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RESUMO 

 
 

Este artigo tem por objetivo expor uma análise sobre a instituição escolar e atuação 
psicopedagógica, trazendo à tona a contribuição desta para uma melhor 
aprendizagem dos estudantes, por meio da avaliação e intervenção 
psicopedagógico feitas com estudantes que se mostram com dificuldades de 
aprendizagem, provavelmente, ocasionadas pela falta da participação dos 
responsáveis no âmbito escolar; e, como objetivos específicos: descobrir as 
dificuldades na escola, através de uma observação no âmbito escolar; analisar as 
percepções acerca da influência da escola no desenvolvimento dos alunos; envolver 
as pessoas responsáveis pelos discentes com dificuldades de aprendizagem e, daí 
em diante, desenvolver meios, objetivando solucionar ou amenizar os referidos 
problemas. De acordo com a realização deste estudo, constatou-se que a 
Psicopedagogia deve ser entendida como um campo de conhecimento essencial 
para trabalhar o processo de aprendizagem. Os especialistas Psicopedagogos 
buscam compreender cada etapa do desenvolvimento educativo de forma 
progressiva, e nos erros que se apresentam, além de buscar saber as causas e qual 
a intervenção apropriada para cada demanda. Através deste estudo, percebeu-se a 
ausência de compromisso dos pais na vida cotidiana escolar de seus filhos, 
contribuindo dessa forma, no rendimento destes e para que os mesmos se tornem 
desinteressados e indisciplinados em seus estudos escolares. Em razão do que foi 
supracitado, notou-se que a escola em conjunto com os pais pode contribuir, 
eficientemente, na aprendizagem de seus filhos. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Psicopedagogia. Família. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo tem o objetivo de expor uma pesquisa que acerca da influência 

da escola para o desenvolvimento de seus alunos, destacando a atuação 

psicopedagógico nesse contexto. Entende-se que a escola tem uma função bastante 

importante no desenvolvimento do ser humano. É no ambiente escolar que o aluno 

aprende conteúdos didáticos para sua formação acadêmica. Atualmente, estas 

funções têm sido frequentemente alteradas. 

Barbosa (2001) afirma que "[...] a escola caracteriza-se como um espaço 

concebido para realização do processo de ensino/aprendizagem do conhecimento 

historicamente construído; lugar no qual, muitas vezes, os desequilíbrios não são 

compreendidos". A escola necessita ser transformada para resgatar a motivação de 

seus alunos e oferecer-lhes meios para que atinjam seus ideais.  

Uma aprendizagem capaz de respeitar a diversidade dos sujeitos é possível 

desde que os comprometidos nesse processo estejam preparados para participar e 

cooperar para a construção de uma nova realidade centrada no indivíduo, 

contribuindo para a formação ética e participativa do indivíduo, por meio de 

aprimoramento da sua aptidão para solucionar problemas no âmbito escolar, 

mostrando a importância de compreender e utilizar novas teorias, para desenvolver 

metodologias psicopedagógicos, além de novas concepções de cunho educacional.  

Todavia, na vivência do dia-dia escolar nos esbarramos com diversos 

estudantes com dificuldades de aprendizagem, que resulta em evasão e repetência.  

De acordo com os estudos de Bossa (1998) a Psicopedagogia teve origem na 

necessidade de entender o processo de aprendizagem, de forma interdisciplinar, 

visto que possui seu próprio objeto. Sistematizando um conjunto teórico, definindo 

seu objeto de estudo e delimitando sua área de atuação. Essa cooperação essencial 

de Bossa nos remete a pensar no indivíduo aprendiz como único, tratando-se de um 

indivíduo que leva com si uma história, com potencialidades e dificuldades, 

entretanto que deve ser visto de forma sinérgica.  

A psicopedagogia desenvolve o estudo acerca do processamento de 

aprendizagem e suas adversidades, levando em conta a realidade interna e externa, 

utilizando-se de diversas áreas do conhecimento, agregando-os e sintetizando-os, 

buscando entender de maneira global e integrada os processos cognitivos, 

familiares e pedagógicos que estabelecem à condição do indivíduo e interferem no 
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processo de aprendizagem, oportunizando situações que desenvolvam a 

aprendizagem de forma satisfatória.  

A psicopedagogia precisa ser entendida como fragmento essencial e base 

indispensável para esse processo tão complexo que é a aprendizagem, procurando 

compreender cada parte desse processo como degrau a progredir, e nos erros que 

se mostram, procurar entender as causas e qual a intervenção apropriada. Assim, a 

Psicopedagogia é fundamental na instituição escolar, objetivando o alcance da 

aprendizagem dos alunos.  

