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Resumo: Este estudo tem por objetivo abordar a função e os benefícios da utilização da 
contação de histórias como um recurso psicopedagógico, a fim de minimizar as 
dificuldades de aprendizagens detectadas, potencializar o desenvolvimento da 
linguagem e da escrita, e o papel da família e escola durante os processos de 
aprendizagem e das competências socioemocionais, mostrando que esse movimento só 
poderá trazer resultados positivos se houver o envolvimento e comprometimento 
escolar, familiar e da rede de profissionais envolvidos, sempre pensando no bem-estar e 
em oferecer qualidade de vida do indivíduo. 
Palavras-chave: Contação de histórias. Intervenção psicopedagógica. Dificuldades de 
aprendizagem. Linguagem. 
 
Abstract: This study aims to address the function and benefits of using storytelling as a 
psychopedagogical resource, in order to minimize the detected learning difficulties, 
enhance the development of language and writing, and the role of the family and school 
during the learning processes and socio-emotional skills, showing that this movement 
can only bring positive results if there is the involvement and commitment of school, 
family and the network of professionals involved, always thinking about the individual's 
well-being and quality of life. 
Keywords: Storytelling. Psychopedagogical intervention. Learning difficulty. 
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Introdução 

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar,  
mas para transformá-lo” 

(Paulo Freire) 

As dificuldades de aprendizagem envolvem questões complexas que afetam o 

indivíduo em suas habilidades e competências, logo, nós, enquanto profissionais, 

devemos estar atentos e intervir para que essas questões não acarretem mais danos.  

Não existe uma receita para que a aprendizagem aconteça e para que as crianças 

e as famílias saibam lidar com os desafios que envolvem o aprender, cabe também a nós 

psicopedagogos, acolher, orientar, levar informações e métodos para auxiliar esses 

indivíduos a lidar de maneira saudável.  



 

O lúdico é uma ferramenta rica que atrai as crianças e um dos diversos recursos 

que o lúdico engloba é a contação de histórias. A contação de histórias lida com as 

emoções e sentimentos, interação social, moral, ética, valores, dentre outros que fazem 

parte do ser humano e os tornam únicos (WINNICOT, 1975). Podemos, então, entrar e 

conhecer o universo de cada criança através da criatividade, imaginação, da fantasia e 

do brincar proporcionado pelo ouvir uma história.  

O ato de contar histórias como recurso psicopedagógico possibilita o 

fortalecimento de vínculos, o acolhimento e a mudança de comportamento mediante o 

despertar e a tomada de consciência, independente da faixa etária, visto que é 

comprovado (CRAMER; CASTLE, 2001) e, cada vez, vem sendo mais utilizado pelos 

pais o contar histórias para o bebê ainda na barriga da mãe. Além disso, é possível 

alfabetizar crianças partindo dos textos, palavras, personagens e elementos dentro da 

história narrada. 

Muitas vezes, a criança apresenta características que, aparentemente, parecem 

ser transtornos, síndromes e/ou dificuldades de aprendizagem, mas quando é analisado 

com um olhar mais atencioso durante a fase da hipótese diagnóstica, percebe-se que a 

criança carrega questões emocionais que podem ter contribuições de diversos fatores, 

tais como o meio familiar, o ambiente escolar, questões intrapessoais, dentre outros.  

 Portanto, nos envolvemos com o indivíduo tentando entendê-lo em sua 

totalidade e não de forma parcial, apesar de ter acesso apenas a fragmentos, por 

consequência, nós precisamos ser responsáveis ao avaliar e intervir com o paciente 

buscando meios e atuando com seriedade. As crianças, que chegam até nós, não podem 

ser usadas como experimento; nós tocamos em vidas, temos acesso a famílias que, em 

alguns casos, não estão prontas para lidar com o diagnóstico, por isso é ressaltada a 

importância de sermos empáticos e acolhedores e da busca contínua pela capacitação 

profissional e saber que a busca por conhecimento fará parte eternamente de nós 

enquanto estivermos lidando com seres humanos e a aprendizagem.  

