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RESUMO 

 

 

O referente estudo tem como objetivo compreender a história, os meios de atuação, 

formação e objeto de estudo da Psicopedagogia. Busca a compreensão da atuação dos 

profissionais psicopedagogos frente aos problemas de escolarização, entendendo, desta 

forma, sua prática nas escolas. Além de estudar e entender mais sobre os diferentes 

campos onde o profissional atua, como o atendimento clínico, e sua real importância na 

relação ensino-aprendizagem. O intuito desta pesquisa surgiu da falta de compreensão 

de como esse profissional atua e em quais circunstâncias é necessário. Ainda, neste 

estudo, é feita uma discussão mediante assuntos pertinentes sobre o fracasso escolar que 

perpetuam até atualmente, como questões políticas, sociais, cognitivas etc., e sobre o 

pensamento medicamentoso entrelaçado a práticas educacionais. A pesquisa foi 

realizada com uma abordagem crítica sobre as grandes áreas que a Psicopedagogia 

utiliza como campo de atuação e estudo. Como metodologia de estudo são utilizadas 

pesquisas bibliográficas e de campo. O trabalho de campo contou com entrevistas e 

questionários. O referencial teórico abrange várias áreas, em especial, a área da 

Psicologia e da Pedagogia. 

Palavras-chave:  Psicopedagogia. Dificuldades de aprendizagem. Fracasso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to understand the history, the means of action, training and 

object of study of Psychopedagogy. It seeks to understand the performance of 

psychopedagogic professionals in the face of problems of schooling, understanding, in 

this way, their practice in schools. In addition to studying and understanding more about 

the different fields where the professional acts, such as clinical care, and their real 

importance in the teaching-learning relationship. The purpose of this research came 

from the lack of understanding of how is action of this professional and in what 

circumstances is necessary. Also, in this study, a discussion is made through pertinent 

subjects about the school failure they perpetuate until now, such as political, social, 

cognitive issues, etc., and about medicine drug thinking intertwined with educational 

practices. The research was carried out with a critical approach on the great areas that 

Psychopedagogy uses as field of action and study. As a study methodology, 

bibliographical and field research are used. The field work included interviews and 

questionnaires. The theoretical framework covers several areas, especially the area of 

Psychology and Pedagogy. 

Key- words: Psychopedagogy. Learning difficulties. School failur. 
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 1  INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo discute as propostas psicopedagógicas que vêm sendo 

aplicadas em instituições de ensino, com uma abordagem centrada no aluno com intuito 

de combate ao fracasso escolar, seu campo de atuação, práticas pedagógicas e 

intervenção quanto aos diagnósticos feitos. Visa compreender as diferentes dimensões 

que o trabalho psicopedagógico traz que se estabelece em alguns estudos, em especial, 

nas áreas da Pedagogia e Psicologia, e discutir as possíveis questões que interferem no 

aprendizado do indivíduo o levando ao fracasso escolar. Sobretudo contribuir para 

maiores discussões acerca da formação em Psicopedagogia e suas contribuições para a 

escolarização, tanto quanto o papel do profissional psicopedagogo na intervenção da 

evasão escolar. 

 

 

 1.1  JUSTIFICATIVA 

 

 

Em todo meu trajeto pedagógico, através dos estágios e observações do 

cotidiano escolar, fui estimulada a tentar compreender melhor os diferentes campos que 

abordam as dificuldades de aprendizagem que perduram desde os primórdios da 

educação formal escolarizada (RAMOS, 2007). Afinal, de quem é a culpa quando o 

outro não aprende? E como agir diante das dificuldades de aprendizagem? Eram as 

dúvidas frequentes que me acompanhavam. 

Levando em consideração as singularidades do indivíduo e que cada um aprende 

em seu tempo, a abordagem padronizada de ensino que é aplicada nas escolas, de 

práticas unificadas e tradicionais, muitas das vezes, acaba não estando de acordo com as 

necessidades de alguns alunos. Sendo assim, os que não se enquadram neste sistema são 
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rotulados com “problemas” de aprendizagem, reconhecidos como os alunos que não 

aprendem. 

São crianças que não passam numa prova de ritmo e sabem fazer uma 

batucada. Que não têm equilíbrio e coordenação motora e andam em muros e 

árvores. Que não têm discriminação auditiva e reconhecem cantos de 

pássaros. Crianças que não sabem dizer os meses do ano, mas sabem a época 

de plantar e colher. Não conseguem aprender os rudimentos da aritmética e, 

na vida, fazem compras, sabem lidar com dinheiro, são vendedoras na feira. 

Não têm memória e discriminação visual, mas reconhecem uma árvore pelas 

suas folhas. Não têm coordenação motora com o lápis, mas constroem pipas. 

Não têm criatividade e fazem seus brinquedos do nada. Crianças que não 

aprendem nada, mas aprendem e assimilam o conceito básico que a escola 

lhes transmite, o mito da ascensão social, da igualdade de oportunidades e 

depois assumem toda a responsabilidade pelo seu fracasso escolar 

(MOYSES, 1982, p. 59). 

A partir do contato que tive, como professora de reforço, com uma criança que 

havia sido diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade) por uma especialista em Psicopedagogia, passei a questionar se esta 

criança realmente possuía o transtorno; já que na nossa relação ensino-aprendizagem 

não observei problemas e muito menos senti dificuldade em ensiná-la. Assim, comecei 

a questionar e ler sobre a psicopedagogia, conhecer sua origem, seus objetivos, objetos 

de estudo e atuação. 

 

 

 1.2  PROBLEMA 

 

 

Em questão das pesquisas realizadas, uma preocupação surge mediante a prática 

psicopedagógica: seria a psicopedagogia mais uma forma de “psicologizar” e 

“medicalizar” os problemas escolares? Seria, a atuação do psicopedagogo, mais uma 
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forma de rotular o aluno como culpado pelo seu fracasso já de imediato? Quais 

benefícios trazem os profissionais psicopedagogos para a instituição escolar e em qual 

sentido podem eles ser vistos como uma necessidade para a educação? 

 

 1.3  HIPÓTESE 

 

 

Ao observarmos que o objeto de estudo da psicopedagogia é o sujeito enquanto 

aprendente e suas dificuldades nos parece haver uma culpabilização deste a priori. 

Assim, pode-se acreditar que a psicopedagogia esteja se unindo à lógica 

individualizante (JUCÁ, 2000) que acaba por culpabilizar o sujeito que não aprende já 

de imediato. Apesar de se estabelecer como facilitadora no processo de escolarização 

(GALLINA; DA COSTA, 2014), há a preocupação de que a psicopedagogia, 

introduzida sob o conceito de tal lógica, possa vir a acarretar em mais evasão escolar.  

Partindo desse pressuposto, a preocupação se dá em prol de que a psicopedagogia seja 

mais uma ponte capaz de levar o indivíduo à culpa por seu insucesso, fazendo com que 

todo o resto possa estar livre das responsabilidades diante das questões que insere 

alunos no fracasso escolar e, além disso, conceber intervenções medicalizantes e 

patologizantes (SASS, 2003). 

 

 

 1.4  OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral deste estudo é realizado em prol de compreender os diferentes 

campos de atuação e pesquisa da Psicopedagogia e práticas aplicadas em instituições de 

ensino com o objetivo de combater as dificuldades de aprendizagem. Com um olhar 
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crítico, refletir sobre o que vem a ser a formação de psicopedagogos e como os mesmos 

têm baseado suas práticas em combate ao fracasso escolar. 

 

 

 

 1.5  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Como objetivos específicos, se busca averiguar, através de entrevistas e 

questionários com profissionais da área, se a linha de atuação e as práticas 

psicopedagógicas são, de fato, facilitadoras ou censuradoras dos indivíduos 

diagnosticados com problemas de aprendizagem e de que modo estes profissionais 

ajudam ou não no processo de escolarização. 

 

 

 1.6  METODOLOGIA 

 

 

Para realizar esta pesquisa, utilizaremos pesquisa bibliográfica, baseada nos 

teóricos como Bossa (1994), Jucá (2000), Sass (2003), Ramos (2007), Patto (1999), 

Franco (2009), Masini (2006), Foucault (1987), Viégas (2016; 2014), Lima (2016) entre 

outros, e em trabalho de campo, onde foram feitas entrevistas com quatro 

psicopedagogos da região Noroeste Fluminense, buscando conhecer a visão de cada um 

sobre a prática psicopedagógica e seus efeitos sobre os problemas de escolarização. 
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 2  ORIGEM E OBJETIVOS DA PSICOPEDAGOGIA 

 

 

O surgimento da psicopedagogia, como área de estudo, é originado por uma 

necessidade de orientar e atender crianças que apresentassem dificuldades de 

aprendizagem, cognitivas ou comportamentais sociais (MASINI, 2006). 

A psicopedagogia, de acordo com Ramos (2007), surgiu na Europa do século 

XX. E segundo Andrade (2004 apud RAMOS, 2007) o primeiro centro de 

Psicopedagogia do mundo se instituiu em 1920, ligado ao pensamento psicanalítico, 

nomeado de Psicopedagogia clínica. Porém, segundo Bossa (1994 apud RAMOS 2007), 

o surgimento da Psicopedagogia teria se dado em 1946, onde foram criados os 

primeiros centros Psicopedagógicos na Europa, Paris, por Juliet te Favez-Boutonier e 

George Mauco. 

A princípio, a psicopedagogia tinha como objetivo diagnosticar as dificuldades 

de aprendizagem em crianças com uma abordagem clínica, com práticas de 

reconhecimento e tratamento. Tratavam crianças que eram rotuladas com problemas 

escolares e/ou de comportamento. A ação do psicopedagogo era vinculada ao campo 

medicinal, ou seja, um psicopedagogo era um médico pedagógico. Masini (2006) afirma 

que Mauco (diretor dos Centros Psicopedagógicos da Academia de Paris) teria 

explicado que o termo “Psicopedagógico” era uma substituição a “médico-pedagógico”, 

porque os pais das crianças acabaram aceitando melhor este termo. 

A prática do profissional era de reeducação, como afirma Ramos (2007, p. 10): 

A prática da reeducação consistia em identificar e tratar dificuldades de 

aprendizagem, a partir de ações de mediação, de classificação de desvios e de 

elaboração de planos de trabalho. A base do conhecimento utilizado provinha 

fundamentalmente da Psicologia, da Psicanálise e da Pedagogia e o tipo de 

enfoque predominante era o médico-pedagógico. 
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Havia profissionais da área da Psicanálise, Psicologia, Pedagogia e 

Psicomotricidade que atuavam nesses centros, porém eram os médicos que davam o 

diagnóstico (MASINI, 2006). Era feito uma investigação da vida do indivíduo: relação 

familiar, conjugais, condições de vida, práticas educativas e teste de QI. E então era 

dado o diagnóstico do tipo de tratamento adequado (RAMOS, 2007). 

A Argentina teria sido a maior influenciadora da Psicopedagogia no Brasil, que 

se tornou notória a partir dos anos 60 e contava com objetivos Psicopedagógicos de 

cunho preventivo, em especial, voltada para a relação professor-aluno (RAMOS, 2007). 

Porém, 

[...] a despeito dessa experiência, a literatura revela que a finalidade que 

predominou na história antiga da Psicopedagogia brasileira foi a de atuar nos 

problemas referentes às disfunções neurológicas ou, mais precisamente, 

naquilo que foi denominado na época de “Disfunção Cerebral Mínima” 

(DCM) (RAMOS, 2007, p. 11). 

 

Essa visão acabou se instalando nas escolas “[...] sem nenhum critério, num 

processo de rotulação de crianças e adolescentes [...]” (SCOZ ,1994, apud RAMOS, 

2007, p.12). E então surgem as diversas nomenclaturas de variadas possíveis doenças 

encontradas. 

 

O rótulo DCM foi apenas um dentre os vários diagnósticos empregados para 

camuflar problemas psicopedagógicos traduzidos ideologicamente em termos 

de psicologia individual. Termos como dislexia, disritmia e outros também 

foram usados para esse fim. (SCOZ, 1994 apud RAMOS, 2007, p. 12).  

 

E foi através dessa herança de médico-psicopedagógico que surgiram os 

primeiros cursos de Psicopedagogia no país (RAMOS, 2007). 
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Porém, somente em 1979, após quase vinte anos da efetiva prática 

psicopedagógica no Brasil, surgiu o primeiro curso de especialização em 

Psicopedagogia do país, inicialmente chamado de Curso de Reeducação 

Psicopedagógica (RAMOS, 2007, p. 12). 

