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RESUMO 
 
 

 A interligação entre a neurociência, psicologia e a pedagogia deu origem a 
Neuropsicopedagogia que é uma ciência transdisciplinar, que tem por objetivo 
estudar e entender a influência do sistema nervoso no processo de aprendizagem, 
objetivando também a regeneração e precaução dos possíveis problemas 
identificados em pessoas. Dessa forma, esse artigo objetiva fazer uma análise e 
discussão sobre a função da neuropsicopedagogia no processo de ensino e 
aprendizagem na Escola, com orientação efetiva desse especialista numa instituição 
educacional, como meio para a inclusão e sucesso estudantil. A começar do exame 
referencial, comprovou-se que o fracasso na escola está associado a vários fatores, 
como: biológico, social, histórico e econômico, os quais incidem na aprendizagem 
dos discentes, sobretudo daqueles reincidentes com históricos de dificuldades 
escolares. Como método, apelou-se a revisão bibliográfica. Para destacar essa 
pesquisa, Almeida (2012), Beauclair (2014), Consenza e Guerra (2011), Tabaquim 
(2003), Mantovanini (2001) e Patto (1999), que por sua parte transpassam as 
questões da neurociência, psicologia, pedagogia que contribuirá para uma melhor 
compreensão do assunto. Como resultado, ao examinar a estrutura teórica, notou-se 
que as produções de estado do conhecimento, ainda encontram-se lentos, o que 
marcam uma falha entre a teoria e a prática acerca da neuropsicopedagogia. 
  
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Neuropsicopedagogia. Instituição Escolar. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A neurociência, a psicologia e a pedagogia deu origem a uma nova ciência 

transdisciplinar, a Neuropsicopedagogia cujo objetivo é compreender as funções 

cerebrais para o processo de aprendizagem, objetivando a recuperação e prevenção 

as possíveis dificuldades identificadas em alunos. Daí em diante, Pedagogos, 

Psicopedagogos, Neuropsicólogos, Neurolinguistas, entre outros, reuniram-se para 

melhor compreender a maneira a fisiologia cerebral e como o mesmo funciona nos 

processos cognitivos e emocionais dos alunos. E determinaram que: 

 
 
[...] a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do 
desenvolvimento, das estruturas, das funções e das disfunções do 
cérebro, ao mesmo tempo que estuda os processos psicocognitivos 
responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos 
responsáveis pelo ensino” (FONSECA, 2014, p.1). 

 
 

Dessa forma, a neuropsicopedagogia se caracteriza no campo de 

conhecimento, inclinada, principalmente, para os processos de ensino e 

aprendizagem, que se formam na avaliação de pessoas em atraso. A saber, essas 

pessoas não se desenvolvem fora das conjunturas históricas e educacionais, e a 

fisiologia cerebral é justamente um contato entre impulsos nervosos ao transmitir 

através das sinapses a liberação de substâncias químicas conhecidas como 

neurotransmissores (RAQUEL ARAUJO, 2010, p.149). Para que haver um processo 

cognitivo do discente no habitual dia-dia escolar, a inter-relação de desenvolvimento 

pode agregar-se as causas psicológicas, biológicas e culturais, precisando estar 

combinados para almejar o sucesso escolar das pessoas envolvidas. 

Assim, o educador na contemporaneidade, tem dificuldade para educar 

discentes através do processo de ensino e aprendizagem obsoletos que remetem ao 

fracasso escolar. Porém, é evidente que a aprendizagem não é compreendida 

igualmente pelos mesmos discentes da Educação Básica, em razão de questões 

genéticas construtivistas apontadas por Piaget (ABREU, 2010) ou social 

interacionista debatido por Vygotsky (LUCCI, 2006).  

O cérebro é responsável pelo processo de aprendizagem. Dessa maneira, o 

estudo da neurociência por professores ajudam a evitar o fracasso escolar e 
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decepções futuras ao longo da vida estudantil. A plasticidade neural é encarregada 

da aprendizagem, ativadas pelo campo do córtex cerebral. Sendo assim, 

professores ao conhecerem a fisiologia cerebral, se apropriam de uma ferramenta 

essencial no processo de ensino e aprendizagem que levam ao sucesso escolar tão 

desejado. 

