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APRESENTAÇÃO

Este projeto foi idealizado a partir da proposta do trabalho 
para conclusão do curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia 
Clínica e Institucional do IBFE- Instituto Brasileiro de Formação de 
Educadores. 

Sempre pensei que o trabalho de conclusão de curso deve 
contemplar uma função de utilidade social e profissional. O aluno 
investe tempo, conhecimento, dinheiro e isso não pode parar por 
aí. O conhecimento precisa ser compartilhado, desta forma surge a 
proposta de finalizarmos o curso com a construção de um e-book 
onde abordaríamos alguns dos módulos apresentados durante  a 
pós graduação.

Cada grupo escolheu seu tema e o desenvolveu, desta forma 
conseguimos ter aqui uma coletânea de temas importantes para a 
atuação do psicopedagogo. 

A Psicopedagogia está ligada a aprendizagem, vimos ao longo 
do curso que aprender está além da escola, além dos conteúdos. 
Aprender é para a vida. Assim a Psicopedagogia faz parte da vida 
e vocês verão isso nessa  trabalho recheado de conhecimento e 
aprendizagem. 

“Aprender é alimentar a alma de saber “ Içame Tiba 

 Nosso Instituto tem como lema o Futuro, as Tendências e a 
Inovação, esse grupo fez isso acontecer de forma fundamentada, 
experiente e significativa. Todos nós aprendemos e a partir disso 
novas oportunidades aparecerão. Pois a educação não é estática e 
sim ativa e promissora. 

A esta turma querida, ofereço meu respeito e admiração. Um 
novo caminho começa a ser traçado, se houverem pedras contem 
comigo para carrega-las, se houverem flores, estarei ao lado de 
vocês para admirar a colheita. 

Sinto-me privilegiada por conhecê-los!  Sucesso! 
Prof.ª Debora Corigliano  

Escrito por:

Prof.ª Debora Corigliano  
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INTRODUÇÃO

 “Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas 
com que me pintaram. Desencaixotar emoções, recuperar sentidos” 
(ALVES, 2008). Esta frase de tamanha sensibilidade, escrita por 
um educador, filósofo e escritor, resume perfeitamente a nossa 
formação como psicopedagogos.

Durante toda a jornada do curso fomos desafiados a exercitar 
nossa reflexão sobre algumas maneiras de pensar que estão 
enraizadas com profundidade dentro de nós. Tais raízes que, na 
maior parte das vezes, impedem transformações essenciais em 
nossa prática humana e pedagógica. Quando aceitamos os desafios 
de repensar, de admitir que precisamos modificar estratégias, 
reaprender, na verdade, estamos encarando de frente a busca por 
uma Educação emancipadora e real.

Foi pensando desta forma que o presente trabalho se 
estruturou, nesta busca por fazer, de certa forma, um resumo de 
tudo o que foi aprendido e vivenciado ao longo dos meses de 
formação. Sensibilidade, criticidade, muita troca e conhecimento 
compartilhado permeiam as linhas daqui em diante. 

Cada capítulo traz um tema específico, porém todos estão 
interligados, conversando sobre a totalidade da Psicopedagogia, 
unindo conceitos com ideias que foram discutidas ao longo de 
todas as aulas do curso.

O primeiro capítulo tem como objetivo contextualizar o leitor sobre 
o que é a Psicopedagogia, bem como os seus processos históricos. 
Acreditamos que este tema introdutório seja fundamental para que 
exista a compreensão do porquê esta área se tornou tão importante 
nos processos de aprendizagem, além de proporcionar uma visão 
da sua interdisciplinaridade, que na maioria das vezes possui uma 
visão restringida e distorcida apenas à pedagogia ou psicologia.