 

Bossa (2000 apud POTTKER; LEONARDO 2014, p. 225) afirma que os cursos 

de especialização em Psicopedagogia surgiram por volta de 1970: 

Historicamente, a Psicopedagogia foi introduzida no território brasileiro com 

base em modelos médicos, e foi assim que se iniciaram, nos anos de 1970, 

cursos de especialização em Psicopedagogia, voltados principalmente para 

uma atuação clínica. Atualmente os cursos de especialização em 

psicopedagogia têm se dividido entre as perspectivas clínicas e as 

institucionais, mas o que se verifica é a predominância da prática considerada 

clínica, como se pode ver na categoria anterior, em que é citada a realização 

das avaliações psicopedagógicas por parte dos participantes. 

O conceito de psicopedagogia, segundo Bossa (2007 apud GONÇALVES, 2007, 

p. 08) “nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do processo de 

aprendizagem e se tornou uma área de estudo específica que busca conhecimento em 

outros campos e cria seu próprio objeto de estudo”. Entre esses campos, destacam-se a 

Pedagogia e a Psicologia, duas amplas áreas de suma importância para o ensino-

aprendizagem. 

Hoje, a psicopedagogia é vista como uma área de possibilidades que visa 

propiciar um melhor desenvolvimento da aprendizagem, buscando encontrar possíveis 

soluções para os problemas de ensino/aprendizagem institucionais ou clínicos, 

procurando compreender relações emocionais, afetivas, constitucionais/biológica, 

familiares, sociais, cognitivas, socioculturais e pedagógicas; estabelecendo uma análise 

profunda dos decorrentes problemas encontrados (GALLINA; DA COSTA, 2014). 

Contudo, a psicopedagogia tem por objeto de estudo o ser humano enquanto ser 

pensante e construtor de conhecimento e suas singularidades e influências psicológicas 

e cognitivas que podem gerar falha na aprendizagem. Ou seja, sua abordagem visa 
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encontrar, no indivíduo, as possíveis causas que lhe inserem no fracasso escolar (JUCÁ, 

2000). 

Com a crescente demanda das dificuldades de aprendizagem encontradas nas 

salas de aula, a atuação do psicopedagogo parte de pressupostos que visam encontrar 

melhores soluções que possam ajudar o educador e o educando com abordagens 

preventivas e facilitadoras na relação ensino-aprendizagem (PERES; OLIVEIRA, 

2007). O objetivo é encontrar o que é entendido como causas das faltas de atenção e de 

vontade de aprender e o que vem a acarretar no insucesso do aluno, facilitando a 

compreensão do educador e do educando, construindo uma prática preventiva entre um 

conhecimento e outro. Motivos como a falta de concentração, hiperatividade, dislexia, 

distúrbio de atenção, processos psicoemocionais e diversas outras influências que 

podem ser vistas como resultados para uma falha de compreensão na hora de aprender, 

têm sido alvo de estudos da Psicopedagogia, pois seu campo de estudo se responsabiliza 

a desvendar esses desafios e a criar possibilidades adequadas a cada indivíduo, visando 

suas necessidades (GALLINA; DA COSTA, 2014). Mas, para que as dificuldades 

sejam encontradas e estudadas em prol de ajudar ao educando, é necessário, também, 

um estudo que englobe seus campos de habitação, como exemplo o campo familiar e 

social. Pois, se o estudo foca somente no indivíduo, automaticamente ele se torna o 

culpado por seu insucesso, podendo, dessa forma, agravar mais ainda a situação. 

 

 

 2.1  PSICOPEDAGOGIA ENQUANTO CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

 

A formação da Psicopedagogia acaba se desorientando muito da sua origem 

matriz Argentina; que continuou a ser feita por meio de graduação de, 

aproximadamente, cinco anos, enquanto aqui no Brasil a formação passa a ser feita por 

meio de uma especialização, por volta de um ano e meio, lato sensu ou em cursos de 
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aperfeiçoamento com modalidades presencial, semipresencial e a distância (RAMOS, 

2007). 

Segundo Fontes (2006 apud RAMOS 2007), a partir de 2000, no Brasil, 

começaram a surgir outros tipos de cursos de formação para a Psicopedagogia: curso 

superior de curta duração; curso de graduação em Psicopedagogia; curso de mestrado 

em Psicopedagogia; curso de doutorado em Psicopedagogia. No entanto, a 

especialização em psicopedagogia ainda é o alvo de melhor acesso (por terem vários 

cursos disponíveis à distância) e de tempo mais acessível (por poderem ser feitas até 

com um ano e meio), portanto, a mais realizada, além de que só existem, como afirma a 

ABPp, nos dias de hoje, apenas duas instituições brasileiras de ensino revigorando a 

formação superior em Psicopedagogia. 

Segundo a (ABPp) Associação Brasileira de Psicopedagogia a formação em 

psicopedagogia é oferecida em 4 eixos: 

 Formação na Pós-graduação lato sensu – Especialização 

(introdutória, específicas, eletivas e de orientação); 

 Formação na Graduação em Psicopedagogia (que abrange os mesmos 

critérios da especialização): no mínimo 3200 horas, 4 anos; 

 Formação na Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional: 

de 2 anos no máximo, com o objetivo de “capacitação para a prática 

profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando 

atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do 

mercado de trabalho”. (CAPES, 2009) 

 Formação em EAD (Educação à distância): por meios e tecnologias 

de informação e comunicação. 

A (ABPp) é uma Associação Brasileira de Psicopedagogia fundada em São 

Paulo, em 12 de novembro de 1980, que tem como alguns de seus objetivos: promover 

o desenvolvimento e divulgação da psicopedagogia; estabelecer padrões de éticas ao 
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profissional; representar e prestar serviços a assuntos ligados a psicopedagogia, 

esclarecer sobre a formação da mesma, etc.. 

Existe o código de ética do psicopedagogo, reformulado pelo conselho da ABPp 

e aprovado em Assembleia Geral em 5/11/2011, que estabelece parâmetros, diretrizes e 

orientações aos profissionais psicopedagogos brasileiros. A ABPp (2011) afirma que a 

intervenção psicopedagógica na Educação e Saúde considera o elo institucional e 

clínico indissociável. Ou seja, através desse conceito, pode-se compreender que a 

atuação clínica está diretamente ligada à atuação institucional do profissional 

psicopedagogo, dessa forma, é interessante pensar em como a lógica clínica pode estar 

sendo levada para dentro das escolas, podendo haver aplicações e métodos 

medicalizantes. 

Como pode ser percebida, a Psicopedagogia abrange duas áreas: clínica 

(consultórios) e institucional (escolas, empresas e ONG's), assim como afirmam Peres e 

Oliveira (2007, p.116): 

A prática psicopedagógica prevê além da atuação em clinicas, a atuação em 

instituições. De modo geral, o atendimento clínico visa intervir em situações 

de insucessos que já se apresentam instaladas. A atuação institucional ocorre, 

geralmente, em instituições de ensino, empresas, organizações assistenciais. 

Esta forma de atuação apresenta um caráter preventivo que visa evitar ou 

minimizar possíveis situações de insucessos.  

A atuação clínica na psicopedagogia age por meio de terapias, ou seja, introduz a 

lógica de cura para as dificuldades de aprendizagem que já estão instaladas no 

aprendente. Tem por objetivo eliminar ou minimizar os insucessos do aluno, porém há 

também a possibilidade de prevenção por meio de sua prática (PERES; OLIVEIRA, 

2007). A atuação institucional é objetivada, segundo Fagali (1998 apud PERES; 

OLIVEIRA, 2007), na prevenção de possíveis futuras dificuldades de aprendizagem ou 

de outros problemas que possam influenciar na vida social do aluno. 
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O aluno que já estiver sido rotulado com dificuldades de aprendizagem, será, 

deste modo, direcionado à clínicas psicopedagógicas para que haja o diagnóstico, onde a 

causa  e as intervenções serão estudadas, ou seja, para saber onde foi que ele, o aluno, 

errou. E o aluno que ainda não foi percebido/rotulado com dificuldades de 

aprendizagem, deverá ser acompanhado para que maiores problemas, em questões 

educacionais, possam não o atingir, através do método preventivo. 

Quanto à atuação, Jucá (2000, p. 254) aponta que o CFP argumenta que: 

O psicopedagogo sustenta na análise do fracasso escolar, basicamente, uma 

perspectiva equivocada (individual), buscando preferencialmente no aluno as 

causas desses problemas. Acusa a Psicopedagogia de utilizar-se quase que 

exclusivamente dos conhecimentos psicológicos, inviabilizando sua 

autenticidade e especificidade, argumentando que uma teoria nova não pode 

construir-se dessa maneira.  

Já Bossa (1994 apud JUCÁ, 2000, p. 255) evidencia que: 

[...] a Psicopedagogia poderia ser Clínica e/ou Institucional. A atividade 

clínica caracterizar-se-ia pelo atendimento em consultório, do tipo 

terapêutico, no intuito de reconhecer e atender às alterações de aprendizagem 

de natureza patológica. Sua principal técnica de trabalho seria o diagnóstico 

psicopedagógico. Outra modalidade de atuação seria a Preventiva ou 

Institucional, aquela na qual a prática seria a adoção de uma postura mais 

“crítica” frente ao fracasso escolar, a partir de uma visão mais totalizante. 

Seguindo essa linha de pensamento, o papel do Psicopedagogo na escola parece 

ser realizado de forma individualizante, onde a capacidade do aluno é posta em questão 

e já reconhecida como difícil. Perante o contexto já abordado, a culpabilidade em prol 

do fracasso escolar parece estar ligada diretamente ao aluno, sem levar em conta a 

escola ou quaisquer outros meios que possam estar diretamente o influenciando o tempo 

todo. 
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Para Bossa (1994 apud RAMOS, 2007) a atuação preventiva do psicopedagogo 

normalmente acontece em três etapas: a primeira, com uma visão de análise, busca 

alterar os processos educativos para que possa haver a diminuição do fracasso escolar 

na instituição; a segunda é aquela que visa analisar e tratar os casos já instalados na 

instituição; e a terceira atua de modo individual, ou seja, clínico, já com os indivíduos 

que possuem dificuldades de aprendizagem. E então entra a questão: se a 

psicopedagogia clínica e institucional são indissociáveis, os processos de escolarização 

estariam sendo clinicados? E quais consequências trazem para a vida dos alunos? 

Nesse último caso, seu papel não seria o de eliminar os sintomas, agindo 

como um “professor de reforço”, ensinando de forma particular o conteúdo 

não aprendido. Ao contrário disso, sua atuação seria a de diagnosticar e 

intervir no problema gerador do referido sintoma (BOSSA, 1994 apud 

RAMOS, 2007, p. 18) 

 

Sass (2003) deixa evidente sua crítica à regulamentação da psicopedagogia 

como mais uma profissão no ambiente educacional através de uma análise sobre a 

pretensiosa junção entre a Psicologia e a Pedagogia: 

[...] uma coisa é reconhecer a permanência e o agravamento dos velhos 

problemas de ensino e aprendizagem bem como a emergência de novos 

problemas, que bem podemos nomear de problemas psicopedagógicos, outra 

coisa, bastante distinta, é a pretensão de que a resolução daqueles problemas 

dependa da regulamentação de uma nova profissão para dar legalidade a um 

novo profissional da educação, recorrendo ao velho procedimento de isolar o 

problema (leia-se o aluno) das condições concretas em que se manifesta (leia-

se escola, relações sociais entre professor e aluno, dificuldades e 

impedimentos decorrentes de métodos e conteúdos do ensino) (SASS, 2003, 

p. 1371). 

Sass (2003) afirma que os problemas educacionais não serão superados de modo 

pontual e por meio de soluções novas, pois a psicopedagogia afirma existir novas 

soluções para os velhos problemas da educação no Brasil. Embora, para ele, as 



22 

 

 

intenções sinceras dos profissionais que possuem responsabilidade com a educação não 

sejam julgadas, a regulamentação da psicopedagogia que exige intervenções e 

investigações das auxiliares disciplinas do ramo educacional dos problemas 

pedagógicos em prol de combater o corporativismo, acabará ocasionando em mais 

corporativismo. E que os problemas da psicopedagogia, que tem por objetivo uma 

realização escolar, em salas de aulas, e não em clínicas e consultórios com objetivos 

clinicalistas de analisar os problemas pedagógicos, podem acarretar problemas 

psíquicos nos indivíduos e, especialmente, nas crianças, o que pode acarretar na evasão 

escolar (SASS, 2003). 

Pottker e Leonardo (2014) partem do mesmo pressuposto no intuito da não-

regulamentação da Psicopedagogia como profissão, porém, apontam outras visões e 

questões que lhe fizeram chegar a esta conclusão. Em suas pesquisas, perceberam que 

há outro campo sendo atuado pelos psicopedagogos: por meio de intervenção avaliativa. 

E aponta autores como Bossa (2000 apud POTTKER; LEONARDO 2014), que diz que 

a avaliação é um processo que permite ao profissional investigar e levantar hipóteses 

provisórias onde serão ou não confirmadas ao longo do processo, recorrendo-se para 

isso a conhecimentos práticos e teóricos. Esta investigação permanece durante todo o 

trabalho diagnóstico através de intervenções e da “escuta psicopedagógica”, para que 

“se possam decifrar os processos que dão sentido ao observado e norteiam a 

intervenção” (BOSSA, 2000, apud POTTKER; LEONARDO, 2014, p. 223). 

