalidade e na conversa com o aluno 
de você falar da valorização, na medida em que você conversa com ele passa a questão da 
necessidade e você tem uma intencionalidade, tem um objetivo o êxito após o planejamento é lógico 
para essa objetividade é sem dúvida fato. 
 
E: O curso de pedagogia lhe preparou para lidar com esse “problema”? 
P3. Não, o magistério antigo preparava mais ainda do que o curso de pedagogia, o curso de 
pedagogia está baseado mais no teórico e somente na prática é que a gente vai conhecer as 
necessidades e para planejar e para desenvolver ações a gente precisa ter um formador do lado, um 
bom coordenador para direcionar o nosso olhar as nossas ações. 
 
E:Você acha que lhe falta um curso mais específico para lidar com esse aluno que apresenta 
dificuldade na leitura e na escrita? 
P3. Sem dúvida eu creio que teria que levar para graduação já essa questão da necessidade de 
hipótese de escrita, de intervenções para que o professor já chegue com esse olhar na sala de aula, 
porque eles estão chegando sem bagagem nenhuma e até o coordenador dar conta disso e formá-lo 
até mesmo para questão do olhar dele e da observação dele, não há tempo hábil. A rotina do 
coordenador não dá conta disso e acaba aí uma frustração e causando um caos na educação que eu 
vejo que o caos que está na educação é falta de formação do professor. A busca é constante apesar 
de estar 24 anos no magistério, a cada ano você aprende mais, a criança ela é outra criança, nunca 
são as mesmas as exigências, são completamente diferentes então tudo que eu sei do ano anterior 
me direciona para um novo conhecimento e não é acabado este conhecimento, a cada ano você tem 
que buscar, a cada ano você tem que correr atrás, a cada ano você tem que trocar com o colega 
mais experiente, a cada ano você precisa ler mais, a cada ano você precisa buscar mais senão você 
não tem êxito no seu trabalho. 
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Transcrição da entrevista PP1 – 03 de julho de 2013: 
 
E:Como despertou o seu interesse pelo curso de psicopedagogia? 
PP1. Pela questão do alto número de alunos com dificuldade na sala, daí a gente acaba procurando 
uma formação para estar auxiliando esses alunos na superação dessas dificuldades. 
 
E: O curso de psicopedagogia contribuiu de forma positiva para sua prática em sala de aula? 
PP1. Contribuiu bastante porque a gente estuda a questão do letramento algumas dificuldades do 
aluno, a gente fez estudo de caso durante o curso, então foi muito bom. 
 
E:Quais os instrumentos que você utiliza para identificar alunos com dificuldades de 
aprendizagem na leitura e na escrita? 
PP1. Nós fazíamos a sondagem primeiro, na leitura e na escrita para estar vendo que hipóteses que 
eles estavam, ia trabalhando atividades de acordo com essas hipóteses e assim a gente ia 
identificando essas dificuldades. 
 
E: Os conhecimentos psicopedagógicos lhe deram um olhar diferenciado para com esse aluno 
que apresenta dificuldades de aprendizagem? 
PP1. Deram um olhar diferenciado, mas a gente ainda fica bastante incomodada, porque a cada ano 
que passa o número de alunos com dificuldades na sala de aula tem aumentado, isso prejudica muito 
e deixa agente um pouco frustrada. Olha, esse ano eu estou lecionando no terceiro ano e tenho doze 
alunos não alfabéticos, tem aluno que não escreve nem o nome, então assim com o número de 
alunos que a gente tem na sala dificulta bastante o atendimento individualizado.  
Deu, mudou bastante o nosso olhar, deu bastante subsidio sim a gente consegue entender mais as 
dificuldades e estar intervindo na dificuldade do aluno. 
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Transcrição entrevista PP2 – 24 de setembro de 2013: 
 
E: Como despertou o seu interesse pelo curso de psicopedagogia? 
PP2. Na época eu trabalhava numa classe de ensino fundamental 3° Ano e eu tinha muitos alunos 
com dificuldade de aprendizagem e eu na intenção de ajudá-los fui em busca do curso. 
 
E: O curso de psicopedagogia contribuiu de forma positiva para sua prática em sala de aula? 
PP2. Contribuiu bastante porque com o curso eu comecei a entender melhor as dificuldades dos 
meus alunos, comecei a entender o que era uma dificuldade, o que era uma deficiência comecei a 
selecionar melhor, comecei a perceber como eu poderia ajudá-los, em que poderia ajudá-los e o 
curso em si me fez ter contato com diferentes tipos de dificuldades, daí eu comecei a perceber, 
diferenciar uma dislexia, uma hiperatividade e isso fez com que meu trabalho fosse muito 
enriquecido. Acredito que sem o curso minhas aulas não teriam êxito, pois não sabia muitas vezes o 
que fazer em muitas situações e o curso vem dar uma luz com essas situações, um norte mesmo do 
trabalho, porque muitas vezes você vê que a criança tem um problema, mas eu quero saber que 
problema é esse, porque a criança está com aquela dificuldade. Muitas vezes quando a gente pensa 
que a criança está com um “problema”, mas não é um problema, é uma dificuldade de aprendizagem 
e em que ela tem essa dificuldade de aprendizagem e assim você vai poder trabalhar e nortear o seu 
trabalho em função daquilo e você vai ver as possibilidades que a criança tem e trabalhar com essas 
possibilidades, você não vai ficar ali pensando naquele problema e você vai conseguir perceber o que 
ela consegue. 
 