Nessa circunstância, levando em consideração a atuação docente em 

instituições educacionais, nota-se um certo distanciamento entre os discentes e seus 

familiares no meio escolar. É alarmante entender a ausência de familiares em 

eventos feitos pelas instituições escolares para proporcionar uma boa interação 

entre ambos. Esta divergência entre família e escola tem ocasionado aos estudantes 

um desempenho escolar insatisfatório, além de outras circunstâncias que excedem 

as circunferências das instituições educacionais.  

A intervenção psicopedagógica feita com alunos que demostram dificuldades 

de aprendizagem, provavelmente ocasionadas pela ausência da cooperação dos 

pais no âmbito escolar, pode reduzir os problemas provenientes da dificuldade de 

aprendizagem.  

Este trabalho tem como foco apresentar a colaboração que a instituição 

escolar proporciona para melhorar a aprendizagem dos estudantes. Esta 

colaboração tendo como atuação a intervenção psicopedagógico, onde a mesma 

ajudará na identificação das dificuldades na escola, através de observação; análise 

das percepções dos alunos sobre a influência da escola no desenvolvimento; 

envolvendo os sujeitos encarregados pelos discentes com dificuldades de 

aprendizagem e daí em diante construir meios, com o objetivo de solucionar 

dificuldades para aprendizagem. 

 

 

2 A ESCOLA E SEU ENVOLVIMENTO NA APRENDIZAGEM 

 

 

A instituição escolar é o principal suporte que o estudante pode contar para 

enfrentar desafios, visto que, a mesma pode detectar dificuldades de aprendizagem 
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que ela possa expor, podendo cooperar de forma eficiente em prol da mesma. A 

escola e os docentes com o apoio das famílias dos alunos podem oferecer um 

trabalho relacionado ao meio escolar.  

O diálogo acerca da integração da família dos alunos no processo de 

aprendizagem na instituição escolar não é algo atual, proporcionar a 

responsabilidade compartilhada requer desafios. Mas a transformação e a 

concepção de agregação entre família e escola devem ser motivadas e estudadas 

de forma contínua. Isso se faz essencial para colaborar no processo de ensino-

aprendizagem do estudante, pois apenas com a família relacionando-se com a 

instituição escolar é que terá aptidão atuar no sentido de enfrentar as dificuldades 

que virão no passar do tempo de sua existência.  

Quando os pais ou responsáveis se envolvem com a instituição escolar onde 

seus filhos estudam e essas mantêm aproximação com aquelas, há uma 

predisposição a uma conformação do processo educativo, assim como, grande 

oportunidades de uma escolarização apropriada e, assim, uma aprendizagem mais 

positiva.  

 

 

3 A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR  

 

 

O psicopedagogo escolar compõe uma equipe que objetiva desenvolver o 

processo educativo na escola, de maneira que todos os estudantes compreendam e 

desenvolvam-se. Cada especialista tem sua própria estratégia para que haja êxito na 

instituição escolar. O psicopedagogo tem a incumbência de trabalhar com os 

processos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. Nesse contexto, para 

solucionar os problemas de aprendizagem esses especialistas devem procurar todos 

os recursos existentes.  

Entretanto, o psicopedagogo não pode esquecer sua atribuição principal que 

é reduzir as dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar. Quando essas já 

estão implementadas, cabe a esse especialista procurar intervir para que os 

estudantes com essa dificuldade sejam trabalhados conforme a especificidade de 

cada.  
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Dessa forma, cabe aos especialistas buscarem aprofundamento na 

aprendizagem, procurando entender que a complexidade do processo de 

aprendizagem tem origem no contexto em que o aluno está incluído, fatores 

cognitivos, metodologia utilizada entre outras, diante de conjecturas, a problemática 

da aprendizagem transforma-se em um campo heterogêneo precisando da 

intervenção de vários especialistas a atuar na área específica que se necessita.  

A atuação do Psicopedagogo no âmbito educacional busca colaborar com o 

processo ensino-aprendizagem, conforme Bossa (2000), a sua intervenção engloba 

a orientação dos pais; conduzir os professores e, por conseguinte, à toda 

comunidade no meio estudantil; procurar instituições envolvida com a comunidade 

escolar para contribuir no desenvolvimento de oficinas psicopedagógico; 

acompanhando a implementação de nova proposta metodológica de ensino; 

promovendo encontros socializadores entre toda a comunidade escolar.  