Desta forma, como afirmam Pottker e Leonardo (2014), os psicopedagogos são 

autorizados a fazerem avaliação, se tornando mais uma atividade que eles também 

podem desempenhar. Deste modo, as autoras levantam um relevante questionamento: 

Estaria o psicopedagogo de fato habilitado para fazer avaliações 

psicopedagógicas? Como visto, a avaliação psicopedagógica é um processo 

complexo e exige conhecimento de duas grandes áreas, Psicologia e 

Pedagogia, conhecimento que certamente os psicopedagogos não adquiriram 

num curso de especialização de 360 horas (POTTKER; LEONARDO, 2014,  

p. 223). 
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O título de Especialista em Psicopedagogia pode ser adquirido por meio de uma 

pós-graduação com duração de até dois anos (360 horas) e não tem pré-requisito para 

ser cursado, podendo assim, ser obtido por qualquer pessoa que possua qualquer 

graduação. Como aponta Bossa (1994 apud Jucá, 2000, p. 255) "seus cursos de 

formação são de especialização em caráter lato senso, em instituições públicas e 

particulares, aceitando graduados das mais variadas áreas". O título de especialista não 

era considerado profissão, como aponta o CFP, segundo Jucá (2000). 

No entanto, a regulamentação da atividade em Psicopedagogia tem sido estudada 

desde 1997, com o Projeto de Lei Nº 3124/97 atuado pelo Deputado Federal Barbosa 

Neto (GO) com a “[...] premissa que esta atividade viria reduzir o fracasso escolar 

mediante a revisão do Projeto Educacional Brasileiro com a inserção de um profissional 

denominado de psicopedagogo” (NOFFS, 2016, p.116). 

Ainda sobre o encaminhamento da regulamentação da profissão do 

psicopedagogo, em 2001 houve outro manifesto em prol da mesma, onde foi aprovado 

em São Paulo o Projeto N°128 do de 2000, autorizando o “Poder Executivo a implantar 

Assistência Psicológica e Psicopedagógico em todos os estabelecimentos de Ensino 

Público, com o objetivo de diagnosticar e prevenir problemas de aprendizagem” 

(NOFFS, 2016, p. 116). Em 2006, o processo de Barbosa Neto acaba sendo arquivado 

com parecer do artigo 105 do regimento interno (NOFS, 2016). 

Porém, o Projeto de Lei Nº 3512 de 2008 (NOFFS, 2016), com a autoria da 

Deputada Raquel Teixeira, surge em 4 de Junho de 2008, dispondo da regulamentação 

do exercício da profissão da Psicopedagogia, onde está descrito que poderão atuar na 

área: profissionais que tenham graduação em Psicopedagogia; profissionais com 

graduação em Pedagogia, Psicologia ou Licenciatura (qualquer uma) e que obtenham a 

especialização em Psicopedagogia, com duração mínima de 600 horas e carga horária 

com 80% na área específica; e “portadores de diploma de curso superior que já venham 

exercendo ou tenham exercido, comprovadamente atividades profissionais de 
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Psicopedagogia em entidade pública ou privada, até a data de publicação desta 

Lei”(NOFFS, 2016, p. 112) e em 15 de dezembro de 2009, o parecer é aprovado. 

Entretanto, segundo Noffs “[...] a Psicopedagogia desde 2002, pela Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), está 

inserida na família 2394-5, a dos Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino 

da grande área Educação” (NOFFS, 2016, p.111). E após um longo tempo de busca pela 

regulamentação do exercício da atividade em Psicopedagogia, em 5 de fevereiro de 

2014, foi aprovado na Câmera de Assuntos Sociais do Senado Federal a regulamentação 

da atividade profissional da Psicopedagogia (NOFFS, 2016). 

Após sua aprovação, esse projeto recebe (dentro do prazo legal) um 

interposto de um senador solicitando a tramitação conjunta do projeto que 

regulamenta o exercício de pedagogo ao da Psicopedagogia. Em dezembro de 

2014, o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 

solicita o desapensamento dos projetos, a fim de que ambos tenham 

tramitação autônoma (NOFFS, 2016, p. 118). 

Ao tentar compreender a função do profissional psicopedagogo, nas visões de 

Pottker e Leonardo (2014), os dados de suas pesquisas mediante à prática desse 

profissional culpabiliza os próprios alunos pelo fracasso escolar: 

A compreensão destes profissionais sobre o processo ensino-aprendizagem 

pode ser notada pelo modo como entendem as dificuldades de aprendizagem 

e como realizam a avaliação psicopedagógica.  [...] fica explícito que eles 

compreendem este processo de forma unilateral, isto é, retiram o professor do 

processo, centrando-se no aluno. (POTTKER; LEONARDO, 2014, p. 224) 

Pottker e Leonardo (2014) deixam evidente estarem de acordo com o processo, 

como aponta Vygotsky (2001), que não dá ênfase ao individualismo, como em Piaget, 

onde o desenvolvimento cognitivo do indivíduo parte do sujeito para o social, do sujeito 

e suas ações sobre o meio; mas sim “na relação entre o aluno, o professor e os conceitos 

científicos com base nos quais o professor realiza as mediações que direcionam o 
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aprendiz, para que o conhecimento que este não domina no momento possa ser 

internalizado por sua mediação” (POTTKER; LEONARDO, 2014, p. 224). Desta 

forma, o processo de ensino-aprendizagem não se mostra, de maneira nenhuma, 

unilateral, pois visa a totalidade do aluno e suas interações com o mundo. 

Masini (2006) gera vários embates sobre o que vem a ser a atuação do 

psicopedagogo, fazendo-nos refletir sobre a importância de se questionar esse rumo 

cada vez mais crescente no mundo: 

Sua atuação corre o risco de constituir recurso remediador para o baixo 

rendimento escolar? Quando o aluno é encaminhado ao psicopedagogo para 

diagnóstico e tratamento para recuperar-se, ao realizar o atendimento sem 

analisar métodos e programas da escola para o processo de aprendizagem, o 

psicopedagogo estará reiterando a posição da escola de que o problema é do 

aprendiz? Se o psicopedagogo aceita assumir a função remediadora, está 

compactuando com as impropriedades da escola? Se o psicopedagogo não 

aceita assumir a função remediadora, considerando que estaria compactuando 

com as impropriedades do ensino, resta a pergunta: Em que situações caberia 

à Psicopedagogia oferecer recursos para o processo de aprendizagem e seus 

eventuais bloqueios? (MASINI, 2006, p. 254) 

 

 

 2.2  PSICOPEDAGOGIA: UM CAMPO DE ATUAÇÃO ENTRE A PSICOLOGIA 

E A PEDAGOGIA? 

 

 

A junção psico + pedagogia nos remete a supor um elo entre a Psicologia e a 

Pedagogia nos levando a pensar que o estudo da Psicopedagogia é baseado nessas 

grandes áreas. Ou seja, sendo assim, o psicopedagogo permeia por parâmetros 

abordados na Pedagogia e Psicologia. E não é somente pelo nome psicopedagogia, mas 

pelas abordagens que se pode observar no campo de atuação da mesma, que utiliza 

questões também abordadas pela Pedagogia e Psicologia. No entanto, seria a 
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psicopedagogia um campo de atuação entre a Pedagogia e a Psicologia? Poderia ser 

pensada como uma subárea de alguma dessas áreas? Para tal, procura-se entender quais 

definições são contemplativas para a profissão do psicopedagogo. Bossa (2007 apud 

ALBERNAZ; RIBEIRO; MOREIRA; GRAZIANI, 2013, p.1) afirma que a 

psicopedagogia tem como definição: 

 [...] um novo saber que reúne informações de ramos afins, formando um 

novo campo teórico e prática, voltamos para o aprofundamento dos 

problemas de aprendizagem. Sempre que surgirem questões relacionadas ao 

processo de aprendizagem, faz-se necessária a interseção da psicopedagogia. 

Assim, o processo de aprendizagem é a essência do trabalho 

psicopedagógico. 

A ABPp (2011) aponta que a psicopedagogia “é de natureza inter e 

transdisciplinar, utiliza métodos, instrumentos e recursos próprios para compreensão do 

processo de aprendizagem, cabíveis na intervenção”. E em momento nenhum no código 

de ética do psicopedagogo, são citados os estudos das áreas da Psicologia ou Pedagogia, 

deixando evidências de que a psicopedagogia não utiliza outros princípios, apesar de em 

seu próprio nome ser encarregado de citá-las. 

Existem autores que afirmam que a psicopedagogia tem o seu caráter 

interdisciplinar, ou seja, busca conhecimentos em outros campos criando seu 

próprio objeto, consolidando a sua interdisciplinaridade e por isso recorre à 

outras áreas como psicologia, medicina, pedagogia, psicanálise, linguística 

psicologia, e a fonoaudiologia (ALBERNAZ, RIBEIRO, MOREIRA, 

GRAZIANI, 2013, p. 1). 

Pode-se pensar também que, enquanto a Psicopedagogia surge com o intuito de 

trabalhar as dificuldades de aprendizagem (GALLINA; DA COSTA, 2014) a Psicologia 

escolar é entendida como referência de um campo determinado, o processo de 

escolarização, e mantém como objeto de estudo a escola e suas diversas relações 

alcançadas (ANTUNES, 2008), o que também relaciona as dificuldades de 
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aprendizagem.  Sendo assim, é notório de que há ligações entre o estudo de um campo e 

outro. 

Neves (1992 apud ALBERNAZ; RIBEIRO; MOREIRA; GRAZIANI, 2013) 

acredita que quando se fala em psicopedagogia trata-se do elo entre a educação e a 

psicologia e, embora ache que o termo não é adotado com clareza em seu conceito, é 

uma articulação que “[...] desafia estudiosos e práticas dessas duas áreas, embora quase 

sempre presente no relato de inúmeros trabalhos científicos que tratam principalmente do 

problema ligado a aprendizagem [...]” (p. 1). 

Percebe-se que a questão do campo de atuação ser voltado para o processo de 

escolarização parece ser o mais próximo que se consegue chegar do que vem a fazer um 

psicopedagogo. Segundo as autoras Gallina e Da Costa (2014) a psicopedagogia surgiu 

das crescentes dificuldades de aprendizagem instaladas no ensino-aprendizagem e que a 

Psicologia e Pedagogia não deram conta de apaziguar. Podemos pensar, a partir daí, que 

a psicopedagogia é uma especialização, como já dita aqui, oferecida a qualquer 

indivíduo com licenciatura em qualquer área e que a Psicologia e a Pedagogia são duas 

grandes áreas de estudos sobre educação e tudo que envolve o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. É de se questionar, embora não possamos anular seus 

estudos, que haja a compreensão de que uma especialização é a solução das causas das 

dificuldades de aprendizagem e declarativa do fracasso das outras grandes áreas que já 

vêm explorando o campo e preparando profissionais em um tempo longo. Afinal, como 

a mesma contribui unicamente? 

Para Ramos (2007) a Psicopedagogia não se resume a uma parte da Pedagogia 

ou da Psicologia, e sequer uma junção das duas áreas. Para ela a Psicopedagogia “[...] é 

uma área de conhecimento e de atuação profissional voltada para a temática da 

aprendizagem ou, mais precisamente, para a temática do sujeito que aprende” (RAMOS, 

2007, p. 16). Mas, para compreender o “sujeito que aprende” o que se estuda? “[...] A 

relação entre psicologia e educação, sobretudo em suas mediações com as teorias de 
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conhecimento, é algo que acompanha a própria história do pensamento humano e 

constitui-se como complexo e extenso campo de estudo” (ANTUNES, 2008, p. 469). 

Entendemos educação como prática social humanizadora, intencional, cuja 

finalidade é transmitir a cultura construída historicamente pela humanidade. 

O homem não nasce humanizado, mas torna-se humano por seu 

pertencimento ao mundo histórico-social e pela incorporação desse mundo 

em si mesmo, processo este para o qual concorre a educação. A historicidade 

e a sociabilidade são constitutivas do ser humano; a educação é, nesse 

processo, determinada e determinante (ANTUNES, 2008, p. 469).  

A pedagogia, com o conhecimento científico sendo sua principal base de 

sustentação, pode ser entendida como “[...] fundamentação, sistematização e 

organização da prática educativa” (ANTUNES, 2008, p. 470), tendo em vista as 

concepções filosóficas e baseando-se em diversas teorias em prol de estabelecer 

“proposições para a ação educativa”. 