Como problema deste estudo, evidenciou-se a necessidade de problematizar a 

forma que a contação de histórias pode auxiliar no processo interventivo de crianças no 

processo de alfabetização que apresentem dificuldades de aprendizagem. Um 

movimento que se justifica pela importância que a contação de histórias pode oferecer 

para o desenvolvimento das competências socioemocionais e a aprendizagem do 

indivíduo em todas as fases da vida, mas é na infância onde o lúdico aparece de maneira 

mais marcante e nos permite abordar assuntos variados, abrangendo das temáticas mais 



 

simples até às mais complexas com leveza, criatividade e fantasia adequadas à faixa 

etária da criança, proporcionando a mudança de comportamento, conscientização e 

minimização das dificuldades de aprendizagem. 

Neste contexto, esta investigação vem a contribuir com a prática 

psicopedagógica clínica apresentando situações, informações e teorias a serem aplicadas 

cotidianamente com a finalidade de contribuir para a atuação profissional do 

psicopedagogo para que ele possa auxiliar crianças em processo de alfabetização a 

desenvolverem a leitura, a escrita e a oralidade, compreender suas emoções e as 

dificuldades de aprendizagem sem gerar traumas psicológicos conduzindo essas 

questões de forma positiva e efetiva. 

Para auxiliar na resolução do problema foram criadas as seguintes questões de 

estudo:  

1) Quais são as contribuições da contação de histórias no desenvolvimento das 

competências socioemocionais;  

2) Como a contação de histórias pode auxiliar na leitura, escrita, fala (oralidade) 

e nas dificuldades de aprendizagem;  

3) De que modo a contação de histórias pode atuar na implementação da rotina 

familiar;  

4) Como gerir situações para que as crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem não desenvolvam traumas psicológicos, utilizando a contação de histórias 

como recurso. 

De acordo com o problema, foi traçado o objetivo geral de analisar como a 

contação de histórias pode auxiliar no processo intervenção de crianças durante o 

processo de alfabetização.  

Frente a este panorama, faz-se necessário pontuar o caminho metodológico 

construído nesta pesquisa, que foi classificada como qualitativa, porque abordou as 

especificidades e condições de indivíduos de forma única e em sua totalidade não 

podendo ser quantificada, pois foi respaldada por teóricos que já produziram os 

materiais utilizados para “solucionar problemas” (KUHN, 1997, p. 13).  

Quantos aos objetivos, este estudo configurou-se como uma pesquisa descritiva 

porque “propôs um olhar diferenciado para saber melhor o que foi pesquisado e onde 

chegou” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 24).  



 

De acordo com o procedimento traçado, esta é uma pesquisa bibliográfica 

porque “foi embasada em teóricos de diversas áreas e fundamentou a pesquisa por 

vertentes escolhidas para entendendo a realidade” (MINAYO, 1994, p. 22). 

 

Desenvolvimento da linguagem para minimizar os efeitos das dificuldades de 

aprendizagem  

A língua, de acordo com as afirmações de Cristiano (2017), promove a 

comunicação e a interação entre todos os indivíduos, assim como, a comunidade surda, 

que se comunica através da Libras (Língua Brasileira de Sinais) por meio de expressões 

faciais, corporais e por meio de gestos. 

Conforme aborda Terra (2018) em seu livro, a linguagem é o conjunto de 

maneiras que os indivíduos inter-relacionam, como as placas, imagens, cartas e outros. 

Pode-se categorizar a linguagem em verbal, não verbal e sincréticos. A linguagem 

verbal, que é por meio de palavras, como as línguas naturais1. A não verbal ocorre 

através de sons, gestos e imagens e o sincrético que é a junção da linguagem verbal e 

não verbal no mesmo contexto, como as histórias em quadrinho. 

Logo, conclui-se que a língua é uma codificação que utiliza a linguagem como 

um meio para a comunicação e expressão acontecer. A língua e a linguagem são 

aspectos que estão presentes também nos diversos meios e métodos para que a 

aprendizagem ocorra. 

