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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E A PSICOPEDAGOGIA 

 

 

RESUMO- Conhecidos os conceitos e a essência da Psicopedagogia, considerando-se o sentido 
amplo do seu objetivo relacionado à aprendizagem humana e entendendo-se o papel de grande 
importância que esta ciência desenvolve, a ênfase deste trabalho consiste em mostrar a relação 
existente entre os problemas de aprendizagem em suas diversas formas e o trabalho realizado pela 
psicopedagogia em prol dessa problemática, na tentativa de dissipar essa barreira e alcançar 
resultados positivos, tanto no âmbito terapêutico quanto preventivo, nos casos em que se percebem 
estas dificuldades, cuja consequência se traduz no fracasso escolar, como também pode ser 
percebida em outras áreas da vida.  
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1. INTRODUÇÃO 

As conquistas humanas são devidas aos esforços humanos, motivados pelo 

ensino e o desejo de alcançar o objetivo de aprender. Nas muitas etapas do 

aprendizado natural do ser humano como: andar, falar, e as etapas mais avançadas 

como ler e escrever etc., pode ser verificado que nem todos têm o mesmo 

desenvolvimento, e no desenrolar desse aprendizado em que alguns não 

conseguem acompanhar o mesmo ritmo, isso não deverá significar que esses 

precisem ser desqualificados para as conquistas.  

Àqueles que por alguma razão, sejam dificuldades ou distúrbios, têm menor 

ou nenhum aproveitamento nesse curso natural, faz-se necessária a oportunidade 

de maior empenho na atuação dos sujeitos envolvidos no processo, para que nas 

suas dificuldades, independentemente da causa, os indivíduos possam  obter 

resultados positivos e possam assim alcançar seus objetivo e metas. 

Essa relação bastante pertinente entre oportunidade e conquista traduz a 

atuação da Psicopedagogia que estuda, compreende e intervém na aprendizagem 

humana em todos os seus aspectos, quer seja no aprendizado ou nas dificuldades e 

distúrbios da aprendizagem. 

1.1  A PSICOPEDAGOGIA E SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Cabe ressaltar aqui que a Psicopedagogia integra outros conhecimentos e 

princípios de diferentes campos como a Psicologia, a Psicanálise, a Filosofia, a 

Pedagogia, a Neurologia entre outros, visando compreender de maneira mais ampla 

o processo da aprendizagem humana bem como as dificuldades que fazem parte do 

processo, atuando tanto na área preventiva (Psicopedagogia Institucional) quanto na 

área terapêutica (Psicopedagogia Clínica). A este respeito Bossa expressa:  

A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que adveio de uma 
demanda - o problema de aprendizagem, colocado em um território pouco 
explorado, situado além dos limites da psicologia e da própria pedagogia – e 
evoluiu devido à existência de recursos, ainda que embrionários, para 
atender a essa demanda, constituindo- se assim, em uma prática. Como se 
preocupa com o problema de aprendizagem, deve ocupar-se inicialmente 
do processo de aprendizagem. Portanto, vemos que a psicopedagogia 
estuda as características da aprendizagem humana: como se aprender, 
como essa aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada por 



 

 

 

 

vários fatores, como se produzem as alterações na aprendizagem, como 
reconhecê-las, tratá-las e a preveni-las. (BOSSA, 2007, p. 24). 

1.2  A Psicopedagogia Institucional 

A Psicopedagogia Institucional tem uma importante atuação de caráter 

preventivo, e no caso das escolas, muitas vezes encontra um parecer controverso 

como apresenta Vercelli (2012, p. 73): 

A Psicopedagogia institucional é um campo de estudo que vem se 
desenvolvendo como ação preventiva de muita importância, mas é vista 
como ameaçadora, pois tem por objetivo fortalecer a identidade do grupo e 
transformar a realidade escolar. Torna-se ameaçadora, pois em muitos 
casos, o psicopedagogo poderá propor mudanças para que determinadas 
crianças aprendam, mas, infelizmente, muitos educadores resistem a essas 
mudanças e interpretam o que lhes foi dito como se não estivessem dando 
conta do papel que exercem. 

Essa ação preventiva é essencial, pois se não for dada a devida atenção às 

dificuldades no seu início, as crianças e adolescentes poderão ter a aprendizagem 

bloqueada, podendo haver assim a necessidade de atendimento clínico. 