A atuação do psicopedagogo no ambiente escolar busca auxiliar a equipe 

pedagógica, trabalhando na resolução da dificuldade de aprendizagem em conjunto 

com os demais especialistas, procurando sempre o desenvolvimento da 

aprendizagem.  

Oliveira e Santos admitem que a intervenção psicopedagógica ajuda no 

direcionamento do indivíduo em relação a chegar a um destino. Destino este 

esquecido por ele devido as suas dificuldades de aprendizagem.  

A partir da otimização das potencialidades do estudante, pode-se reduzir as 

dificuldades de aprendizagem, proporcionando prazer na busca pelo saber. Em 

relação a isso, Barbosa (2001) destaca que modificar a aprendizagem em prazer 

não significa fazer uma atividade prazerosa, mas sim compreender o prazer no ato 

de construir o conhecimento; ampliando o que se sabe; relacionando conhecimentos 

entre si e com vida, permitindo-se experimentar a partir de um contexto para a 

descontextualização e vice-versa; operando sobre o conhecimento preexistente; 

buscando o conhecimento; compartilhando suas descobertas e usando a reflexão 

sobre a realidade; conhecendo a história para criar novas probabilidades.  

Entender a característica de cada aluno incluso no processo de ensino e 

aprendizagem é essencial para a atuação do psicopedagogo. Saber que a variedade 

de talentos e aptidões proporciona a cada indivíduo uma forma distinta de interpretar 

sua vivência na sociedade, diferenciando suas estratégias para a solução de 

problemas no seu meio cultural. Cada pessoa tem suas especificidades e sua 
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própria maneira de aprender. Esse ato de entender o indivíduo conforme sua 

singularidade proporciona ao psicopedagogo procurar meios para agregar o 

indivíduo com ambiente escolar, valorizando aquilo que o mesmo já entende, 

utilizando suas habilidades para propor ações interventivas suficientes para a 

redução das dificuldades de aprendizagem. Para que haja essa aprendizagem o 

psicopedagogo também precisará conhecer a família do sujeito. Nesse contexto, a 

família, sempre que puder, precisará está presente no âmbito escolar para que a 

aprendizagem se efetue de forma mais significativa.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A atuação integrada, entre a escola e família, contribuí no desenvolvimento 

dos estudos, ajudando cognitivamente e emocionalmente os alunos, resultando no 

melhorando a aprendizagem de forma significativa. Dessa forma, os responsáveis 

necessitam saber que a função da instituição escolar não se limita apenas em expor 

conhecimentos, mas possibilitar condições de formar estudantes participativos na 

sociedade, e nesse âmbito de socialização do conhecimento científico, os discentes 

não adquirem conhecimento de forma igual.  

Sendo assim, entende-se que a família deve dividir as responsabilidades com 

a escola, contribuindo para o fortalecimento intelecto de seus filhos, desenvolvendo 

neles uma educação formal e sistematizada, que conceda o conhecimento científico, 

mas a preferência no desenvolvimento educacional efetiva e intelectual é 

responsabilidade da família, pois, é o primeiro grupo social que os alunos têm o 

primeiro contato.  

A cooperação da família na educação dos filhos é muito importante e deve ser 

contínua, pois, a contribuição da família e escola é fundamental para o processo de 

desenvolvimento do indivíduo.  

Entretanto, é indispensável o trabalho da família em conjunto com a 

instituição escolar, onde se podem aproveitar os resultados dessa relação que 

proporciona em princípios facilitadores para o ensino e aprendizado.  

A instituição escolar tem sua própria metodologia de educação, entretanto ela 

precisa da colaboração da família para fortalecer o seu projeto educativo. Com a 
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integração entre família e escola, o psicopedagogo pode também contribuir, servindo 

de elo entre essas duas instâncias que são fundamentais ao sucesso do processo 

educativo. O psicopedagogo também poderá trabalhar nas questões relacionadas a 

à direção que os familiares devam dar aos seus filhos, no que se refere a hábitos 

educacionais.  

 
 
5 REFERÊNCIAS 
  
 
BARBOSA, L.M.S. A Psicopedagogia no âmbito da instituição escolar. Curitiba: 
Expoente; 2001.  
 
BOSSA, N. A.. A psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. 2ª ed. 
– Porto Alegre: Artes Médias Sul, 2000.  
 
BOSSA, N. H.; OLIVEIRA, V. B. Avaliação psicopedagógica do adolescente. Rio 
de Janeiro: Vozes,1998.  
 