A aprendizagem pode acontecer por meio de diversas maneiras e métodos, mas 

não de forma mecânica. Pode-se exemplificar a ocorrência da aprendizagem partindo do 

aspecto de reprodução de ações, através das vivências, por repetição e partindo dos 

conhecimentos prévios.  

Segundo Hudson (2019), existem três estilos de aprendizagem, sendo visual, 

auditivo e cinestésico. O visual ocorre através da observação, como a leitura de um 

texto, visualização de imagens, organização por cores, entre outras. Já o estilo auditivo 

funciona por meio da escuta, como o ouvir uma história, músicas, roda de conversa, etc. 

O Cinestésico resulta mediante a experiências físicas, como tocar objetos, meios 

sensoriais, movimento, uso de computadores e jogos. É válido ressaltar que os jogos 

podem se encaixar não só no cinestésico, mas nos demais estilos.  

                                                           
1 Nosso idioma pode ser utilizado como exemplo de língua natural. 



 

Jean Piaget (1976), um renomado psicólogo e biólogo construtivista, que 

desenvolveu a teoria da Epistemologia Genética, acredita que cada ser contribui para a 

aquisição do seu conhecimento analisando a capacidade do ser humano se desenvolver. 

Esse desenvolvimento se dá através da interação do sujeito com o objeto. De acordo 

com as suas observações e estudos definiu que é esperado que uma criança passe por 

quatro estágios, sendo eles, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e 

operatório formal. Na visão de Piaget não é possível que os indivíduos pulem estágios, 

mas que passem por uma transição. 

Piaget (1976) também aborda sobre a assimilação, acomodação e a equilibração. 

A assimilação é compreender e relacionar uma informação nova baseada em um 

conhecimento prévio e na acomodação é necessário a modificação de um conhecimento 

já existente. São esses processos que nos permitem transformar nossos conhecimentos, 

ao receber um estímulo do meio interfere para que passe de um estágio para o outro. A 

equilibração é estar em equilíbrio solucionando conflitos causados quando se expõe a 

algo novo não sabendo nada a respeito, tendo a curiosidade como fator que motivará a 

buscar mais e construir o conhecimento. Da equilibração procede a assimilação e a 

acomodação.  

Pode-se definir os estágios de Piaget como sensório-motor, que se encaixa na 

criança de 0 a 2 anos e é marcado pela criança não representar objetos mentalmente, 

mas por sensações e ações, estágio pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos, esta fase é 

marcada pelo egocentrismo, prevalece para ela a sua vontade, pois ainda não consegue 

entender a perspectiva do outro. Entende e utiliza a linguagem e faz representações 

mentais, agora, no estágio operatório concreto, de 7 a 11 anos, a criança consolida e 

conserva números, massa, peso e raciocínio lógico e o último estágio vai de 11 anos em 

diante inicia o pensamento de levantar hipóteses e dedução chama-se operatório formal.  

Piaget (1976) acredita que a aprendizagem só acontece de acordo com os 

estágios do desenvolvimento baseando-se na equilibração, por isso na atuação clínica do 

psicopedagogo, em uma das oito sessões do diagnóstico são aplicadas as Provas 

Piagetianas com o objetivo de verificar em qual estágio a criança está e se condiz com a 

sua idade.  

É possível mencionar um outro psicólogo que ofereceu grandes contribuições, 

Lev Vygotsky (1994), que defende a relação da criança adquirir conhecimento em 

contato com o meio. Quando uma criança interage com outras pessoas ela desenvolve. 

O teórico aborda sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal. Essa zona é a mediação 



 

entre os dois níveis. É o caminho que vai levar a criança que está no primeiro nível até o 

segundo. Os níveis são: 

1º Nível de desenvolvimento real – é o saber que o indivíduo já possui. Tem 

autonomia e consegue realizar sem que alguém precise intervir. 