(VERCELLI, 2012).  

Não houvesse tantos entraves às oportunidades que a psicopedagogia se 

propõe a oferecer, no lugar de tantos fracassos escolares haveria mais proveito no 

processo em que se transmite e se recebe conhecimentos. 

Ainda para Vercelli (2012, p.73), “Desde a década de 1970, o trabalho do 

psicopedagogo institucional se resume em ajudar crianças e adolescentes a resolver 

os conflitos que encontram na trajetória escolar e/ou evitar que eles ocorram.”.  

1.3  A Psicopedagogia Clínica 

A Psicopedagogia clínica atua com caráter terapêutico que se objetiva em 

resgatar o prazer de aprender, procurando integrar todos que estão envolvidos no 

processo de aprendizagem. Dessa forma, Bossa diz: 

A Psicopedagogia clínica procura compreender de forma global e integrada 
os processos cognitivos, emocionais, sociais, culturais, orgânicos, e 
pedagógicos que interferem na aprendizagem, a fim de possibilitar 
situações que resgatam o prazer de aprender em sua totalidade. Incluindo a 
promoção da integração entre pais, professores, orientadores educacionais 
e demais especialistas que transitam no universo educacional do aluno. 
(BOSSA, 2007, p. 67) 



 

 

 

 

1.4  A Aprendizagem 

Sendo a aprendizagem o foco da Psicopedagogia, é oportuno mencionar aqui 

como se dá esse processo e como ele acompanha a vida do indivíduo em todas as 

etapas do seu desenvolvimento.  

A aprendizagem é algo inerente ao ser humano, uma habilidade adquirida 

logo cedo, como lemos na descrição de Bossa:  

Várias teorias acerca do funcionamento psíquico afirmam que nós 
nascemos com uma tendência nata para a aprendizagem. Neste sentido, 
basta lembrarmos que iniciamos nosso processo de aprendizagem bem 
cedo. Aprendemos mamar, falar, andar, pensar e um milhão de outras 
coisas que vão garantir nossa sobrevivência e nos tornar humanos. 
(BOSSA, 2007, p.11): 

Ela ainda diz que:  

[...] a aprendizagem e a construção do conhecimento são processos 
naturais e espontâneos na nossa espécie e, se não estão ocorrendo, 
certamente existe uma razão, pois uma lei da natureza está sendo 
contrariada. É preciso então identificar a causa dessa falha para que a vida 
possa seguir seu curso normal. (BOSSA, 2007, p.11) 

 Segundo Bossa, o processo de aprendizagem deve ser natural, espontâneo e 

prazeroso, se não é assim, faz-se necessário verificar o que está errado no 

processo, identificar os problemas e suas causas, e isso se dá por meio de uma 

intervenção especializada, sendo esse o campo de atuação da Psicopedagogia, 

cujos profissionais, os psicopedagogos, trabalham na prevenção, no diagnóstico e 

no tratamento dos problemas de aprendizagem escolar, e através de diagnóstico 

clínico ou institucional identificam problemas e causas para elaborar o plano de 

intervenção. (BOSSA, 2007). 

 Entendendo que várias podem ser as causas para o problema ou distúrbio na 

aprendizagem, mas conhecendo que a Psicopedagogia interage com outras 

ciências, quais sejam: Psicologia, Pedagogia, Neurologia dentre outras, é nesta 

tentativa que se encontram possíveis soluções para os casos mais difíceis com o fim 

de ajudar os indivíduos que sofrem com essa problemática que pode levá-los à falta 

de atenção até mesmo a perda de interesse, como afirma Bossa:  

Sabemos que, conscientemente, ninguém sofre por que quer [...] também 

que o problema de aprendizagem escolar sempre traz sofrimento [...] que 



 

 

 

 

muitas vezes é camuflado, através de comportamentos que sugerem 

desinteresse, desatenção, irresponsabilidade, etc.”. (BOSSA, 2007, p.13) 

 Faz-se necessário ainda ressaltar aqui que, nesse processo, é importante a 

interação entre pais, alunos, profissionais da escola e psicopedagogo, porque o 

problema de aprendizagem não se restringe apenas ao sujeito que aprende, mas 

envolve todos estes no processo. Sobre este aspecto, lemos: 