A Psicologia Educacional, sendo considerada uma subárea da Psicologia, pode 

ser compreendida como um campo “[...] de conhecimento, que tem como vocação a 

produção de saberes relativos ao fenômeno psicológico constituinte do processo 

educativo” (ANTUNES, 2008, p. 470), ou seja, seu campo de estudo prevalece como 

um sistema 

[...] organizado de saberes produzidos de acordo com procedimentos 

definidos, referentes a determinados fenômenos ou conjunto de fenômenos 

constituintes da realidade, fundamentado em concepções ontológicas, 

epistemológicas, metodológicas e éticas determinadas (ANTUNES, 2008, p. 

470 ). 

Já a Psicologia Escolar, se difere, pois trata de um campo específico, a 

escolarização, e tem como objeto de estudo a escola e as relações que ali se estabelecem 

e “[...] fundamenta sua atuação nos conhecimentos produzidos pela psicologia da 

educação, por outras sub-áreas da psicologia e por outras áreas de conhecimento” 

(ANTUNES, 2008, p. 470). Atua realizando intervenções no espaço escolar, 
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focalizando o processo psicológico se baseando em saberes produzidos, principalmente, 

pela psicologia da educação. 

Ao que se pode perceber, essas áreas estabelecem conexões ao se depararem 

com os parâmetros que tratam o processo de escolarização; e se a Educação é a base da 

psicologia, assim como a psicologia é o principal fundamento da Educação, “[...] 

particularmente no âmbito pedagógico, como sustentação teórica da Didática e da 

Metodologia de Ensino, bases para a formação de professores” (ANTUNES, 2008, p. 

471), nos deparamos com conceitos claros que favorecem a psicopedagogia em seu 

campo de estudo. 

Masini (2006) aponta alguns desafios na Psicopedagogia, um encontra-se em sua 

definição por causar embates com profissionais da mesma área e de outras áreas. A 

autora dá algumas sugestões para que possamos pensar sobre como encontrar essas 

respostas, através de análises e trabalhos psicopedagógicos registrados sobre: 

[...] a prática e a especificidade das atividades, diferenciando-as das de outras 

áreas; 2) a adequação da fundamentação teórica à prática e/ou à metodologia 

da pesquisa em psicopedagogia; 3) o subjacente aos itens 1 e 2 - as inter-

relações entre psicopedagogos e outros profissionais afins e os mal 

entendidos no que diz respeito à pertença dessa área de estudos (MASINI, 

2006, p. 255). 

 

No que diz respeito ao campo de estudo da formação em Psicopedagogia, só um 

conhecimento amplo em Educação e Psicologia com base em uma visão crítica da 

sociedade e pesquisas científicas “[...] propiciaria ao psicopedagogo segurança para 

decidir sobre sua ação, bem como posicionar-se e justificar suas diretrizes de trabalho 

diante de outros profissionais que lidam com o aprendiz” (MASINI, 2006, p. 257). 

Encontramos subsídios que se estabelece na Psicopedagogia referente às áreas da 

Pedagogia e Psicologia, prevalecendo os problemas de escolarização, psicológicos e 

educacionais, sendo estudados, em cada área com seu objeto de estudo em vigor, porém 

permeiam por um mesmo caminho. Há de questionar que, considerando as diversas 
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áreas que estudam os processos de escolarização, incluindo a Psicologia, a Pedagogia, a 

Psicopedagogia entre outras, assim como também diversas pesquisas acerca do fracasso 

escolar, estaria a educação sendo psicologizada? O que, de fato, está contribuindo para o 

fracasso escolar? 

 

 

 3  FRACASSO ESCOLAR 

 

 

Apesar de ser um tema bastante abordado historicamente, hoje ainda há diversas 

discussões sobre a produção do fracasso escolar, e existem muitos levantamentos que se 

relacionam ao mesmo. De um lado existem os fatores que acontecem fora da escola, e 

de outro, aqueles direcionados à escola, como questões sobre o currículo, sobre os 

professores e organização do trabalho na escola (FRANCO, 2009). 

Segundo Insfrán (2003) teorias preconceituosas surgiram da crescente demanda 

de educação e expansão da rede de ensino nos países industrializados em prol de 

explicarem o baixo rendimento escolar das crianças das classes populares. O fracasso 

escolar, no início do século XX, tinha “[...] explicações de cunho racista e médico” 

(INSFRÁN, p. 9). Depois, ainda no século XX nos anos trinta, “[...] as explicações eram 

de natureza biopsicológica: problemas físicos e sensoriais, intelectuais e neurológicos, 

emocionais e de ajustamento” (INSFRÁN, 2003, p.9). É então, a partir dos anos setenta, 

que “[...] a teoria da carência cultural era a explicação utilizada nos meios escolares” 

(p.9). 

Afinal, de quem é a culpa quando uns não aprendem? 
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 3.1  A PRODUÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR DAS CLASSES POPULARES 

 

 

Diante das questões do capital, verifica-se que a Educação é atingida pela 

demanda do mercado de trabalho. “No neoliberalismo o mercado regula a vida política, 

social e mesmo individual” (VIEGAS, 2014, p. 126), onde há a negação dos Direitos 

Humanos e avanço no modo de produção onde “[...] o capital não tem mais pátria e está 

onde quer que a extração da mais-valia seja maior. Como substrato dessa lógica, cresce 

a indiferença pela injustiça, pelo sofrimento e pela barbárie que ela alimenta” (PATTO, 

2009 apud VIEGAS, 2014, p. 126). Dessa forma, encaminhamos com políticas públicas 

precárias que acabam por prejudicar ainda mais a situação, ou seja, 

[...] políticas de inclusão perversa, que disfarçam ou reinventam formas de 

exclusão, projetos assistencialistas que enfraquecem e silenciam o povo, ao 

inseri-lo na lógica do favor, para qual os “beneficiados” devem gratidão e os 

“desprivilegiados” devem se conformar e esperar, e nunca lutar e 

transformar, e, por fim, mecanismos de culpabilização daqueles que não se 

ajustam à lógica imposta – nos quais inclui a medicalização, a judicialização 

e a criminalização (PATTO, 2009 apud VIEGAS, 2014, p. 127). 

(PATTO, 1988) A partir do início dos anos setenta, a “teoria da carência 

cultural” é predominante no pensamento educacional brasileiro, pois a crença na falha 

capacidade da criança pobre diante das questões de ensino-aprendizagem é cada vez 

maior. 

Por que essas pessoas não alcançam os melhores lugares na sociedade norte-

americana? Centenas de pesquisas que absorveram o maior investimento de 

verbas públicas para fins não bélicos naquele país responderam: porque não 

alcançam o mesmo nível de escolaridade dos brancos. E por que isso 

acontece? Porque negros e minorias latinas são portadores de deficiências 

físicas e psíquicas contraídas em seus ambientes de origem, principalmente 
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em suas famílias, tidas como insuficientes nas práticas de criação dos filhos. 

(PATTO, 1997, apud  INSFRÁN, p. 9) 

Numa sociedade capitalista, não há igualdade de oportunidades e cabe à escola, 

dessa forma, ser o local “privilegiado” para reconhecer os que são mais aptos, sem o 

conhecimento da situação social. A rotulação sempre acaba se relacionando ao sujeito 

que não consegue aprender, porque é pobre, desligado, não consegue prestar atenção 

nas aulas e etc.. Como afirma Franco (2009, p. 259) “[...] ao patologizar o aluno, 

transformam a escola em ‘vítima de uma clientela inadequada’”. Ou seja, a escola passa 

a ser o lugar que recebe grupos de alunos que não são capacitados, rotulados como 

fracassados. 

O fracasso escolar está relacionado diretamente às classes mais pobres, como 

podemos encontrar no âmbito escolar essa afirmação, pois “para este sistema, o tipo de 

escola que faz sentido é aquela que [...] reproduz as relações do capital, as relações de 

desigualdade” (Facci, 2009 apud POTTKER; LEONARDO, 2014, p. 220). Como 

também afirmam Asbahr e Lopes (2006, p.55): 

Críticas contundentes têm sido realizadas, há algumas décadas, a essa 

concepção de fracasso que parte de uma visão preconceituosa dos pobres e 

negros e fala a favor das classes dominantes. No entanto, essa ideia continua 

fortemente presente no dia-a-dia das escolas, na mente de professores, pais e 

dos próprios alunos. 

Com a progressão continuada implantada no Estado, de representação da lógica 

neoliberal (VIÉGAS, 2007 apud VIÉGAS, 2014), com fundamentos econômicos, deu-

se o fim da reprovação e início a reorganização do ensino em ciclo; desrespeitando 

educadores, na base do autoritarismo, evidenciando em um crescimento de 

disciplinamento dos alunos e diminuindo o lugar dos conteúdos (VIÉGAS, 2014). Dessa 

forma, surgem então, no cotidiano escolar, formas de humilhação no tratamento com os 

alunos: 
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Gritos, tapas na mesa e na lousa fazem parte da rotina escolar mais do que a 

leitura de textos ou atividades físicas e artísticas. De maneira geral, o olhar 

depositado aos alunos da rede pública é o de que eles são delinquentes em 

potencial e, assim, desde pequenos, eles aprendem a crescer atrás das grades. 

E a obedecer a ordens. E a não questionar. E a suspeitar de si (VIÉGAS, 

2014, p. 129). 

 

A reprodução do fracasso escolar surge também de escolas assim, que são 

reprodutores do sistema de ensino individualizante que busca promover os mais aptos, 

os que se enquadram na lógica do sistema. “[...] diante do fracasso, a interpretação 

vigente não toca nessas feridas históricas ainda expostas. Ao contrário, seu foco recai 

essencialmente sobre os alunos e suas famílias, vistos como doentes ou inferiores” 

(PATTO,1990 apud VIÉGAS, 2014, p. 129). “E se o problema é médico ou social, ele 

deve ser encaminhado aos serviços de Saúde e assistência. E a qualidade da escola 

oferecida permanece fora de foco” (VIÉGAS, 2014, p. 129). Assim, o sistema 

educacional passa a manter relações com o sistema de saúde, de forma perversa, pois 

com a precarização das políticas educacionais reduzidas ao barateamento dos 

investimentos públicos, o fracasso escolar ganha mais força que “interpretado como 

problema individual biológico, amplia a demanda por projetos de ‘saúde escolar’” 

(VIÉGAS, 2014, p. 129). “Nesse caso, desigualdade e a exclusão são justificadas 

cientificamente (portanto, com pretensa isenção e objetividade) através de explicações 

que ignoram a sua dimensão política e se esgotam no plano das diferenças individuais 

de capacidade” (PATTO, 1997, p. 47). 

Tais práticas e processos produzem nos alunos atitudes e comportamentos 

que são comumente tomados como" indisciplina", "desajustamento", 

"distúrbio emocional"," hiperatividade", "apatia", "disfunção cerebral 

mínima"," agressividade", "deficiência mental leve" e tantos outros rótulos 

caros a professores e psicólogos (PATTO, 1997, p. 48). 

A rotulação da anormalidade do sujeito, segundo as autoras Asbahr e Lopes 

(2006), é herança de uma miscigenação racial dada ainda no século XIX e a ideia da 
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regeneração racial e social da população, ainda que não se destinasse a todos. “Os 

mestiços brasileiros foram classificados em dois grandes grupos: os regeneráveis, que 

poderiam beneficiar-se da educação, e os irrecuperáveis, a quem restaria a extinção 

natural e gradual, dada a debilidade de sua constituição orgânica” (ASBAHR; LOPES, 

2006, p.54). 

Tais (ASBAHR; LOPES, 2006) evidenciam que, a partir de então, começaram a 

surgir preocupações de higienização física e mental da infância com objetivo de formar 

sujeitos normais. “Normal era o indivíduo fisicamente sadio, obediente, trabalhador, 

colaborador – aquele que se ajustava ao sistema” (PATTO, 1999 apud ASBAHR; 

LOPES, 2006, p.54). 

A família nuclear burguesa tornou-se modelo de saúde e retidão moral; e 

qualquer formato familiar que não se assemelhasse a esse era visto como 

perigoso, produtor de degenerados. A infância passou a ser vigiada em busca 

dos mínimos sinais de desajustamentos que pudessem levar à criminalidade e 

à loucura. A presença dos conhecimentos médicos na escola foi marcante. 

(ASBAHR; LOPES, 2006, P.54) 

Assim também procede Patto (1999 apud FRANCO, 2009, p.255) que “[...] a 

crença na incompetência das pessoas pobres é generalizada em nossa sociedade. [...] o 

resultado é um discurso incoerente que, em última instância, acaba reafirmando as 

deficiências da clientela como a principal causa do fracasso escolar”. E Franco (2009, 

p.255) confirma que “[...] o pressuposto nessa visão, é que a escola pública muitas vezes 

ensina segundo modelos adequados a um aluno ideal, que não encontra correspondência 

nas crianças das camadas populares, sendo estes então, os que ‘fracassam’”. Nessa linha 

de pensamento, se há um modelo ideal a ser seguido, deverá haver também um único 

tipo de aluno/sujeito para que o mesmo modelo venha a ser eficaz a todos, contrariando 

as adversidades existentes, como também questões culturais. 