2º Nível de desenvolvimento potencial – é o saber que vai ser adquirido por meio 

da mediação, com auxílio de alguém que já possui determinado conhecimento.  

Para que seja alcançado o objetivo, se faz necessário três questões, sendo elas, 

um indivíduo que seja detentor do conhecimento, interação social de acordo com os 

ambientes sociais que o indivíduo está inserido, família, igreja, escola, esporte, entre 

outros e as atividades auxiliadoras. 

A dialética é a possibilidade do ser humano poder modificar o ambiente e o 

ambiente poder modificá-lo.   

Alguns teóricos auxiliaram a teoria de Vygotsky abordando sobre o “andaime”, 

que nada mais é que o apoio a criança utilizando ferramentas e recursos, para quando o 

saber for consolidado o indivíduo consiga realizar as atividades sem o auxílio do 

profissional. Convertendo esse saber para a psicopedagogia, esse apoio é feito através 

de recursos, como os jogos terapêutico e pedagógicos e testes, afim de desenvolver as 

habilidades físicas e motoras, psicológicas, pedagógicas, comportamentais e 

socioemocionais para que a criança consiga desenvolver a maturidade e 

consequentemente sua autonomia para posteriormente conseguir realizar suas atividades 

sem o suporte, ou seja, sem o terapeuta da aprendizagem. 

As influências que a aprendizagem sofre abordam duas vertentes, sendo os 

conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Os conceitos espontâneos mencionam 

a criança adquirir nas suas vivências do dia a dia, como por exemplo, aprender a falar 

uma determinada palavra. Nos conceitos científicos, a criança obtém conforme lhe é 

ensinado partindo de um conceito, por exemplo, quando a criança aprende a somar.  

As teorias de Piaget e Vygotsky fundamentam a prática da psicopedagogia, 

auxiliando o profissional em sua atuação tanto clínica, quanto institucional, levando o 

mesmo a identificar como está o desenvolvimento e como conduzir os processos. 

Todos possuem facilidades e dificuldades em determinados aspectos quando 

fala-se em aprender. Esses pontos fortes e fracos devem ser percebidos pelo profissional 

atuante, para que promova uma aprendizagem partindo do que o indivíduo consegue 

fazer com mais facilidade para acessar ao que é mais difícil, utilizando estratégias e 

métodos que mais se adequarem ao ser.  



 

Para achar o que funciona melhor para cada um de acordo com suas 

particularidades se faz necessário um olhar atento para esse indivíduo e testes, mas é 

importante partir daquilo que atrai a criança. O psicopedagogo vai conhecer uma parte 

da criança durante a realização da anamnese, que é uma entrevista onde será abordada 

questões do nascimento, concepção, gestação, alimentação, saúde, gostos, entre outras 

questões, mas partindo da percepção de um familiar, assim conhecemos uma pequena 

parte também do entrevistado, mas é no contato com a criança, sessão após sessão que 

poderemos conhece-la e assim planejar e realizar atividades conforme o seu modo de 

aprender. 

Conforme Paín (1985) aborda em seu livro, a dificuldade de aprendizagem é 

definida por tudo aquilo que se opõe a normalidade independendo do nível cognitivo da 

criança, logo para ser considerado dificuldade de aprendizagem o desempenho precisa 

estar abaixo do déficit apresentado. Podemos citar alguns transtornos de aprendizagem 

mais comuns, são eles, dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia, dispraxia, TDAH, 

TEA e Síndrome de Asperger. A dificuldade de aprendizagem nada mais é do que o 

possível “sintoma” de um transtorno.  

Pode-se definir dislexia como um transtorno neurobiológico que tem por 

característica a dificuldade que envolve a leitura, a fonética e a linguagem escrita, 

podendo ter causa genética. Alguns possíveis indicativos podem ser citados, tais como, 

distração, baixa atenção, presença do atraso da fala, dificuldades aparentes na 

coordenação motora, em transcrever algo para o caderno, lateralidade, vocabulário 

empobrecido, entre outros.  