É comum ouvirmos queixas, por parte das escolas, sobre a pouca 
participação dos pais na vida escolar dos filhos, inclusive que nas reuniões 
de pais a frequência é baixíssima, e também é frequente ouvir dos pais que 
a escola possui alguma falha e que gostariam de ser mais ouvidos pelos 
professores e equipe técnica. Refletir sobre esses desencontros é 
necessário para o bem da aprendizagem de nossos alunos [...] Quando se 
tem uma visão psicopedagógica, enxergamos os pais de nossos alunos 
como seres também em processo de aprendizagem e, por isso, em alguns 
momentos da reunião, cabem “prescrições”, sugestões de como os pais 
podem agir em casa para conduzir os estudos de seus filhos, sem, com 
isso, tornarem-se professores particulares dos filhos. Muitos pais afirmam 
textualmente, especialmente quando o problema é o comportamento, que 
não sabem o que fazer com seus filhos. Devemos acreditar nesse “não 
saber” e colaborar com eles, oferecendo-lhes leituras, pequenos vídeos, 
estudos de caso, algumas atividades práticas, enfim, tornar a nossa reunião 
o mais produtiva possível [...] Se permitirmos que os pais de nossos alunos 
falem, vamos aprender como eles e descobrir talentos que podem ser úteis 
para a escola. (SERRA, 2012, p. 18). 

2. ESTUDO DE CASO  

2.1  Relato produzido a partir de entrevista e observação de fatos que 

constituem um estudo de caso para o fim proposto neste trabalho. 

A entrevista foi feita com uma mãe que será chamada aqui de S sobre sua 

filha que será chamada de L.  

S relata que o parto em que nasceu a jovem L, de 28 anos, foi um parto difícil, 

o que provocou complicações para a filha devido à falta de oxigênio no cérebro. 

Segundo relato da mãe, os médicos disseram que a maneira como o cérebro da 

criança fora afetado, ela não conseguiria aprender normalmente como as outras 

crianças. Ou seja, teria problemas de aprendizagem.  

De fato, ela apresentou este e outros problemas. Ela cresceu como uma 

criança especial, não teve um desenvolvimento normal, até os 3 ou 4 anos de idade 

ainda não andava, não tinha firmeza e equilíbrio no corpo, mas falava algumas 



 

 

 

 

coisas; no seu crescimento e desenvolvimento, apresentou também comportamento 

desordenado, irritadiço, às vezes agressivo, se provocada, e convulsões. Não 

frequentou a escola normal, é impaciente e até hoje não anda sozinha para os 

lugares, só acompanhada. Quando percebidos estes sintomas, os pais a levaram 

para consulta médica, fato que aconteceu mais ou menos quando tinha idade 

escolar, e foi encaminhada para frequentar a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), pois, conforme relatou a mãe, o médico deu diagnóstico1 de 

que o cérebro da filha não avançava no aprendizado, indo somente a um certo ponto 

e retrocedendo.  

Na APAE, L teve um desenvolvimento lento, mas de certa forma progressivo, 

não progressivo propriamente dito, pois algumas coisas influenciaram para que ela 

passasse algum tempo afastada do convívio com os outros alunos. Segundo a mãe, 

L já conseguia desenvolver algumas atividades que iniciavam os primeiros passos 

no aprendizado da leitura e da escrita, como cobrir as letras, por exemplo, mas não 

avançou, devido ao comportamento irritadiço e impaciente. Hoje em dia, ela continua 

frequentando a APAE, mas devido à impossibilidade de se fazer a pesquisa nesta 

instituição, não puderam ser apresentados dados precisos sobre o seu 

desenvolvimento, e ao que parece, segundo relato da mãe, ela frequenta por 

frequentar.     

2.2  Relevância deste estudo de caso para a proposta deste trabalho 

A jovem L foi observada por um período de tempo e foi verificado que, apesar 

dos problemas desencadeados no seu desenvolvimento, originados por problemas 

no seu nascimento, ela tem um convívio social participativo (dentro dos seus limites) 

na comunidade da igreja de que faz parte (sempre acompanhada dos pais), e 

consegue se relacionar com as outras pessoas, às vezes amistosamente, às vezes 

agressivamente, na maneira de falar e se dirigir a elas, principalmente quando se 

sente provocada, mas sempre monitorada pelos pais para não extrapolar no 

comportamento em relação aos outros, e também quase sempre contando com a 

compreensão dos demais sobre sua condição especial. 

