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RESUMO 

 

A psicopedagogia surgiu a partir da carência de compreensão do processo de aprendizagem 

e se consolidou por meio da verificação das características de aprendizagem humana. Deste modo, 

torna-se relevante a exploração da mesma a fim de que novos entendimentos acerca da 

aprendizagem possam ser elaborados. Portanto, tem-se como objetivo refletir acerca do conceito e 

da prática da psicopedagogia no tocante à aprendizagem. Percebe-se a importância dessa prática 

em contextos escolares e a necessidade de trabalhos interdisciplinares visto que este é um 

fenômeno multifatorial.   
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INTRODUÇÃO 

 

Contemporaneamente, percebe-se uma tentativa da área da educação, assim como daquelas 

que tem como foco de estudo a escola, em explorar métodos, saberes e práticas que sejam 

condizentes com as características e as singularidades de cada criança inserida nesse ambiente. 

Sabe-se que diversos fatores podem influenciar na capacidade de aprendizagem de um aluno, 

cabendo a diferentes saberes discorrerem e refletirem sobre tal situação. 

A psicopedagogia adentra nesse contexto como responsável por examinar a aprendizagem 

humana. Conforme aponta Bossa (1994) essa profissão surgiu da carência de compreensão do 

processo de aprendizagem de forma interdisciplinar e se consolidou através de seus objetivos: 

averiguação das características da aprendizagem humana, bem como o tratamento e prevenção na 

aprendizagem. 

A par da necessidade de intervenções que levam em consideração a relação e a 

complementariedade de saberes de áreas próximas ou distintas e da complexidade do fenômeno 

aprendizagem, visto que não pode ser compreendido através de um saber apenas, busca-se nesse 

trabalho um diálogo entre psicologia, educação e psicopedagogia. Para tanto, tem-se como objetivo 

refletir acerca do conceito e da prática da psicopedagogia no tocante aos problemas de 

aprendizagem.  

 

RESGATE HISTORICO DA PSICOPEDAGOGIA 

 

Inicialmente faz-se necessário compreender qual é o conceito e como tem se estabelecido a 

Psicopedagogia e suas vertentes enquanto objeto de estudo no panorama acadêmico e profissional. 

De acordo com Masini (2006), apesar de divergentes entendimentos, há concordância que a 

Psicopedagogia é a área que lida com questões referentes ao processo de aprendizagem e seus 

bloqueios. Complementando essa noção, Scoz, Barone, Campos e Mendes (1991) definem que 

enquanto área que estuda e lida com o processo de aprendizagem e suas dificuldades, numa ação 

profissional, deve englobar vários campos do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os.   

A evolução histórica da Psicopedagogia no cenário brasileiro assemelha-se às fases que 

perpassaram na Europa, embora em décadas posteriores. Têm-se como primeiros registros de 

atividades de uma psicopedagoga – Genny Golubi de Moraes, que de 1959 até 1996, contribuiu 

para o avanço da área na Clínica Psicológica da PUC-SP. Realizava acompanhamento em grupo 

às crianças com dificuldades escolares. Nos atendimentos, passava exercícios gráficos e corporais 

para a lateralidade. Nessa época, as dificuldades para aprender eram atribuídas a uma inaptidão ou 
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distúrbio do aluno, o que o impedia de aprender como seus demais pares, depositando as causas na 

criança, principalmente. Salienta-se que os primeiros psicopedagogos eram profissionais da 

educação. Assim, buscava-se compreender as questões consonantes às dificuldades, estudando 

Psicologia, Neurologia e Psicomotricidade. A fim de formar profissionais, surgiram cursos de 

extensão, cujos ministrantes foram professores brasileiros com experiência em atendimento a 

crianças com dificuldades escolares; bem como, professores estrangeiros, especialmente da França 

e Argentina (Masini, 2006). 

Já na década de 70, iniciaram os cursos de especialização em São Paulo. Estes, tinham como 

finalidade fornecer recursos a profissionais para compreenderem e lidarem com o processo de 

aprendizagem no que tange às condições que facilitam e recursos para prevenir problemas nessa 

área; diagnosticar e manejar situações de dificuldade de aprendizagem. Tiveram grande 

contribuição em pesquisas acerca do assunto: Poppovic, Ronca, Masini, Oliveira Neto, Saad, entre 

outros pesquisadores (Masini, 2006). 

O autor supracitado pontua que a questão do fracasso escolar, pôs em xeque a crença no 

diagnóstico, o que foi visto também no Brasil; permitindo discussões quanto aos aspectos de ordem 

orgânica versus social. Aparece, portanto, na década de 80 a ênfase ao aspecto social relacionado 

ao fracasso escolar. Ou seja, o papel da escola passou a ser considerado, sendo passível de 

observação quanto à adequação da estrutura e funcionamento dessa instituição, do currículo, e das 

condições de preparo do professor e de ensino, propiciadas. Não obstante, levaram-se em 

consideração, os fatores intra-escolares e os de ordem social, econômica e política envolvidos na 

aprendizagem. Não querendo dizer com isto, que os distúrbios ou transtornos de aprendizagem 

foram desconsiderados; mas, que por estes casos constituírem pequena porcentagem dos fracassos 

escolares, a Psicopedagogia deixou de focalizar o problema para focalizar o aprendiz.  