A disgrafia e a disortografia são também transtornos específicos da 

aprendizagem e ambos apresentam quentões relacionadas a escrita. O que as diferencia 

é que a disgrafia engloba uma situação deficitária na formação de números e letras, a 

disortografia apresenta dificuldade na estruturação da escrita, sendo por meio de 

palavras, textos e frases.  

A discalculia é uma dificuldade em compreender e identificar símbolos 

matemáticos, compreender conceitos e a realizar cálculos mentais, geralmente aparentes 

em crianças já inseridas no contexto escolar. 

Dispraxia é denominada um transtorno do desenvolvimento infantil, tendo como 

característica o mau desenvolvimento motor, acompanhando o indivíduo até a idade 

adulta. É dividida em três tipos, são eles, dispraxia da fala (linguagem), motora (a 

coordenação motora grossa) e postural (manter a postura de forma correta).  



 

O TDAH é definido como Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade, podendo também variar em DDA (Distúrbio de Déficit de Atenção) 

caracterizado sem a hiperatividade. Este transtorno possui causa genética ou pode 

aparecer de forma adquirida após estresse, tensão ou trauma vivenciado. É necessário 

que a criança passe por uma rede de profissionais para que não seja confundido um 

comportamento ansioso com a hiperatividade. 

O Transtorno do Espectro do Autismo ou TEA, é um transtorno neurológico que 

apresenta sintomas desde o nascimento precisando da percepção da família para que não 

ocorra um diagnóstico tardio desfavorecendo o bom desenvolvimento da criança. A 

criança apresenta fortemente uma dificuldade na interação social e na sua comunicação, 

apresenta estereotipias, que são movimentos e/ou comportamentos repetitivos, 

apresentando de forma intensa interesse por um determinado objeto.  

A Síndrome de Asperger, antes vista como um transtorno independente do TEA, 

mas atualmente eles são vistos alinhados, apresentando também no Asperger 

dificuldades na interação, na comunicação e a não compreensão do abstrato, para 

pessoas que possuem esses transtornos o ideal é trabalhar partindo do que é concreto.  

Esses transtornos podem aparecer isolados ou combinados, o indivíduo 

apresentando dois ou mais. Quando tratados de forma adequadas os sintomas diminuem 

e é possível proporcionar qualidade de vida aos indivíduos, mas não se pode pensar em 

cura, mas, sim, na minimização das consequências que os afetam.  

Neste contexto, eis que se evidencia a importância da participação ativa familiar 

e escolar para promover a formação integral da criança. É necessário que família esteja 

alinhada com a escola, sempre visando minimizar os impactos causados pelos 

transtornos. 

 

A contação de histórias como ferramenta no processo de intervenção 

A contação de histórias é um dos recursos lúdicos que podem auxiliar a prática 

psicopedagógica, vista com uma validade terapêutica. Para Sunderland (2005), as 

crianças não possuem capacidade psicológica para administrar sozinhas alguns conflitos 

internos e externos. Logo, compreender toda a situação é necessário que haja uma 

pessoa atenta a esta criança e disposta a investir um tempo para mediar a reflexão da 

criança e o gerenciamento do conflito.  

As histórias, além de ser uma ferramenta que ajuda nas questões psicológicas e 

comportamentais, podem ser grandes facilitadoras da aprendizagem. Elas agregam 



 

conhecimento também na linguagem, aquisição de vocabulário, leva a reflexão de 

maneira lúdica e divertida, promove a criatividade. É por meio da imaginação que se 

tem acesso a criança e ao seu interior, visto que esta é a linguagem delas. 

Neste caso, utilizar as histórias como uma vertente terapêutica se faz necessário 

selecionar os textos de acordo com a faixa etária e o tema de acordo com o que está 

sendo vivenciado. A criança vai se identificar com o personagem ou vai relacionar a 

alguém de sua família e assim associar o que está acontecendo. Após ocorrer a contação 

é fundamental abrir um espaço de fala para que a criança possa expor o que pensa e 

sente, assim como, o psicopedagogo propor atividades para consolidar o que foi 

abordado na história. 