 

1 É importante enfatizar aqui que esta informação não pôde ser comprovada na entrevista 

com apresentação do documento do diagnóstico médico, mas apenas relatada pela mãe. 



 

 

 

 

A jovem L é como uma criança, que não tem muita noção das coisas por si 

mesma, mas consegue entender o que se passa ao seu redor; conhece as pessoas 

pelo nome, quando aprende esses nomes, gosta de cantar na igreja, muito embora 

não tenha aprendido a ler, e consegue repetir as palavras das músicas que são 

cantadas, da maneira que ela consegue expressar. A maneira como ela expressa o 

nome das pessoas, como ela fala, como ela canta, é como uma criança que ainda 

não aprendeu a pronunciar bem as palavras.  

A relevância deste estudo de caso ser apresentado aqui neste trabalho 

consiste em mostrar que, se à jovem L tivesse sido oferecida a oportunidade de ter 

um acompanhamento psicopedagógico no seu contexto multidisciplinar, ela poderia 

ter chances para a aprendizagem e assim desenvolver a fala, a linguagem e a 

escrita, uma vez que ela participa num convívio social e não vive isolada, pois como 

diz Oliveira (1992, p.33): ”A aprendizagem desperta processos internos de 

desenvolvimento que somente podem ocorrer quando o indivíduo interage com 

outras pessoas”. 

  Leonel e Leonardo referem que “Vygotsky defende a escolarização para os 

deficientes intelectuais por acreditar na potencialidade da criança e no papel social 

da escola no desenvolvimento psíquico desta”, e enfocam “a importância das 

relações sociais para o desenvolvimento da criança com deficiência em seu 

processo de escolarização, pois entende-se que esta é a base para a 

aprendizagem”. (LEONEL; LEONARDO, 2014, p. 544) 

3. CONCLUSÃO 

Ao apresentar as considerações finais, faz-se necessário enfatizar três pontos 

essenciais do estudo tratado neste trabalho: O primeiro vem realçar a aprendizagem 

em todas as suas formas, como um instrumento para o desenvolvimento humano. 

Sem a aprendizagem, desde as pequenas coisas até as mais complexas, um 

indivíduo torna-se improdutivo, não participativo no meio social em que vive, 

desprovido de meios para descobrir suas capacidades e suas potencialidades no 

processo de construção das suas possibilidades de conquista no mundo. 

O segundo ponto diz respeito ao fato de que a aprendizagem não é para 

todos um processo natural, simples e prazeroso. Para alguns, esse processo 

acontece de forma lenta, ou muitas vezes nem acontece, devido a entraves pelo 



 

 

 

 

caminho, ou seja, surgem os problemas que podem ser dificuldades ou distúrbios da 

aprendizagem. 

É justamente aí, onde surge o terceiro ponto que mostra que nada está 

perdido, que existe solução, que existe saída. Essa solução surge como uma 

tentativa de trazer para os casos mais difíceis, “possibilidade”. Esta possibilidade é 

traduzida na Psicopedagogia, que no seu aspecto multidisciplinar e na sua atuação 

preventiva e terapêutica, oferece meios que tornam mais fácil a aprendizagem para 

que as oportunidades sejam acessíveis a todos, para que os indivíduos possam 

passar pelo processo de aprendizagem de maneira menos dolorosa e mais 

proveitosa possível, e assim possam ter as mesmas chances de conquistar seus 

objetivos, suas metas, realizar seus sonhos. 

 Com isto, conclui-se que, a Psicopedagogia deve estar presente na vida dos 

indivíduos, deve ser acessível, deve ser vista com olhos de aceitação, o que muitas 

vezes e infelizmente ainda não acontece, pois ao contrário de ser uma ameaça aos 

professores e outros profissionais, é sim uma soma que busca interação com estes 

e até mesmo com os pais, os quais a Psicopedagogia entende que fazem parte do 

processo de aprendizagem juntamente com a escola. 

É na tentativa de uma visão com o olhar da Psicopedagogia que ficam estas 

considerações, no desejo e na expectativa de que tudo pode ser melhor, e que para 

todos que fazem parte do processo de aprendizagem haja ganhos e não perdas. 
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