E: Quais os instrumentos que você utiliza para identificar alunos com dificuldades de 
aprendizagem na leitura e na escrita? 
PP2. O primeiro passo é uma conversa com o aluno. Você conversando com o aluno, você consegue 
descobrir o que ele sabe, o que ele não sabe e um passo também que é importante é uma conversa 
com a família. Uma entrevista com a família que muitas vezes nessas entrevistas com a família você 
vai descobrir coisas que o aluno trás na sua história e que são determinantes para uma dificuldade ou 
não, um trabalho com um professor de sala de aula também é muito importante porque no meu caso 
que atualmente eu trabalho com as crianças na educação especial, eles acabam demonstrando 
comportamentos diferentes na sala de aula e na sala de educação especial, então assim eu acredito 
que um trabalho em conjunto mesmo em equipe, família, escola, professor de sala especial, é muito 
importante para você nortear um planejamento para um aluno com uma dificuldade de aprendizagem 
ou até mesmo com uma deficiência. 
 
E: Os conhecimentos psicopedagógicos lhe deram um olhar diferenciado para com esse aluno 
que apresenta dificuldades de aprendizagem? 
PP2. Com certeza a dificuldade de aprendizagem com esses conhecimentos você percebe que você 
trabalhando com essas dificuldades, o aluno ele vai adquirir aprendizagem. A psicopedagogia ela 
nortea o seu trabalho, ela te dá um norte mesmo para trabalhar com o aluno, você ouvindo o aluno, 
sabendo em quê realmente ele tem a dificuldade, você vai trabalhar para sanar aquela dificuldade e 
aí que se dá a aprendizagem, porém não acredito que todos os professores precisariam ter a 
psicopedagogia. 
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Transcrição da entrevista PP3 – 24 de setembro de 2013: 
 
E: Como despertou o seu interesse pelo curso de psicopedagogia? 
PP3. Eu sou professora alfabetizadora então as dificuldades que eu percebia nos alunos em fase de 
alfabetização foi o que me despertou o interesse no que eu poderia ajudar, porque cada um tem o 
jeito de aprender e muitas vezes algumas dificuldades elas são mascaradas. Por trás existe todo um 
problema de leitura e escrita que só a formação acadêmica não nos dá uma bagagem para poder 
ajudar, para poder diagnosticar, para realizar intervenções. 
 
E: O curso de psicopedagogia contribuiu de forma positiva para sua prática em sala de aula? 
PP3. Sim por causa do olhar, porque se aquela criança ela não aprende, isso me preocupa, eu sinto 
que o meu olhar é um olhar mais de busca, eu quero buscar instrumentos para poder ajudar aquela 
criança. 
 
E: Quais os instrumentos que você utiliza para identificar alunos com dificuldades de 
aprendizagem na leitura e na escrita? 
PP3. O primeiro instrumento é a sondagem, não tem como fugir disso. A partir do momento que eu 
sei que fase da escrita que aquela criança está eu vou fazer as intervenções. Após as intervenções 
não tem o resultado, então a gente vai buscando outras intervenções a serem realizadas. 
 
E:Os conhecimentos psicopedagógicos lhe deram um olhar diferenciado para com esse aluno 
que apresenta dificuldades de aprendizagem? 
PP3. Sim por causa dos instrumentos, pois você vai buscando outras formas de trabalhar, vai 
buscando materiais diferenciados, formas e situações de aprendizagem diferenciadas para situação 
de aprendizagem, para cada dificuldade de cada criança, claro que a gente tem aquelas situações 
que só mesmo o psicopedagogo na clínica que vai dar conta. Eu não consigo dar conta de tudo, mas 
existe uma preocupação de ajudar e assim a gente vai fazendo essa mediação, pois os casos mais 
graves já não dá só mesmo encaminhar. Os encaminhamentos se tornaram mais fáceis porque a 
gente já tem uma observação mais detalhada, você pode fazer alguns relatórios mais completos para 
ajudar o especialista nos casos de dislexia, nos casos de distúrbio de aprendizagem, mas 
preocupantes que se foge da escola, pois isso não é minha responsabilidade na sala de aula, isso 
seria uma coisa mais individual, um acompanhamento mesmo psicopedagógico. 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós Graduação em Educação/UMESP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu Paula Fernandes Corrêa de Araujo, RG nº 29.751.013-7, mestranda do Programa de Pós 
Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação da 
Profª Drª Norinês Panicacci Bahia, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “A 
Psicopedagogia como possibilidade para o enfrentamento das Dificuldades de Aprendizagem”, que 
tem por objetivo, realizar uma discussão para verificar se os conhecimentos psicopedagógicos são 
facilitadores para a organização de intervenções na prática pedagógica de professores que 
enfrentam dificuldades de aprendizagem de alunos no processo de leitura e escrita, e também 
investigar se os professores que possuem os conhecimentos psicopedagógicos têm mais sucesso 
em termos de resultados satisfatórios frente às intervenções com seus alunos, em relação aos 
professores que não possuem estes conhecimentos. 
Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta pesquisa, 
observando-se os esclarecimentos abaixo: 
 

ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de identificação dos 
sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu consentimento em qualquer fase 
da pesquisa, sem penalização alguma; 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 
3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se tratar 

de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. No entanto, caso o 
participante sinta desconforto em relação a alguma questão formulada, poderá declinar de 
respondê-la. 

 

São Bernardo do Campo, ___ de _______ de 20___. 

____________________________________ 

      Paula Fernandes Corrêa de Araujo 

 

Consentimento do(a) colaborador(a) 

___________________________________ 
Nome completo: 

___________________________________ 
Assinatura: 
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