Quando os terapeutas não abordam os sentimentos que percebem a dificuldade 

que a criança tem de lidar e entende-los, tem-se como consequência comportamentos 

não saudáveis envolvendo as questões sociais, emocionais e cognitivas. As crianças não 

possuem estruturas emocionais que as auxiliem a gerenciar todas as suas emoções, por 

isso não entendem o que está acontecendo dentro delas, não sabem como externar e 

como solucionar, logo precisam de um profissional que utilizem atividades lúdicas que 

as ajudem a compreender a mistura de sentimentos. 

Os profissionais precisam ser empáticos e entender que nem todas as crianças 

vão se comunicar da mesma maneira, umas falam do modo tradicional durante uma 

conversa, outras através dos desenhos e jogos ou depois de um longo tempo 

convivendo, mas é através do comportamento que a criança apresenta que nos deixa 

alerta para entender quando algo não está fluindo como o esperado. É importante 

ressaltar a necessidade do fortalecimento do vínculo afetivo e que a criança perceba que 

no momento dos atendimentos o profissional está ali inteiramente disponível e acessível 

para ela. 

A contação de história nos oferece uma infinidade de possibilidade para 

trabalhar o desenvolvimento integral do indivíduo em diferentes fases da vida. É 

utilizando este método que podemos aos poucos solucionar os conflitos enfrentados.  

O terapeuta, a família, a escola e a sociedade precisam respeitar o que o 

indivíduo está vivenciando ou o que já foi vivenciado e como ele lida com as questões 

que envolvem suas experiências. Quando estamos intervindo com um paciente e 

fazendo com que ele reviva uma determinada situação devemos estar cientes de que 

podemos estar mexendo em feridas não cicatrizadas, logo ele se torna vulnerável, dessa 

forma o respeito à pessoa e ao seu tempo é fundamental. 



 

O profissional também tem a responsabilidade de informar e conscientizar os 

pais que julgam e banalizam o que a criança sente e mostra-los que essa ação pode gerar 

traumas em diversas áreas. De fato, um dano muito maior é ocasionado, esse 

comportamento negativo dos responsáveis favorece para que ela se feche e não os 

procure mais para abordar suas necessidades. Cabe-nos também a ensinar aos genitores 

como agir mediante a determinadas situações. 

Cada vez que fazemos o indivíduo se fechar, mesmo sendo de maneira 

involuntária, a carga emocional acarreta em sintomas físicos como as dificuldades de 

aprendizagem, transtornos e síndromes.  

É imprescindível que nós passemos a analisar a linguagem que estamos 

utilizando e nos questionarmos “será que a criança entende o que eu quero dizer com a 

linguagem e a abordagem que estou adotando?”. Muitas das vezes a linguagem está 

inapropriada para o público direcionado. No caso das crianças, a linguagem que é mais 

adequada para elas é a da ludicidade, como as histórias.  

Quando a criança mostra um comportamento inadequado, para ajudá-la é 

necessário o uso da linguagem correta, procurar entender o porquê ocorre determinado 

comportamento e conduzi-la a gerenciar seus sentimentos. O ato de contar histórias 

utiliza esses pontos por meio da fantasia.  

Conforme Lacombe (2015), a contação de história não é apenas para crianças, 

mas pode e deve ser inserida em todas as fases da vida iniciando na gestação, deste 

modo, a narrativa vai sendo inserida e consequentemente a linguagem sendo 

desenvolvida. Não é só a linguagem que pode ser aprimorada, mas todas as disciplinas 

escolares. A ludicidade é o caminho que facilita a aprendizagem, por meio dela é 

permitido ensinar as crianças de forma que sejam atraídas pelo brincar e a identificação 

com o contador, sendo ele, o responsável, o professor, o psicopedagogo, através do 

fortalecimento de vínculos e da afetividade. Sem o lúdico, o vínculo e a afetividade, 

dificilmente o profissional irá alcançar o objetivo de que uma informação nova venha a 

se tornar um conhecimento, por isso, se faz necessário planejar as ações antes, durante e 

depois dos atendimentos psicopedagógicos, e envolver a família em todo o processo 

unindo o trabalho realizado no consultório psicopedagógico, em casa e na escola. 