São notórios os alarmes dados pelos professores a alunos de classe mais pobre, a 

reclamação é sempre voltada para aqueles que são filhos de um sistema injusto, de um 
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sistema pobre. Há a desvalorização desses alunos e eles se tornam o “problema” na 

escola. Como afirma Patto (1997), há um preconceito e 

[...] desqualificação dos pobres; submetidos a más condições de trabalho, os 

professores costumam procurar bodes expiatórios para a incompetência 

pedagógica da escola; formados no interior de concepções científicas 

tradicionais do fracasso escolar (engendradas e divulgadas desde o começo 

do século pelo movimento escolanovista), segundo as quais a marginalidade 

social é expressão de deficiências biopsicológicas individuais (Saviani, 

1983), aderem a uma visão medicalizada das dificuldades de escolarização 

das crianças das classes populares (p. 48). 

Ao rotular e classificar as pessoas, a Psicologia tradicional vem agindo de forma 

excludente, assumindo o cargo de selecionar a vida dos alunos, potencializando as 

desigualdades sociais (ASBAHR; LOPES, 2006). “Comum à essas diversas tendências da 

Psicologia e da Pedagogia, é a ideia de que a responsabilidade pelo fracasso escolar e 

social encontra-se no indivíduo, em sua família ou em sua raça.” (ASBAHR; LOPES, 

2006, p.55) 

Patto (2009, p. 407) também nos evidencia que a responsabilidade pode aparecer 

ligada diretamente ao aluno quando afirma que: 

[...] mesmo quando mais elaborados e no formato-padrão ensinado em cursos 

de psicologia, os laudos falam, com convicção autoritária, de um sujeito 

abstrato, reduzido a números e a chavões vincados de arbitrariedade e 

preconceito; silenciam sobre a realidade social, a política educacional, o 

cotidiano escolar e podem, por isso, culpar a vítima, situando 

invariavelmente no aluno e em seu ambiente familiar tomados em si mesmos 

a origem das dificuldades escolares.  

Na perspectiva de Jucá (2000), as dificuldades em questão do fracasso escolar é 

responsabilidade da escola e não do aluno. E que é através do fracasso gerado pela 

escola, que tem surgido a prática de especialização nas questões que envolvem as 

dificuldades de aprendizagem. Ainda segundo a autora (2000), a Psicologia, de acordo 
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com seu Conselho Federal, não concorda com a regulamentação da Psicopedagogia 

como profissão por fins importantes que impediriam e prejudicariam esse processo, 

entre eles, a autora cita as "[...] características de formação, atuação, base teórica, 

técnicas utilizadas e interesse pelo mercado” (JUCÁ, 2000, p. 254). 

Embora a autora considere a formação psicopedagógica precária, levanta a 

questão sobre a situação da Psicologia no Brasil: 

[...] a pequena quantidade de disciplinas em Psicologia Escolar existente nos 

nossos cursos brasileiros, a partir de nosso diploma generalista, capacita 

melhor o psicólogo para trabalhar na escola do que os conhecimentos que 

formaram um pedagogo com especialização em Psicopedagogia? A partir 

dessa conjectura, somos obrigados a admitir que torna-se, no mínimo, 

apressada a conclusão do CFP quanto à competência dos especialistas ao 

generalizar a problemática no caso da Psicopedagogia (JUCÁ, 2000, p. 257). 

Neste sentindo, a autora nos mostra os dois lados da existência, prática, 

formação e atuação de um profissional Psicopedagogo. Jucá (2000) aponta como 

complexidade a falta de estudos que comprove dizendo qual é o papel do 

Psicopedagogo, mas afirma, ainda, que a Psicopedagogia pode construir seus próprios 

instrumentos de trabalho. Sua crítica fica evidenciada à formação desses profissionais, 

às duas grandes áreas da qual eles estarão inseridos sem maiores preocupações e ao seu 

objeto principal de estudo ser justamente o individuo, sem quaisquer demonstrações de 

outras relações neste meio, como a escola. 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem, julgadas pelo educador, são 

encaminhados, constantemente, para realização de exames psicológicos, que quase 

sempre indicam algum indício que culpe o sujeito, e a escola (incluindo toda a sua 

estrutura escolar: professores, diretores, coordenadores) é a primeira a buscar um 

diagnóstico que possa fortalecer o seu julgamento, que possa evidenciar que o fracasso 

parte do aluno, pois o mesmo é portador dessas dificuldades (ASBAHR; LOPES, 2006). 

Como ainda apontam Asbahr e Lopes (2006), os professores, após o diagnóstico, 
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continuam sem saber como lidar com aquele aluno, podendo acarretar em uma 

desistência de ensino para com ele. 

As práticas de diagnóstico de alunos encaminhados por escolas públicas 

situadas em bairros pobres constituem verdadeiros crimes de lesa-cidadania: 

laudos sem um mínimo de bom-senso e de senso de ridículo produzem 

estigmas e justificam a exclusão escolar de quase todos os examinados, 

reduzidos a coisas portadoras de defeitos de funcionamento em algum 

componente da máquina psíquica. (Patto, 2000 apud ASBHAR; LOPES, 

2006, p.61). 

Esses exames e diagnósticos geralmente indicam algum tipo de distúrbio mental 

nos alunos, ou seja, “[...] são eles os portadores de desajustes, desequilíbrios, 

deficiências mentais, distúrbios emocionais ou neurológicos, agressividade, 

hiperatividade, apatia, trauma, disfunção cerebral mínima, complexos e tantos outros 

estigmas” (ASBAHR; LOPES, 2006, p. 60). “E a credibilidade vem da condição do 

especialista, alçado à condição de único competente para dizer. É assim que a maioria 

dos laudos confirma queixas leigas e afirma que os solicitantes dos exames psicológicos 

querem ouvir” (PATTO, 2009, p. 408). Desta forma, os problemas de escolarização 

encontrados são por causa dos próprios alunos que, em suas diversas singularidades, 

não conseguem aprender; “[...] são eles os grandes problemas da escola, reduzidos a 

meros objetos, independentes das dimensões sociais e políticas das instituições 

escolares, nas sociedades divididas em classes” (ASBAHR; LOPES, 2006, p. 60).  O 

especialista avaliador normalmente se limita a procedimentos técnicos de avaliação que 

norteiam acerca da pobreza, desconsiderando, ainda, condições institucionais em que 

são encontradas as dificuldades de aprendizagem (MOYSÉS, COLLARES, 1997 apud 

ASBAHR; LOPES, 2006). Esses profissionais não se dão “[...] conta de que um laudo 

pode marcar a vida de uma criança para sempre” (ASBAHR; LOPES, 2006, p. 60). 
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 3.2  O PERIGO DO DISCURSO MÉDICO-CIENTÍFICO 

 

 

Agora que já se sabe que o fato de não aprender pode acarretar uma série de 

doenças; ou que um olhar que considera desvio de normalidade acusa doença; que o 

aluno poderá ser encaminhado para um profissional que, através de testes, análises e 

diagnósticos, provará qual tipo de problema ele tem, podemos discutir a medicalização. 

Ao compreender o fracasso escolar como sendo um problema de saúde e não de 

educação, introduzimos a lógica individualizante, de medicalização; lógica que deve ser 

pensada criticamente enquanto há inserção de programas de diagnósticos e tratamentos 

para os estudantes que são vistos por essa perspectiva (VIÉGAS, 2014). A lógica 

medicalizante surge como ideia de normalidade e se reproduz através do mercado; onde 

o objetivo é a alienação, então “[...] o funcionamento do corpo e das maneiras de viver 

consagrou-se e atrelou-se ao que mais gera valor em nossa sociedade: o capital. Estar a 

serviço do mercado, gerar capital e consumir são produções presentes no que é 

considerado normal” (MACHADO, 2014, p.96). Essa lógica busca formas que possam 

normatizar o indivíduo, levando ao fato de que a anormalidade encontrada é um 

problema a ser resolvido e, para esse tipo de solução, encontra-se a facilidade dos 

medicamentos, que tornam o indivíduo “maleável”, ou seja, capaz de se adequar ao 

sistema. 

Os serviços de saúde, por sua vez, acabam entrando nessa lógica, que 

culmina em uma situação bizarra: ele deixa de atender quem efetivamente 

precisa para dar conta das demandas que chegam da escola e deveriam ser 

superadas pedagogicamente (COLLARES; MOYSÉS, 1996 apud VIÉGAS 

2014, p. 130). 

 

Através dessa lógica, nos tornamos meros consumidores e desenvolvedores de 

uma habilidade de levar a vida interiorizada e individualizada, “[...] como se uma vida 

saudável, normal, sem doença, limpa e livre de comportamentos doentios dependesse de 
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escolhas individuais” (MACHADO, 2014, p.96). E então surgem (MACHADO, 2014), 

as novas práticas e relações do dia a dia, onde há a ampliação da norma, da 

individualização, do mercado, das farmácias, da química; há ampliação na busca pelas 

soluções imediatas que prevê a normalidade e repudia a anormalidade e, como se não 

bastasse, há aumento na “[...] intensa presença de medicação para aliviar a vida” (p.96). 

É claro que, diante desse intenso crescimento do olhar medicalizante, surge a 

crítica em relação ao excesso do uso de medicação e psicofármacos, principalmente, 

quando se fala no perigo de uma proporção grande de crianças que estão sendo vítimas 

dessa lógica, sob determinação de normatizar a forma de vida na sociedade julgada 

anormal; é aí que o mundo “medicamentoso” se cria (MACHADO, 2014).  “Nesse 

campo, outros temas estão presentes, entre eles, a infância consumidora e a Educação 

tratada como produto lucrativo” (MACHADO, 2014, p.96). A educação virou comércio 

e a seleção busca rigorosamente os mais aptos em prol da demanda do mercado. 

Na escola é normal encontrarmos afirmações acerca de determinados alunos. 

Sempre há rótulos para cada um deles, ou seja, aquele que é quieto, que não levanta, não 

se mexe, não conversa e não arruma problemas, apenas escuta o que o professor tem a 

dizer, é conhecido como o aluno normal, o aluno bom; já aquele que é o oposto e que, 

assim, causa problemas, é o ruim, o fracassado, o problemático. Comumente, a esses 

estudantes que incomodam que são vistos como problemáticos com problemas de 

comportamento, hiperatividade, déficit de atenção e que não aprendem, é aberto um 

amplo mercado de medicamentos para o tratamento do transtorno, embora saibamos que 

o principal diagnóstico é seguido pelo uso de um medicamento tarja preta, que tem 

como princípio ativo o cloridrato de metilfenidato, a Ritalina (VIÉGAS, 2016). 

Podemos começar a crítica sobre o uso desse medicamento com a própria bula; 

como aponta Viégas (2016), há possibilidades de causas de dependência física ou 

psíquica e “[...] não deve ser utilizado em crianças com menos de seis anos de idade, 

uma vez que a segurança e a eficácia nesse grupo etário não foram estabelecidas”(p.18). 

Viégas (2016) nos mostra, ainda, algo de maior atenção, quando na bula é dito que 
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“alguns especialistas” recomendam que a criança fique alguns períodos sem o 

medicamento “[...] especialmente durante as férias escolares”. 

Tal recomendação nos faz pensar sobre a finalidade do uso do medicamento, 

além de provocar a pergunta: que outro tipo de doença pode deixar de ser 

tratada durante o período em que a criança não frequenta a escola? Parece 

que temos adotado como prática corrente no Brasil dopar crianças que 

incomodam com medicamentos tarja preta. Qual é mesmo a finalidade do uso 

do medicamento?  [...] que infância queremos? (VIÉGAS, 2016, p. 18) 

Visando justificar o não aprender e a indisciplina na escola, nos deparamos com 

as organizações que se centram nos distúrbios e transtornos, assumindo a piora na 

qualidade da escola (SOUZA, 2010 apud VIÉGAS, 2014). Percebe-se aí um olhar 

medicalizante centrado apenas no sujeito, desconsiderando quaisquer aspectos 

constituídos nas relações escolares, instituindo o individualismo e a questão biológica, 

onde, dessa forma, o aluno passa a ser o principal responsável pelo fracasso; “[...] se ele 

não aprende, tem dislexia, discalculia, disortografia etc. Se não se comporta, é 

hiperativo, desatento, tem transtorno opositor e desafiador ou síndrome das pernas 

inquietas” (VIÉGAS, 2014, p. 134). 