A neuropsicopedagogia tem se mostrado no contexto educacional como 

promitente ao está relacionada com saberes, que vão desde os mais variados 

pensamentos comportamentos ao oferecer melhorias na qualidade de vida dos 

discentes. Dessa forma, a função que origina o especialista em 

neuropsicopedagogia é alcançar tratamentos para diversas patologias, que 

prejudicam os alunos, pais e docentes na Escola. Todavia, para Herculano-Houzel 

(2004), cabe ao neuropsicopedagogo avaliar as necessidades cognitivas do 

discente, para que tenha uma intervenção que impulsione e a possibilite 

compreender como se processa o desenvolvimento de aprendizagem, com 

diferentes atividades, conforme o tempo de desenvolvimento de cada estudante no 

âmbito escolar. 

De acordo com Lima (2017), no decorrer da Educação Escolar, os processos 

cognitivos necessitam ser analisados em todas as perspectivas, não só com os 

fracassos, que ficam fixados em alguns estudantes. Mas, como momento oportuno 

dos empenhados no processo de ensino e aprendizagem ao encontrar um 

tendência, na busca de uma educação de qualidade. 

A contar do exame referencial teórico, verificou-se que o fracasso escolar está 

associado a parte biológica, social, histórica e econômico, que têm influência na 

aprendizagem dos discentes, sobretudo, daqueles reincidentes com históricos de 

frustações escolar. Para ajudar nessa pesquisa bibliográfica, utilizou-se os estudos 

do teórico de Almeida (2012), Beauclair (2014), Consenza e Guerra (2011), 

Tambaquim (2003), Mantovanini (2001) e Patto (1999), que por sua parte abordam 

questões relacionadas a neurociência, psicologia, pedagogia e cotidiano escolar.  

Por tanto, este artigo, tem por intuito analisar e discutir a atuação 

neuropsicopedagógica na instituição escolar no que diz respeito ao processo de 

ensino e aprendizagem na Escola, com sugestão de implementar esse especialista 

na escola, devido à importância no processo educacional, confirmada pelas 

pesquisas realizadas. Como método, buscou-se a revisão bibliográfica através de 
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autores que compreendem a neuropsicopedagogia como meio no processo de 

desenvolvimento no cotidiano escolar.  

 

 

2 A ATUAÇÃO DO NEUROPSICOPEDAGOGO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

 

O neuropsicopedagogo é um especialista com conhecimento de neurociência, 

psicologia e pedagogia, ele busca compreender a fisiologia cerebral, além de 

aperfeiçoar às melhores metodologias de ensino/aprendizagem para alunos com 

problemas cognitivos. Previamente, esse especialista, deve ter conhecimento das 

anomalias neurológicas para fazer um acompanhamento pedagógico aos indivíduos 

que apresentem essas patologias, assim uma das formas mais essenciais para 

desenvolver e incitar novas sinapses diante do processo de ensino e aprendizagem 

(TABAQUIM, 2003). 

A atuação do neuropsicopedagogo nas instituições escolares é de sugerir 

exercícios de estímulos aos alunos que auxilie as atividades concernentes ao 

cérebro. Este, por sua vez, tem a tarefa de fazer o processamento dos elementos 

captados pelos sensores que auxilia no trabalho desse especialista. Dessa forma, 

executa um trabalho que avalia e auxilia no processamento didático-metodológico 

para um melhor processo de ensino e aprendizagem, conduzindo suas atenções 

para aqueles indivíduos com vários transtornos e que precisam de uma atenção 

mais apurada em seu tempo de aprendizagem.  

Os discentes que expõem suas deficiências sensoriais e cognitivas no 

comportamento em ambiente escolar são sustentados pela Educação Inclusiva, 

normas que foram debatidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), que confirmaram que todos, 

precisam ter probabilidades de agregar-se ao ensino regular. Dessa forma, a 

instituição escolar deve adaptar-se para suprir essa carência ao colocá-los em 

classes regulares, almejando caminhos que ajudem a integração dos mesmos em 

boas práticas. Entretanto, no dia-dia escolar a realidade é diferente, pais, 

professores e os colegas de sala, não estão prontos para auxiliar o incluso em salas 

regulares de ensino da escola. Porém, nota-se que falta de reconhecimento dessa 

profissão está menos do esperado, salve algumas instituições de ensino no país.  
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Na contemporaneidade, a escola é a instituição de ensino, exclusiva, apta 

para ampliar as questões de aprendizagens dos alunos, mas vem recebendo muitos 

trabalhos, perdendo o foco em relação ao saber. Dessa forma, a instituição escolar 

com suas funcionalidades especificas destinam ao desenvolvimento cognitivo, em 

razão disso devem estar integradas as funções do neuropsicopedagogo que fará a 

combinação para conquista da instituição escolar. 