Salienta-se que na década de 80 é fundada a Associação Estadual de Psicopedagogia de São 

Paulo, na qual mais tarde passa a ser denominada como “Associação Brasileira de 

Psicopedagogia”, com núcleos em vários estados do país; o 1º Curso de pós graduação lato sensu 

na área, na Universidade de São Marcos (cidade de São Paulo); como também, dá-se início a 

publicação de temáticas relacionadas na Revista de Psicopedagogia, da ABPq. 

 

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 

A partir deste vislumbre histórico, torna-se proeminente trazer reflexões quanto ao conceito 

de dificuldades de aprendizagem, o que foi de maneira vasta, mencionado anteriormente. 

Conforme Dias, Enumo e Azevedo Junior (2004) a definição de dificuldade de aprendizagem, 

consensualmente entendida pela área como transtorno que ocorre na aprendizagem escolar, pode 

se manifestar na aquisição da leitura, escrita ou aritmética. Acrescenta-se a esta definição, os 
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problemas de auto-regulação, de percepção social e de interação social, que podem acompanhar as 

dificuldades de aprendizagem, mas que não constituem, uma dificuldade de aprendizagem.  

Nascimento-André (2012) compreende num sentido mais amplo as dificuldades 

significativamente maiores de aprender na qual é necessário uma provisão especial. Assim, 

compreende-se como um grupo heterogêneo de desordens, aquelas se manifestam em dificuldades 

exponenciais na aquisição e uso das capacidades de compreensão oral, leitura, escrita, pensamento 

e para a matemática. Podem ocorrer problemas de comportamento que requeiram o autocontrole, 

percepção e interações sociais, todavia estes aspectos por si só, não constituem uma dificuldade de 

aprendizagem. Ou ainda, estas dificuldades podem ser intrínsecas ao indivíduo, como decorrentes 

de uma disfunção no sistema nervoso central e podem ocorrer ao longo de todo o desenvolvimento 

humano. 

Outro aspecto fundamental nessa discussão reporta-se aos diferentes modelos teóricos das 

dificuldades de aprendizagem, cujo foco se estende desde o sujeito até o contexto ou fatores 

ambientais. De acordo com Andrade (2004, p.6)  

 

Não há uma teoria referencial hegemônica da praxis psicopedagógica, 

precisamente porque nenhuma das teorias contemporâneas pode ao mesmo tempo 

compreender as múltiplas dimensões que intervêm no objeto psicopedagógico, 

senão que recorrem a marcos conceituais e instrumentações teóricas. 

 

Nascimento-André (2012) sinaliza que estas diferentes perspectivas, coexistem, embora se 

possa afirmar que em seu momento histórico, cada qual teve sua predominância. 

 

MODELOS TEÓRICOS PROPOSTOS 

 

A seguir, detalham-se as principais teorias e modelos, podendo-se referir como modelo mais 

centrado no sujeito as teorias de orientação biomédica, psicométrica, dinâmica e humanista ou 

holística. Por sua vez, o modelo de orientação biomédica atribui as causas de dificuldades de 

aprendizagem às deficiências orgânicas que existem dentro do próprio indivíduo. Já a orientação 

psicométrica compreende as causas como oriundas de características estáveis do sujeito e que são 

determinantes ou predizem o seu comportamento. E para a orientação dinâmica e humanista ou 

holística, as dificuldades são vistas como o resultado de conflitos de personalidade não superado 

pelo aprendiz. Estas concepções são modelos que tendem mais a centralização do sujeito.  

 Dos modelos centrados nos fatores ambientais, fazem parte as teorias e modelos de 

orientação ambientalista, e curricular; uma vez que o modelo de orientação comportamental, 
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cognitiva e metacognitiva estariam atrelados tanto ao contexto, mas não desconsideram o aspecto 

do sujeito. Verifica-se então, que a orientação ambientalista circunscreve o ambiente como 

condicionante do comportamento. Considera-se a escola e sua função (disfunção) para se 

compreender seus efeitos nas dificuldades de aprendizagem. Já a orientação curricular concebe as 

dificuldades de aprendizagem a partir de uma questão didática, o desencontro entre o sujeito e 

currículo. Foca-se, neste ínterim, a responsabilidade no professor e no seu fazer. A orientação 

comportamental reconhece as dificuldades de aprendizagem no que se refere ao próprio processo. 