Viégas (2014) introduz como análise das questões medicalizantes onde a 

população acaba por assumir exclusivamente a culpa com a demanda das dificuldades 

que se instalam no processo de escolarização, a chamada “cultura da medicalização” 

que afeta não apenas aos que dispõem de medicalização e tratamento, “[...] mas em 

todos nós, que aceitamos mais ou menos passivamente que a desigualdade social é 

reflexo de diferenças individuais” (p.135). E ainda afirma: 

Ora, qualquer política de Saúde ou Educação deve se pautar no estudo 

aprofundado das pesquisas críticas ao olhar medicalizante, garantindo a 

problematização da voz ainda dominante, notadamente das ONGs e suas 

parceiras indústrias farmacêuticas, que são amarradas por interesses 

econômicos e politiqueiros (VIEGAS, 2014, p. 136). 
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O conceito de lógica diante da medicalização está relacionado ao modelo de 

dominação, e a dificuldade de superação da reencarnação desse modelo se encontra 

quando o que pretendemos for também dominar (MACHADO, 2014). Torna-se um 

círculo vicioso, a lógica de domiciliar os corpos parte da tarefa de exercer poder sobre o 

outro, ou seja, há sempre um opressor por trás daquele que oprime e um oprimido por 

trás do opressor; e exercer poder sobre o outro é domesticar os corpos, submetê-los ao 

modelo de docilidade discutido por Foucault (1987); onde “[...] é dócil um corpo que 

pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(p. 163). Quando se é discutido acerca dos padrões esquematizados e esperados no 

ambiente social, é importante pensar sobre a dominação dos corpos impregnada nesse 

discurso onde “[...] o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe 

impõem limitações, proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 1987, p. 163). 

A escala, em primeiro lugar, do controle: não se trata de cuidar do corpo, em 

massa, grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável mas de 

trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de 

mantê-lo ao nível mesmo da mecânica — movimentos, gestos atitude, 

rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo. O objeto, em seguida, do 

controle: não, ou não mais, os elementos significativos do comportamento ou 

a linguagem do corpo, mas a economia, a eficácia dos movimentos, sua 

organização interna; a coação se faz mais sobre as forças que sobre os sinais; 

a única cerimônia que realmente importa é a do exercício (FOUCAULT, 

1987, p. 163). 

 

Mediante a dominação dos corpos, há de se analisar a forma de normalizar os 

que não atingem as metas estabelecidas, tornando-os iguais, padronizados; “Esses 

métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a 

sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, 

são o que podemos chamar as “disciplinas” (FOUCAULT, 1987, p. 164). 

Na disciplina, prevalece uma relação de obediência entre o poder e o corpo; um 

poder mantido sob penalidade, vigilância e opressão, sem que haja, necessariamente, 
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algo concreto que denuncie essa relação, como exemplo, pode-se citar o olhar do 

opressor, o formato das janelas das salas de aula, no vidro na porta da sala, no andar do 

opressor pelos corredores, entre outros modelos panópticos criados e pensados para 

vigiar e punir (FOUCAULT, 1987). 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 

igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se 

pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam 

o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo 

a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos 

submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do 

corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças 

(em termos políticos de obediência) (FOUCAULT, 1987, p. 164). 

É através do olhar que julga anormalidade e um modo de vida  fora do  padrão 

pré-estabelecido que percebe-se que “[...] a concepção produzida historicamente de que 

os especialistas é que entendem o que é melhor para uma vida, a farta distribuição e 

venda de remédios em uma sociedade em que Educação e Saúde se tornaram negócio 

financeiro [...]” (MACHADO, 2014, p. 98). 

A forma como as pessoas são vistas é a maneira como são julgadas, e é através 

desse olhar que se encontram as diferenças que, se estão fora do padrão da normalidade, 

são julgadas incomuns, tornando o outro anormal, e o tornando vítima da dominação 

dos corpos, “[...] ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, 

se torna hábil ou cujas forças se multiplicam” (FOUCAULT, 1987, p.163) e pela 

padronização fortemente presente na sociedade. 

Essa forma de pensar e agir em que o outro é tido como anormal, equivocado 

e fora de um padrão de normalidade está presente no campo social, na 

constituição da subjetividade na criação de práticas institucionais. (...) na 

maneira como falamos e escrevemos sobre os outros (MACHADO, 2014, 

p.98). 
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O poder exercido sobre os corpos é para criar a normalidade na sala de aula. Os 

modelos utilizados pela classe dominante têm o objetivo de formar sujeitos 

disciplinados, sujeitos soldados, algo que é fabricado, domado (FOUCAULT, 1987). Há 

um modelo de aluno a ser aplicado e esse modelo é usado para se aplicar em outros 

corpos, como quando um aluno é parabenizado na frente dos outros pelo bom 

comportamento; está posto o modelo, o aluno ali já sabe qual modelo seguir, o aluno ali 

já tem seu corpo sendo usado. E então há problema quando existem alunos que não se 

enquadram nesse jogo de poder, quando alguns alunos não podem ser julgados pelo 

bom comportamento são rotulados como os incapazes, hiperativos, anormais; tornam-se 

os alunos problemas, aqueles que têm que ser disciplinados à força, portanto recorrem à 

medicalização. 

Um dos distúrbios escolares mais encontrados no processo de escolarização é o 

(TDAH) Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Julgado ser o “carro-

chefe” da “psiquiatria infantil” por Lima (2016), o transtorno virou “[...] um 

‘diagnóstico escolar’, já que a sala de aula é o principal palco onde realizam as 

demandas de tenacidade e autocontrole, necessárias para os imperativos de desempenho 

e eficácia” (p. 67). É possível, algumas vezes, dentro do cotidiano escolar, ouvir 

rumores mediante a essa prática vindas dos próprios professores: “Nós professores 

fazemos o diagnóstico e encaminhamos para um profissional da área, mas, antes, tem 

que passar por nós, já que somos os que frequentam as salas de aula”, disse um 

professor do ensino médio de uma escola Estadual do RJ. Lima (2016) afirma que o 

transtorno é encontrado na criança, pela falha no cumprimento das normas, sem 

depender do contexto social e escolar. 

O TDAH, segundo Lima (2016) geralmente é associado ao TOD (Transtorno 

Opositivo Desafiador) que é ligado ao conceito da criança que desobedece as regras que 

os adultos impõem, com uma postura rígida e desafiadora, comportamento direcionado 

a raiva, irritação e humor rancoroso ou vingativo. Se existem crianças assim? Claro, 

afirma o autor, mas questiona: “[...] todas elas teriam um distúrbio psiquiátrico?” e “[...] 
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o problema estaria na criança, que seria portadora de dois transtornos, ou na 

classificação, que cria fronteiras artificiais entre categorias puramente descritivas?” (p. 

68). 

A relação entre a criança e seu meio não são levados em conta? Normal e 

patológico são justamente essas relações entre a criança e seu meio social de convívio 

de forma que “[...] não faz sentido discutir esses conceitos e suas aplicações sem que o 

ambiente seja levado em conta” (LIMA, 2016, p. 69). Pensemos então em alguns  

conceitos de normalidade que Lima (2016, p. 70) denomina como Síndrome da Criança 

Normal, ou seja, para que a mesma seja considerada normal, precisa estar dentro desses 

(26, porém citaremos apenas 10) padrões: 

I- Está sempre atento a detalhes, não cometendo erros por omissão em 

atividades escolares ou outras. 

II- Não desacata nem se recusa a obedecer a solicitações ou regras dos 

adultos. 

II- Não abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se 

espera que permaneça sentado. 

IV- Tem facilidade para organizar tarefas e atividades. 

V- Não tem problemas para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas. 

VI- Nunca adota um comportamento deliberadamente incomodativo. 

VII- Não evita, não demonstra ojeriza, nem reluta em envolver-se em tarefas 

que exijam esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de 

casa). 

VIII- Não costuma mostrar-se suscetível ou irritar-se com facilidade. 

IX- Escuta com atenção quando lhe dirigem a palavra. 
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X- Não perde coisas necessárias para tarefas e atividades (p. ex., brinquedos, 

tarefas, escolares, lápis, livros ou outros materiais). 

Após analisarmos esses conceitos de normalidade, tirando essas crianças, quais 

sobram? As crianças perdem o direito de serem crianças, enquanto as remetemos a um 

estado de adulto em miniatura (ARIÈS, 1981), que não pode falar a qualquer momento, 

não pode se mexer quando quiser, não pode isso, não pode aquilo. Essas crianças, além 

de serem consideradas anormais e submetidas à diagnósticos e tratamentos, vivem sob 

pressão, deixando de lado a infância que deveriam estar aproveitando. Para Lima 

(2016), dessa forma, somos apresentados a uma “não-criança”, afinal “[...] que ideia de 

normalidade nós adultos – sim, porque não são as crianças que elaboram os critérios 

diagnósticos da psiquiatria –, estamos impondo aos nossos filhos, netos, pacientes, 

alunos?” (p. 71). 

 

 

 

 4  METODOLOGIA DO TRABALHO DE CAMPO 

 

 

 4.1  PARTICIPANTES 

 

 

A referente pesquisa contou com 4 profissionais da região Noroeste Fluminense 

formadas em pós-graduação de especialização em Psicopedagogia com duração de, em 

média, um ano e meio. Todas eram do sexo feminino, tinham de 27 a 45 anos e eram 

professoras em escolas públicas atendendo ao ensino infantil e ensino fundamental de 

primeiro e/ou segundo segmento. 
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 4.2  INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

Foram utilizadas entrevistas como instrumento dessa pesquisa. A entrevista 

contou com seis perguntas sobre a formação de pós-graduação de especialização em 

Psicopedagogia. As três primeiras perguntas questionam sobre o estudo, o campo de 

atuação e o motivo do entrevistado ter escolhido esse campo para trabalhar. Já as outras 

três perguntas restantes questionam sobre a intervenção da Psicopedagogia diante de um 

diagnóstico de TDAH, sobre o preparo do curso para as dificuldades escolares e sobre 

as carências escolares que a psicopedagogia leva em consideração em seu campo de 

atuação. 

A entrevista foi feita pessoalmente com todas as participantes, em data e locais 

combinados para maior comodidade das entrevistadas. Nenhuma delas teve contato com 

as questões antes da entrevista, sendo assim, as mesmas eram interrogadas e, conforme 

iam respondendo, o registro era feito à mão pela pesquisadora. 

 

 

 4.3  ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

 

Os resultados encontrados a partir da análise das entrevistas com as 4 

psicopedagogas serão apresentados abaixo em formato de categorias e também com a 

resposta na íntegra que foi retirada da transcrição da entrevista – anotada pela 

pesquisadora. Apesar de termos 4 entrevistadas, a quantidade de respostas por pergunta 

é superior porque as entrevistadas forneceram respostas que puderam ser enquadradas 

em mais de uma categoria por questão. 
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Foi perguntado o motivo da escolha de se trabalhar com psicopedagogia 

(questão 1) e observamos que a categoria para lidar com as dificuldades de 

aprendizagem apareceu duas vezes. Apareceu uma vez a resposta ligada ao 

comportamento do aluno, onde a entrevistada respondeu “para entender um pouco dos 

diversos problemas relacionados ao comportamento do aluno em sala de aula”. A 

resposta restante foi referente ao aumento de salário. 

A questão 2, que pergunta sobre o que estuda a psicopedagogia, gerou as 

seguintes categorias: as dificuldades de aprendizagem (citada 2 vezes), o cognitivo e 

transtornos (citada 1 vez), e o comportamento (citada 2 vezes). Nota-se aqui que as 

entrevistas obtiveram respostas curtas quando abordadas sobre o determinado estudo 

dentro da especialização em psicopedagogia, gerando ainda mais dúvidas que não 

puderam ser saciadas através das respostas obtidas. 

Sobre qual é o campo de atuação do psicopedagogo (questão 3), três das  

entrevistadas responderam ser clínico e institucional, sendo que uma delas também 

citou as áreas empresarial, hospitalar e APAEs. A outra entrevistada simplesmente não 

respondeu. 

Quando decidimos aprofundar a questão, perguntando como é a prática realizada 

por elas, tivemos como respostas que “diagnosticando alunos e resolvendo o problema 

deles”; “dando suporte aos alunos com dificuldade de aprendizagem e orientando 

professores, encaminhando aos médicos, entre outros” e “diagnosticando problemas 

escolares e ajudando no tratamento”. Uma das entrevistadas não soube explicar. Aqui 

parece haver um consenso de que o profissional trabalha dando seu diagnóstico, apesar 

de uma das entrevistadas ter afirmado que o psicopedagogo “não pode diagnosticar de 

jeito nenhum”, já que considera que o psicopedagogo deve encaminhar aos médicos. 

Foi perguntado sobre a intervenção mediante um diagnóstico de TDAH (questão 

4) e as respostas são bem diferentes. A única categoria que aparece três vezes é sobre 

colocar para sentar na frente. Outras intervenções citadas são sobre fazer repetições 
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das informações, e sobre trabalhar o lúdico, estimulando a atenção (citada 2 vezes cada 

uma). As outras foram citadas uma vez cada uma: dar dicas aos professores de como 

lidar; fazer testes; ajudar individualmente; trabalhar juntamente com outros 

profissionais. 