Ao compreender as funções neurofuncionais do indivíduo com especificas 

limitações, o neuropsicopedagogo faz-se essencial para o processo educacional ao 

aplicar como recurso principal, entrevistas dedicadas à comportamentos à procura 

do diagnóstico educacional. Dessa maneira, será apto a desenvolver um trabalho 

apropriado, ocasionando assim, um processo eficaz na aprendizagem dos discentes.  

As funções do neuropsicopedagogo, em saber os distúrbios das 

aprendizagens e, no momento posterior, os processos da aprendizagem, também 

identificando, diagnosticando e encaminhando a outros especialistas através de 

laudos. Esses distúrbios podem estar relacionados a transtornos emocionais ou 

desenvolvimento intelectual. Através dessas observações especificas pode-se 

garantir os recursos por meio de outros laudos de especialistas de saúde, a partir do 

quadro de sintomas existentes do aluno, e dessa forma, solucionar o problema de 

aprendizagem. 

No meio escolar, o especialista em neuropsicopedagogia atuará 

simultaneamente com a família, com objetivo de praticar um trabalho de intervenção 

pedagógica, buscando o desenvolvimento sistêmico do mesmo e respeitando suas 

limitações. Raramente, as instituições escolares, têm esse especialista para auxiliar 

pais, educadores e estudantes em seus trabalhos. Salvo, as salas de recursos, que 

têm um profissional especializado em Educação Especial, ou que corresponde ao 

campo de maior precisão pela demanda de estudantes apontados por um 

profissional da educação especial quando a instituição escolar tem, geralmente 

trabalhando com um pequeno grupo de discentes.  

Conforme o Código de Normas Técnicas 01/2016, da Sociedade Brasileira de 

Neuropsicopedagogia, no artigo 29, a atuação do neuropsicopedagogo se resume 

em: 

 
a) Observação, identificação e analise do ambiente escolar nas 
questões relacionadas ao desenvolvimento humano do aluno nas 
áreas motoras, cognitivas e comportamentais, considerando os 
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preceitos da neurociências aplicada a Educação, em interface com a 
Pedagogia e Psicologia Cognitiva; b) Criação de estratégias que 
viabilizem o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem 
dos que são atendidos nos espaços coletivos; c) Encaminhamento 
de pessoas atendidas a outros profissionais quando o caso for de 
outra área de atuação/ especialização contribuir com aspectos 
específicos que influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento 
humano. (SBNPp, 2016, p. 4). 

 

 

O neuropsicopedagogo precisa ter conhecimentos de todo o processo de 

aprendizagem, bem como os métodos que são utilizados pelos educadores em sala 

de aula e atividades didáticas que podem influenciar na aquisição da aprendizagem, 

assim entender, se as causas do transtornos tem origem neuronais, familiar ou 

mesmo na didática do docente. 

Ainda que o profissional em neuropsicopedagogia desenvolva um bom 

trabalho em relação aos diagnósticos e na implementação das ferramentas 

pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem, as dificuldades atuais se 

destacam socioeconomicamente, familiar e cultural ainda muito incisivos para o 

fracasso educacional. Em compensação, atrasos na aprendizagens e indisciplinas 

que permeiam no dia-dia da escola, poderiam ser tornado menos intenso se as 

famílias participassem mais da vida escolar dos filhos. É evidente que a ausência de 

responsáveis, seja no meio escolar, fazem com que seus filhos vivam um sentimento 

de carência e desinteresses, resultando dessa forma, em traumas irreversíveis em 

diversos casos que consequentemente prejudica o processo da aprendizagem do 

discente. Sendo assim, a educação na instituição escolar é uma contribuição 

interpretada pela família, como pensam parte minoritária dos pais com uma inversão 

de valores que deixam seus filhos à trabalho dos educadores na escola. 

Os estudantes compreendem a aprendizagem de forma diferente, 

primeiramente com distintas estratégias metodológicas recomendadas pelos 

professores. Depois, pela aptidão neurológica de cada pessoa ao que se refere. 

Assim, discentes precisam ser acompanhados no cotidiano escolar. 