Visca (2010) menciona que a Psicopedagogia é uma vertente originada da 

Pedagogia e da Psicologia que tem como objetivo compreender o ser em sua totalidade, 

o que nos deixa claro que é preciso conhecer o indivíduo em seus aspectos sociais, 



 

físicos e emocionais. Só é possível enxergar uma pessoa na sua completude se 

analisamos como ela se comporta, se sente, pensa e reage exposta a aprendizagem. 

Não há como considerar que todos aprenderão e desenvolverão suas habilidades 

no mesmo tempo e da mesma maneira, visto que somos seres únicos, porém há um 

parâmetro onde os profissionais se baseiam para verificar se o indivíduo está ou não 

desenvolvendo dentro do esperado.  

Cabe a Psicopedagogia envolver-se com os processos de aprendizagem e como 

acontece o desenvolvimento do ser. A junção dessas duas questões norteia o 

profissional para iniciar os seus estudos direcionados a cada paciente. Quando falamos 

de Psicopedagogia clínica, é referente ao ambiente onde a sua função é diagnosticar as 

causas que ocasionam as dificuldades de aprendizagem e minimizar os sintomas que 

prejudicam todo o processo de aprender e que ocorra naturalmente trazendo desafios a 

quem possui distúrbios, síndromes e transtornos.  

O psicopedagogo atua com uma rede de profissionais que com suas 

contribuições completam o trabalho do profissional. É inviável essa profissão trabalhar 

sozinha sem o olhar do neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, entre outros 

profissionais que ajudam a fechar o diagnóstico do paciente.  

Existem aspectos que os profissionais precisam estar atentos, são eles, sociais, 

cognitivos e pedagógicos.  

Os aspectos sociais envolvem a sociedade, isto é, entender onde e como é que 

aquele indivíduo se coloca, sendo no meio familiar, grupos religiosos e instituições, pois 

também são setores que a aprendizagem acontece.  

No aspecto cognitivo é observado a atenção, memória, percepção e outros 

fatores intelectuais. Nessa área ressalta a Epistemologia e a Psicologia genética, nos 

permitindo avaliar como é o comportamento do ser com outros objetos.  

Já os aspectos pedagógicos abordam sobre a metodologia utilizada, quais 

conteúdos são ensinados, os tipos de avaliações que são utilizados nas diferentes 

instituições.  

É valido ressaltar que em uma turma nem todos os estudantes aprenderão com o 

mesmo método, então os educadores precisam tem um olhar mais responsável e 

afetuoso para saber perceber as diversidades de tempos e formas de aprendizagem e 

partir para uma outra metodologia para quem não consegue acompanhar com o método 

escolhido.  

 



 

Considerações Finais 

Neste artigo foi abordada a importância da contação de histórias na vida de um 

indivíduo, independentemente da idade, para que o auxilie nas suas questões 

emocionais, sociais, pessoais e escolares. Também foi ressaltado como a linguagem 

pode ser desenvolvida por meio dos livros e da criação de vínculos afetivos entre o 

contador e o ouvinte.  

A aprendizagem é um assunto significativo e que não acontece da mesma forma 

para todos, não há um padrão, ainda mais quando se fala em transtornos de 

aprendizagem. Apesar de duas pessoas possuírem o mesmo transtorno jamais 

poderemos cogitar que os mesmos métodos e atividades servirão para ambos, é preciso 

respeitar as particularidades de cada indivíduo.  

A família, a escola e a rede de profissionais unidas em prol da criança 

proporcionam a mesma qualidade de vida e o seu desenvolvimento. Se faz necessário 

levar informações a sociedade para que o papel do psicopedagogo seja visto como algo 

que traz benefícios a criança. 
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