Sobre a formação do curso de pós-graduação de especialização em 

Psicopedagogia, a questão 5 foi referente a capacidade desses profissionais de lidar com 

os diversos problemas escolares, ou seja, se o curso os permitem estar aptos através da 

formação. Houve apenas um caso afirmativo, dando justificativa de que no curso se 

“estuda a psico da criança”, portanto sim, há essa capacidade. Dois casos foram de 

negação, referente ao curso à distância, justificando que tem que ir além do curso, sendo 

afirmado, por uma delas, não se sentir apta para trabalhar nesse campo. A última 

categoria de resposta dada foi de que depende do curso e da dedicação do aluno. 

Por último (questão 6), houve o questionamento referente às carências levadas 

em consideração pela psicopedagogia e novamente há diferença nas respostas, repetindo 

três vezes a resposta de falta de apoio dos pais. Nessa última questão, todas as 

entrevistadas tiveram dificuldade de compreensão para elaborar uma resposta. Em prol 

de auxiliar no entendimento da pergunta, fiz o mesmo questionamento para todas: “o 

que faz com que a escola precise de um psicopedagogo?” E foi então que obtive essas 

respostas, que também se diferem. 

 Tirando a reposta de falta de apoio dos pais, todas as outras categorias não se 

repetem, conforme vemos abaixo: 

 dificuldade de aprendizagem do aluno; 

 falta de recursos na escola; 

 falta  de atenção e concentração do aluno; 

 falta de ações cognitivas e memorização do aluno; 
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 falta de profissionais na rede; 

 falta de recursos para diagnosticar; 

 falta de conhecimento e dedicação dos funcionários. 

 

 5  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Para início de conversa, é necessário pensar sobre o motivo das profissionais 

escolherem cursar psicopedagogia na pós-graduação. Excetuando a resposta dada 

relativa ao aumento do salário, sobram questões sobre o comportamento do aluno, as 

dificuldades de aprendizagem e sobre os transtornos. 

Ao coletar afirmações de que seus objetivos eram de aprender a lidar com a 

criança vista como aluno-problema, percebe-se que já de imediato o profissional acaba 

por reproduzir estigmas, buscando encontrar técnicas normatizadoras que possam 

“formatar” o indivíduo, além de enfatizá-lo como o culpado por suas dificuldades de 

aprendizagem imediatamente. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram um pouco chocantes, levando em 

consideração que as respostas se diferem bastante umas das outras e foi percebido que 

as profissionais pareciam um pouco incomodadas por não conseguirem encontrar uma 

resposta “perfeita”. Levando em consideração as respostas divergentes, há de prevalecer 

conceitos que acabam por confirmar que a psicopedagogia ainda não tem suas funções e 

definições estabelecidas concretamente (MASINI, 2006), dessa forma, ficam aqui 

dúvidas de como esse profissional realmente atua. No entanto, é possível perceber que a 

atuação é centrada no indivíduo e não na relação ensino-aprendizagem, como confirma 

a fala de uma das entrevistadas: “estuda a psico da criança”. 
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Sua atuação corre o risco de constituir recurso remediador para o baixo 

rendimento escolar? Quando o aluno é encaminhado ao psicopedagogo para 

diagnóstico e tratamento para recuperar-se, ao realizar o atendimento sem 

analisar métodos e programas da escola para o processo de aprendizagem, o 

psicopedagogo estará reiterando a posição da escola de que o problema é do 

aprendiz? Se o psicopedagogo aceita assumir a função remediadora, está 

compactuando com as impropriedades da escola? Se o psicopedagogo não 

aceita assumir a função remediadora, considerando que estaria compactuando 

com as impropriedades do ensino, resta a pergunta: Em que situações caberia 

à Psicopedagogia oferecer recursos para o processo de aprendizagem e seus 

eventuais bloqueios? (MASINI, 2006, p. 254). 

Através deste tipo de atuação, nossas preocupações são confirmadas, pois esse 

modo de atuar reforça práticas individualizantes e patologizantes no processo de 

escolarização. Em decorrência destes conceitos, é importante que outras pesquisas “[...] 

sejam desenvolvidas, de modo a contribuir para desmistificação de que o 

psicopedagogo seja um profissional capaz de atuar com a demanda de duas grandes 

áreas, a Psicologia e a Pedagogia” (POTTKER; LEONARDO, 2014, p. 226). 

É curiosa a afirmação que, de imediato, há transtornos, porém que ao serem 

questionados sobre algo mais aprofundado do assunto, não sabem responder. É notório 

que acreditam haver transtornos e que, para estes profissionais, não importa saber de 

onde vem e sim como lidar. Percebe-se que há o que pode ser considerado a procura por 

um manual de como lidar com alunos rotulados problemáticos, estes mesmos que não se 

enquadram no sistema escolar reproduzido. Querem respostas que listem afazeres e 

afirmações de como esse aluno deve se comportar e o que o professor pode fazer para 

que o comportamento desejado seja alcançado. O que mais chama atenção, nesse 

quesito, é que não houve resquícios de que eles pudessem resolver o problema sozinhos, 

desta forma, o curso de especialização é visto como um “escape” que vai ensinar como 

serão as técnicas para cada problema encontrado, em um suposto efeito de cura. 
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É curioso também que, já de imediato, as dificuldades de aprendizagem sejam 

ligadas ao aluno, através de seu comportamento e falta de atenção. As respostas acabam 

por culpar o próprio aluno por seu fracasso, sem levar em consideração as questões 

sociais, políticas e da qualidade de ensino. Com afirmações que ligam o aluno 

diretamente aos problemas de aprendizagem, a escola não é considerada culpada, dessa 

forma, questões como a formação precária de professores, falta de recursos, ambiente 

familiar e social, questões socieconômicas e emocionais e o sistema falho de ensino 

também se tornam livres de qualquer culpa. 

Enquanto a psicopedagogia se estabelece como facilitadora, os profissionais 

buscam as normas que possam facilitar seus meios de lidar com cada aluno-problema 

que se rasteja com a culpa nos ombros; prevalece, através da culpabilização a priori do 

indivíduo, um conceito individualizante, ligado à lógica de medicalização, onde há a 

domesticação dos corpos (FOUCAULT, 1987) e a normalização dos alunos, com um 

intuito de alienação dos mesmos (VIÉGAS, 2014). “Esse olhar dominante […] 

compreende o fracasso escolar como sintoma individual […]. Tal olhar é predefinido: as 

crianças têm problemas, as dificuldades são delas!” (VIEGAS, 2016, p. 15). 

Com a lógica normatizante atrelada aos profissionais de ensino, os alunos 

passam a ser vistos com necessidade de aperfeiçoamento, onde é preciso que sejam 

moldados para que se transformem no “produto” final desejado. E o produto final 

desejado está diretamente ligado ao mercado de trabalho, no que a demanda do capital 

busca, levando questões de padrões sociais ao rumo das salas de aula. O ensino é 

estritamente comercializado e o que o capital busca é alienar quem ainda não se 

enquadra no sistema, como já afirmado aqui, “para este sistema, o tipo de escola que faz 

sentido é aquela que [...] reproduz as relações do capital, as relações de desigualdade” 

(FACCI, 2009, apud POTTKER; LEONARDO, 2014, p. 220). 

Quando foi questionado o que estuda a psicopedagogia, uma das entrevistadas 

responde que estuda as dificuldades de aprendizagens, se baseando em “por que a 

criança não aprende igual as outras”. Nota-se aqui o ato de comparação com as 
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crianças que se enquadram e as que não se enquadram. Ou seja, a criança que é vista 

como bom aluno e a criança que não é. A intenção da entrevistada aqui é encontrar os 

motivos que levam o aluno considerado ruim a não ser como os outros, levantando 

questionamentos de conceitos de padrões pré-estabelecidos por uma sociedade desigual. 

Afinal, como todos devem ser? E tais padrões servem a quem? 

Questões referentes ao que estuda o profissional psicopedagogo também não 

deixam dúvidas quanto ao ato de culpabilização do indivíduo quando obtiveram tais 

respostas: “a dificuldade de aprendizagem do aluno”; o “cognitivo e transtornos do 

aluno” e o “comportamento”. Fica perceptível que o estudo é ligado diretamente ao 

aluno, o transformando no objeto de estudo do profissional psicopedagogo. Aqui não foi 

citado, como já mencionado, que o meio social, a escola e o meio familiar do mesmo 

são estudados também, ou que de alguma forma interfere em seu desenvolvimento. 

Afinal, o aprendizado do aluno só depende dele? 

Sobre o tipo de intervenção para lidar com o TDAH, percebe-se que os 

profissionais pareciam “chutar” tudo que veio à mente, deixando clara a incerteza dos 

fatos apresentados por eles próprios. A questão aqui, diante das respostas apresentadas, 

é: colocar na frente, estimular a atenção, trabalhar o lúdico, ajudar individualmente e 

repetir as informações, não seriam tarefas diárias que o próprio professor poderia 

tomar? E questões que deveriam ser analisadas pelo professor em relação a todas as 

crianças? Pois, desta forma, se fossem trabalhadas todos os dias com todas as crianças, 

tais questões precisariam de outro profissional para “dar conta” com meios 

medicamentosos? Como quando conta com a “ajuda” da Ritalina para “acalmar” os 

alunos que são vistos como problema. 

É de suma importância lembrar, como já mencionado neste trabalho, os diversos 

problemas que o uso do medicamento pode causar, como as possibilidades de causas de 

dependência física ou psíquica e que “[...] não deve ser utilizado em crianças com 

menos de seis anos de idade, uma vez que a segurança e a eficácia nesse grupo etário 

não foram estabelecidas”(VIEGAS, 2016, p.18) . Além de ser recomendado que o uso 
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seja extinto nas férias escolares, mostrando, mais uma vez, que o medicamento é 

utilizado para controlar, manipular e impedir o aluno de ações não-aceitas pelo 

professor, prevalecendo aqui seus meios de autoridade e descaso com a relação ensino-

aprendizagem dos mesmos. 

Ao ser abordado, nas entrevistas, qual era o estudo da psicopedagogia, o 

comportamento do aluno é julgado um desses estudos, pois bem: qual comportamento? 

O comportamento julgado ruim, evidentemente. É então que entra a questão do controle 

e da falta de disciplina. E somos levados novamente ao conceito de dominação dos 

corpos discutido por Foucault (1987), onde nos evidencia que, através dos problemas 

citados pelas entrevistadas, a medicalização vem a calhar nas salas de aula, 

principalmente com os alunos diagnosticados com dificuldades de aprendizado ou com 

o famoso TDAH. Para o sistema de ensino, é bom o aluno que se comporta, ou seja, 

“[...] é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 

transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1987, p. 163). 

Mediante à intervenção do TDAH, foi respondido que é preciso trabalhar com 

outros profissionais e fazer testes, mas em momento algum foi apresentado motivos 

para tal ação, ou seja, não sabemos a importância de se precisar de outros profissionais 

quando as questões respondidas e já citadas acima podem ser consideradas decorrentes 

do cotidiano escolar e analisadas pelo próprio professor. E de que tipo de testes estamos 

falando? Afinal, tais questões, como a falta de atenção e concentração, dificuldade de 

memorização e de permanecer sentado e calado e a hiperatividade, levariam a um 

transtorno? “[…] Tudo isso deve ser investigado quando pensamos sobre as novas 

normas na infância e no que estaria fora da norma” (LIMA, 2016, p 69). Novamente 

somos levados à reflexões mediante à Síndrome da Criança Normal discutida por Lima 

(2016) já citada neste trabalho, pois, enquanto consideramos tais ações como anormais, 

estaremos concordando que existe um transtorno e que deve existir um padrão, bem 

como diagnósticos e tratamentos para que tais padrões sejam alcançados. 
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Voltando ao princípio desta pesquisa, retorno ao motivo que foi fundamental 

para que a mesma fosse realizada: o preconceito com o aluno diagnosticado com TDAH 

por um profissional psicopedagogo. Durante a pesquisa, uma entrevista chama atenção 

para o ato mencionado quando, claramente, a entrevistada afirma que “você nunca vai 

ver um TDAH sendo bancário que exige a concentração, ficar muito tempo sentado, 

nem um TDAH como contador, ou até veja, mas não vai ser um bom contador por falta 

do foco”. Fica claro, através de afirmações como esta e da experiência contada como 

justificativa da escolha deste tema, que há um grande preconceito mediante ao aluno 

que é rotulado como incapaz, diagnosticado com TDAH e que recebe inúmeras críticas 

por não aprender como os outros. É revoltante saber que nossas crianças estão sendo 

subordinadas a tais afirmações, as levando a acreditar que todo seu insucesso parte delas 

e que, por isso, elas jamais serão capazes de aprender o que quiserem ou se tornar quem 

quiserem. 