Uma pequena quantidade de programas educacionais que existem e são 

voltados para implementação de diversas atividades e demais projetos de 

intervenção pedagógica, estão na capacidade de cada envolvidos com a melhoria do 

ensino de qualidade. Assim, uma vez que o neuropsicopedagogo mostra-se ser mais 

atuante em suas atribuições, melhor se confirma suas funções no meio escolar. 
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Dessa forma, melhores serão as intervenções ou encaminhamento do profissional 

ao desenvolvimento intelectual na aprendizagem e desenvolvimento do estudante. 

Por tanto, o entendimento dos processos motivacionais relacionados com o ensino e 

a aprendizagem estão ligados diretamente a liberação dos neurotransmissores. 

De acordo com o contexto neuropsicopedagógico supracitado, ressalta-se a 

importância do respeito à cada pessoa no ambiente escolar, ao levar em 

consideração as condições fisiológicas e cognitivas.  

Compete ao profissional especializado, orientar os alunos qual direção seguir. 

Com uma dinâmica funcional bastante característica, a aprendizagem acontece 

como formas alternativas e mais apropriadas para a abordagem.  

Sendo assim, ao ser diagnosticado antecipadamente um transtorno de 

dificuldade de aprendizagem, função preferencial do neuropsicopedagogo, esse 

processo remeterá as melhores metodologias de ensino a serem desenvolvidas na 

obtenção de conhecimentos e intervenções nos alunos com transtornos e 

dificuldades de aprendizagem. 

 

 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Aconselha-se que as escolas devam possuir um grupo de especialistas 

multidisciplinar, é no âmbito escolar que ocorrem vários tipos de deficiências nas 

aprendizagens que remetem ao prejuízo escolar. Dessa forma, cada conflito que 

ocorrer no meio escolar, deverá ter intervenções por esses especialistas de forma 

imediata, sem a necessidade de ser encaminhado ao sistema de saúde. Todavia, 

sabe-se que as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem não se têm 

somente na didática do professor ou nas funções cerebrais do indivíduo, mas 

também nas políticas públicas ao não conter nas escolas uma equipe multidisciplinar 

composto por especialistas: Psicopedagogos, Neuropsicopedagogos, 

Fonoaudiólogos, Neurolinguistas etc. Daí, não tendo outra opção, o descaminho de 

funções aos educadores de sala de aula, ao tentar de forma decepcionada 

solucionar problemas que cabe a outros especialistas. 

Sendo assim, no dia-dia das atividades escolares, vários estudantes com 

características que reivindicam atenção na aprendizagem, sempre foram julgados 
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como desobedientes, com defasagens, ou que não tiveram responsáveis presentes 

na educação de seus criados. Entretanto, com as pesquisas mais avançadas, esses 

se encontram com dificuldades em processar as informações de acordo com as 

habilidades e competências desejadas pelos sistemas de ensino. 

Considerando-se que a inclusão está estabelecida por meio de leis e deve 

transpassar todos os âmbitos da sociedade para que seus direitos sejam 

assegurados e concretizados. A escola tem obrigação dá início a esses direitos, 

estabelecidos no Art.227, da Magna Carta. “[...] É dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, [...]”. 

Assim, é fundamental que todos os comprometidos no processo de ensino e 

aprendizagem na Escola, estejam preparados a conseguir a posse do 

conhecimento, as habilidades e competências previstas na Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017), resolver problemas pessoais ou comuns a todos e 

envolver-se na sociedade de maneira consciente. Porém, para ocorrer isso, devem-

se valorizar os especialistas em todas as instituições escolares. 

Casemiro, Fonseca e Secco (2014), mostram que um dos grandes desafios 

para implementação de especialistas de saúde na instituição escolar, está no 

conhecimento e efetivação dos programas preexistentes; e na relação desses 

especialistas colocados no âmbito escolar. Todavia, conforme os autores, uma 

estratégia excelente seria fazer parcerias com os gestores municipais, estaduais e 

governo federal e após confirmar no Projeto Político Pedagógico da escola, onde 

são definidos os planos e metas a serem realizados ao decorrer do ano letivo. 

Por tanto, para que uma instituição escolar realize com sucesso todas as 

alternativas supracitadas para sua melhora, é necessário ter um especialista em 

neuropsicopedagogia. Além da existência desse profissional obrigatoriamente na 

escola, defende-se investimentos de políticas públicas em formação contínua de 

profissionais educadores que já estão inclusos nas salas educacionais, 

proporcionando um ensino de qualidade. 
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