A ênfase recai na reeducação, haja vista que para esta teoria, a estimulação promovida ao sujeito é 

tida como a causa das dificuldades. Já para a orientação cognitiva e metacognitiva, as dificuldades 

de aprendizagem estão vinculadas aos problemas no processamento das informações (Nascimento-

André, 2012). 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA O FENÔMENO 

 

Tendo como referência a discussão teórica aqui proposta, é conveniente refletir sobre os 

possíveis fazeres e contribuições da Psicologia e da Psicopedagogia frente aos desafios emergentes 

do presente século, que muito bem descreve Masini (2006, p.249) ao considerar a condição do 

humano em  

(...) um mundo homogeneizado, enfrentando enorme quantidade de informações, das 

quais participa virtualmente e pelas quais compartilha realmente. No movimento entre o 

real e o virtual, o homem se debate, submerso a cada dia mais em profusão de informações, 

distante das complexidades e mistérios do que vivencia. 

 

É neste panorama, que psicólogos, educadores, profissionais da saúde e de diversas áreas da 

ciência são desafiados a lidar com o processo de aprendizagem e contribuir para uma sociedade 

mais ética, menos passiva e cônscia de seus direitos e deveres. Para tanto, Scoz (1991) ressalva 

que apesar dos embates que circundam a identidade da Psicopedagogia quanto à delimitação de 

atuação dos profissionais e sobre a especificidade do seu objeto de estudo, é oportuno considerar 

a relevância tanto da ciência psicológica quanto da Pedagogia. Isto, porque, como exemplo da 

temática dos transtornos de aprendizagem, os conhecimentos inerentes a ciência psicológica – 

como de qualquer outra área do conhecimento, não lhe pertence apenas, visto que são produções 

coletivas ou patrimônios culturais, que podem e devem ser aplicados em outros campos. Há mais 

ainda, nesta perspectiva genérica, que num distúrbio de aprendizagem pode ter como fonte, por 

exemplo, um problema corporal, neurológico, fonoaudiológico, etc.; é por tal motivo, que na 

Psicopedagogia os saberes são complementares e não limitados em si mesmos. Por tal razão, devem 

ser saberes intercambiados. 
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Em vista disto, há um grande roll de atuações possíveis para o psicólogo psicopedagogo 

poder contribuir. Uma vez que a Psicologia detém uma perspectiva mais abrangente e profunda 

das relações, do desenvolvimento humano, das psicopatologias, entre outras, este profissional 

certamente irá se valer de práticas e intervenções significativas nesta área. Neste sentido, a 

intervenção do psicopedagogo destina-se alternadamente a sujeitos ou grupos, pertencentes a 

setores populacionais circunscritos.  

Quanto ao âmbito de intervenção, esta pode ser múltipla e diversa. O profissional desta área 

pode atuar no sistema educativo desde a sala de aula até a instituição, consultórios, em centros de 

saúde (equipes), em organizações empresariais e em centros comunitários. No que se refere às 

estratégias de intervenção, estas se consolidam em um amplo arsenal de técnicas de coleta de dados 

diagnósticas, estratégias terapêuticas, assessoramento e coordenação de projetos educativos 

institucionais e projetos pedagógicos inovadores.  

Outra possibilidade de atuação do psicólogo com especialização em Psicopedagogia detém-

se na orientação psicopedagógica. Dentro dessa perspectiva, as duas psicopedagogias - clínica e 

institucional – são potenciais, visto que a orientação psicopedagógica é entendida como o processo 

pelo qual se proporcionam condições que facilitam o desenvolvimento do indivíduo, do grupo, da 

instituição e da comunidade, além da prevenção e solução de dificuldades existentes, de modo a 

atingir objetivos educacionais e pedagógicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no exposto, deve-se considerar a relevância da psicopedagogia em um contexto no 

qual as dificuldades de aprendizagem estão ainda mais constantes e os diálogos muitas vezes se 

encontram atrelados a apenas um saber. É necessário perceber os múltiplos fatores que influenciam 

na dificuldade de aprendizagem, a fim de que se passe a ter ciência da necessidade de intervenções 

múltiplas oriundas de saberes e áreas distintas, entretanto, complementares.  

Ademais, se faz imprescindível constatar que a questão do problema de aprendizagem, apesar 

de refletir diretamente no aluno, não é responsabilidade apenas dele. A escola, muitas vezes, com 

metodologias ultrapassadas para todas as pessoas se abstém dessa reflexão e acaba delegando a 

culpabilização do sujeito. As intervenções da psicopedagogia podem contribuir no tocante a 

descontruir tal paradigma e evidenciar que outros elementos também influenciam nessa 

aprendizagem. Destaca-se ainda que mais investigações e conhecimento devem ser disseminados, 

tendo em vista a relevância da psicopedagogia para o contexto da educação, em geral.  
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