Não menos diferente, foi possível ser experimentado por mim a sensação 

preconceituosa que o olhar que julga anormalidade produz quando, a partir de um 

diagnóstico, é possível que julguemos um aluno como incapaz. Torna-se diferente o 

olhar para este aluno, assim como também o tratamento que lhe é oferecido é 

diferenciado, levando o mesmo a sofrer constrangimentos dentro da própria sala de aula, 

provocando ainda mais a evasão escolar. 

 

 

 6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao compreender o campo de atuação do profissional psicopedagogo como um 

dos objetivos desse trabalho, a conclusão que se pode notar é que não houve a 

confirmação de como este profissional trabalha. Diante das questões levantadas na 

pesquisa, pôde-se perceber que a importância deste profissional nas escolas ainda causa 

dúvidas, pois não se sabe de que modo o mesmo vem a contribuir com as causas que 
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justificam o fracasso escolar. Se a ideia geral da psicopedagogia é combater as carências 

escolares que a pedagogia e a psicologia não deram conta de apaziguar (GALLINA; DA 

COSTA; 2014), falta muito para que este objetivo seja alcançado de forma que suprima 

o insucesso do aluno que, desde sempre, é visto como o culpado por seu fracasso. 

E como pôde ser percebido com as respostas das psicopedagogas entrevistadas e 

com o referencial teórico discutido, o objeto de estudo da psicopedagogia acaba sendo o 

aluno, confirmando, portanto, conceitos que nos mostram que o problema é visto e 

diagnosticado diretamente no mesmo, sem averiguar outras questões que possam estar 

rigorosamente ligadas ao seu insucesso, como por exemplo, questões relacionadas com 

a própria escola. Enquanto é afirmado que é preciso encontrar os problemas do aluno 

para resolvê-los, como algumas psicopedagogas citaram durante a pesquisa, todo o resto 

se torna imune à culpa pelo fracasso escolar, inclusive, questões políticas também 

perdem suas contribuições para o insucesso nas escolas, elevando, dessa forma, a 

evasão escolar e o pensamento de normalização do indivíduo. 

A compreensão destes profissionais sobre o processo ensino-aprendizagem 

pode ser notada pelo modo como entendem as dificuldades de aprendizagem 

e como realizam a avaliação psicopedagógica.  [...] fica explícito que eles 

compreendem este processo de forma unilateral, isto é, retiram o professor do 

processo, centrando-se no aluno (POTTKER; LEONARDO, 2014, p. 224). 

O objetivo desta pesquisa foi de compreender, em primeira instância, os 

diferentes campos de atuação do profissional psicopedagogo, e obter conhecimento das 

práticas aplicadas em combate ao fracasso escolar. Ainda foram levados em 

consideração, questionamentos que pudessem averiguar se a psicopedagogia estaria, de 

fato, sendo facilitadora no ambiente escolar ou mais uma voz ativa para culpabilizar 

alunos rotulados já de imediato. Para tais afirmações, pôde-se chegar à conclusão de que 

a psicopedagogia pode não estar apta para introduzir mudanças significativas na queixa 

escolar, com intuito de banir a evasão dos alunos. Pelo contrário, acaba sendo 
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introduzida com uma lógica individualizante, carregada de conceitos normatizadores, de 

diagnósticos e tratamentos, submetendo a medicalização da vida na escolarização. 

Através desta pesquisa, foi possível perceber que a psicopedagogia, como aqui já 

discutido e afirmado rigorosamente, acaba sendo aplicada, desde seus cursos de 

formação, com intuito de solução para os problemas do aluno, visto que, diante de todo 

seu insucesso, a culpa lhe cai sobre os ombros, retirando totalmente a culpa da escola, 

dos pais, do ambiente familiar, das questões socioeconômicas, das políticas públicas, do 

sistema de ensino unificado de padronização e alienação e das técnicas de apropriação 

do corpo e da mente em parceria com as demandas do mercado. 

A questão de suma importância decai para o fato de como a escola é pensada, 

“[...] sua arquitetura, que mais se assemelha a um aparelho do sistema prisional; a forma 

centralizada de gestão, na qual domina a burocratização da vida escolar e a implantação 

autoritária de políticas educacionais, sem reconhecer a complexidade do chão da escola” 

(VIEGAS, 2016, p. 15); e de como a formação de professores tem sido precarizada, com 

“[...] o desrespeito crônico à profissão docente, revelado pelos baixos salários, formação 

precária e pouquíssima possibilidade de escuta de suas demandas, reivindicações, bem 

como de suas sugestões e experiências concretas [...]” (VIEGAS, 2016, p. 15) e levada a 

ignorar tais questões que são fundamentais para o desenvolvimento do aluno. Como 

também têm sido ignoradas questões que possam discutir “[...] o engessamento da vida 

escolar, que tem sufocado a criação de novas formas de conduzir o processo de 

escolarização e o preconceito em relação aos pobres […] que vem reforçando a 

estigmatização da criança pobre e de sua família” (VIEGAS, 2016, p.15) nos levando ao 

conceito estabelecido por Patto (1988) sobre a “teoria da carência cultural”; onde a 

população pobre é considerada incapaz de obter sucesso no que diz respeito ao processo 

de escolarização e também ao mercado de trabalho. 

Afinal, de quem é a culpa quando o outro não aprende? 

Ao dar início a esta pesquisa, a busca por uma resposta foi incessante, porém, ao 

concluí-la, foi possível descobrir que não é difícil estar com os olhos vendados também. 

A alienação está impregnada em nós. No entanto, hoje é possível reformular esta 
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pergunta: afinal, há apenas um culpado para o fracasso escolar? É possível perceber 

uma série de eventuais causas que nos levam à evasão escolar e às inúmeras queixas 

escolares. Como um círculo vicioso, afinal, há sempre um opressor por trás daquele que 

oprime e um oprimido por trás do opressor (FOUCAULT, 1987) e a dificuldade de 

superar essa lógica se estabelece quando o objetivo for também dominar (MACHADO, 

2014). 

Em decorrência com as questões aqui atribuídas, a psicopedagogia pode ser vista 

como mais uma forma de psicologizar e medicalizar as dificuldades de escolarização 

impregnadas em nossas salas de aula, portanto, visando buscar possíveis intervenções 

para desconstruir tais conceitos, é de extrema importância que mudanças sejam 

implantadas no que diz respeito à formação do profissional em psicopedagogia, para 

que haja estudos com análises críticas que não busquem ações facilitadoras – que 

podem ser compreendidas como ações rápidas, como a lógica medicalizante –, mas que 

visem buscar pesquisas, estudos e compreensões que reconheçam as inúmeras 

possibilidades que levam ao insucesso do aluno. Sobre esta formação, como aqui já 

afirmado, só um conhecimento amplo em Educação e Psicologia com base em uma 

visão crítica da sociedade e pesquisas científicas “[...] propiciaria ao psicopedagogo 

segurança para decidir sobre sua ação, bem como posicionar-se e justificar suas 

diretrizes de trabalho diante de outros profissionais que lidam com o aprendiz” 

(MASINI, 2006, p. 257). 

[…] deve-se registrar, com vigor, que a solução de tais problemas não está na 

dependência direta de mais especializações e profissionalizações – a questão 

é, primeiro, política e institucional e, subordinadamente, técnica e 

profissional –; menos ainda a resolução de tais problemas está na 

dependência de algo como “pedagogia curativa escolar” (SASS, 2013, p. 

1370). 

Não tendo sido confirmado a necessidade do profissional psicopedagogo nas 

escolas, mas levando em consideração de que esta profissão foi aprovada, é de extrema 

importância que a formação em psicopedagogia possa vir a desconstruir o pensamento 
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impregnado de ações medicalizantes, normatizadoras e de dominação do outro, para que 

possam prevalecer questões ligadas diretamente ao desenvolvimento do aluno no 

processo de escolarização, cuidando para que ações culpabilizadoras sejam extintas. 

Contudo, para que o processo de escolarização seja entendido de tal forma, é preciso, 

em primeira instância, compreendê-lo como fundamental na relação ensino-

aprendizagem, desconstruindo pensamentos dominantes de um corpo sobre o outro 

(FOUCAULT, 1987), formulados por teorias onde todos devem ser iguais e que, 

portanto, bastam ser adaptados ao sistema unificado de ensino seletista. 

Entender a educação como ação que seleciona os mais aptos de acordo com a 

demanda do mercado, é voltar à estaca zero, retornando ao pensamento normalizador e 

contribuinte para a rotulação de alunos que não se enquadram no sistema de ensino, 

expandindo as queixas escolares. É preciso dar voz aos que não têm, e se a 

psicopedagogia tem servido para silenciar o indivíduo, a mudança deve partir daí, dos 

seus conceitos facilitadores, de lógica dominante, de ações que medicalizam e censuram 

o sujeito já de imediato, do princípio de como a mesma surgiu, para o que e qual sua 

real necessidade e contribuição diante da relação ensino-aprendizagem no processo de 

escolarização. 

Pensar um novo modelo de formação em psicopedagogia pode ser um grande 

passo para que estes profissionais sejam vistos como contribuintes para a 

desmistificação de práticas medicamentosas e normatizadoras. É de extrema 

importância pensar na implementação de novas estratégias através de práticas 

pedagógicas que possam ser trabalhadas juntamente com o professor e todo o corpo 

docente da escola, discutidas coletivamente e analisadas cuidadosamente. Desta forma, 

além de desconstruir conceitos individualizantes, poderia contribuir diretamente para a 

relação professor-aluno, aluno-professor e poderia levar a pensar também a relação 

família-escola, que também é um campo de extrema importância no processo de 

escolarização. 
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É de extrema importância entender também, acima de tudo, que não há, na 

relação ensino-aprendizagem, receitas com ingredientes certos a serem utilizados. Ou 

seja, não há práticas concretas que poderão, como em um manual, funcionar de 

imediato. Por isso a questão rigorosa de ações não-facilitadoras, pois sabemos ser nada 

fácil promover novas estratégias de ensino, porém é de suma importância que haja a 

possibilidade de se pensar em tais estratégias, anulando quaisquer possíveis práticas do 

modelo individualista. 

É essencial entender também que quando estamos falando de indivíduos com 

dificuldade de aprendizagem, falamos diretamente do processo de aprendizagem e “[…] 

erros fazem parte do processo, e a forma que cada um encontra para refletir sobre eles 

pode ser diferente […] Mas se não conseguirmos olhar quais os acertos, o que já houve 

de avanços, ficamos apenas nas falhas” (GT. EDUCAÇÃO & SAÚDE, 2015, p. 23). É 

possível pensar, através deste conceito, o quanto é muito mais analisado os erros 

encontrados que os acertos, levando, assim, a uma busca incansável por culpados. “Não 

seria interessante mudar a lógica da culpa para a busca de possibilidades de 

compreensão dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem e ampliar as 

intervenções e ações na escola?” (GT. EDUCAÇÃO & SAÚDE, 2015, p.24). 

Para maiores considerações acerca do que aqui foi discutido, levantamos a 

proposta de pesquisa continuada sobre as práticas mencionadas pelos profissionais 

serem responsabilidades de outra profissão que não a do professor. Há evidências de 

que o professor não se sente apto para lidar com as inúmeras questões sobre as queixas 

escolares e por isso recorre a um tipo de sistema introdutório ao modelo 

medicamentoso. 

A continuidade da pesquisa poderá ser feita com objetivo de compreender as 

concepções desses profissionais ao desejarem um modelo a ser seguido, ao invés de 

buscar possíveis práticas pedagógicas para que a relação ensino-aprendizagem em sua 

própria sala de aula aconteça sem intervenções de profissionais que partem da lógica 

normatizadora, independente das dificuldades de aprendizagem encontradas. Exemplos 
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de práticas pedagógicas lúdicas poderão ser pesquisados em prol de compreender seus 

efeitos na vida dos alunos com dificuldades de aprendizagem, com intuito de que possa 

vir a contribuir com o professor em prol de ele mesmo realizar intervenções acerca dos 

problemas de escolarização encontrados, suprimindo, desta forma, práticas 

individualizantes carregadas de diagnósticos e tratamentos duvidosos. 
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 8  ANEXO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

QUESTIONÁRIO – PSICOPEDAGOGO 

Perguntas: 

1. Por que você escolheu trabalhar com psicopedagogia? 

2. O que estuda um Psicopedagogo? 

3. Qual e como é o campo de atuação do Psicopedagogo nos dias de hoje? 

4. Como é feita a intervenção da Psicopedagogia referente a um diagnóstico 

de TDAH? 

5. É possível afirmar que o profissional formado no curso de pós-graduação 

de especialização em Psicopedagogia está apto para lidar com os 

diversos problemas escolares? Explique. 

6. Quais são as carências escolares levadas em consideração pela 

Psicopedagogia? 

 

 