Como sabemos, o psicopedagogo pode atuar tanto em 
instituições quanto em clínicas. O nosso trabalho traz as duas 
vertentes de maneira praticamente fundida, uma vez que os 
olhares e propostas de intervenção/avaliação são muito adaptáveis 
a ambos os contextos. Porém, o segundo capítulo aborda com 
mais especificidade a Psicopedagogia Institucional, pensando na 
importância de contribuir com olhares preventivos, ou seja, que 
as crianças possam desfrutar de uma Educação mais humana na 
escola, capaz de valorizar suas habilidades e proporcionar uma 
relação saudável e atenta entre educador e educando, diminuindo, 
assim, as ideias de “fracasso” escolar. 

Em seguida, achamos muito pertinente trazer o tema “funções 

Escrito por:

Nayara Mastelari.
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executivas”, que envolve diretamente o trabalho do psicopedagogo. 
As funções executivas são as habilidades cognitivas que permitem 
controlar e regular os nossos pensamentos, emoções, ações frente 
aos conflitos, sabendo encontrar a flexibilidade. Portanto, o objetivo 
é o de fornecer em nosso trabalho muito mais do que o conceito, 
mas também possibilidades de intervenções pedagógicas para 
inspirar os próprios profissionais da área em suas atuações. 

Nós também abordaremos temas chaves, que permearam tal 
formação: a importância da psicomotricidade na educação infantil 
e a musicalização, pensando na proporção de desenvolvimento 
contida em cada uma delas, afinal as crianças aprendem através 
de múltiplas linguagens, sobretudo corporais e artísticas.

Por fim, abordaremos os temas que geraram, de fato, 
muita aprendizagem para o grupo como um todo, tratando de 
questões específicas da oralidade, leitura e escrita, além claro da 
alfabetização matemática. A ideia é a de que compartilhemos 
alguns pensamentos críticos sobre os modelos já existentes, porém 
fornecendo sugestões e orientações diante de uma nova forma de 
ensinar: mais significativa e eficaz!

Desejamos que o trabalho do Psicopedagogo esteja sempre 
embasado na sensibilidade, perguntando-se diariamente: “Quem 
é este outro para quem estou direcionando a minha capacidade 
de ouvir, sentir, olhar, conhecer mais atentamente?”, “Apesar das 
limitações, o que eu posso fazer de diferente?”.

Porém, queridos leitores, antes de mergulharem nos textos 
produzidos por nós, faz-se necessário destacar que não existem 
receitas prontas sobre como ser um psicopedagogo. Cada capítulo 
busca refletir, questionar, propor mudanças, inspirar; mas o grande 
legado da Psicopedagogia e da Educação, como um todo, é permitir 
que cada profissional da área se sinta livre para fazer uso de 
práticas que deixem grandes marcas no outro, transformando, de 
fato, muitas vidas. Permitir, independente da forma, que as crianças 
possam crescer de maneira expressiva, questionadora e consciente 
do seu papel na sociedade, reconhecendo suas potencialidades e 
se apropriando da própria alteridade. 

Escrito por:

Nayara Mastelari.
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HISTÓRIA DA PSICOPEDAGOGIA

A psicopedagogia é uma área que estuda a relação entre 
aprendizagem e a mente humana. Surgiu após serem encontrados 
problemas de aprendizagem em indivíduos e a necessidade de 
justificar a desigualdade social, a princípio. 

No século XVIII não existia conceito de aprendizagem e 
dificuldades de aprendizagem, essas dificuldades eram conhecidas 
como doenças mentais e, muitas vezes, explicadas pela concepção 
sobrenatural. Devido a isso, a psicopedagogia busca uma resposta 
para os conflitos na aprendizagem através de técnicas de trabalho 
que podem ser desenvolvidas de maneira individual ou em grupo, 
para assim resgatar a vontade de aprender, de modo a observar 
quais fatores podem contribuir ou não para o processo de ensino-
aprendizagem.

No final do século XIX e início do século XX na Europa, tiveram 
início as primeiras explicações pré-científicas. Charles Darwin 
enquadrou o homem dentro do esquema da evolução biológica 
e afastou as linhas que dividem as ciências naturais, humanas e 
sociais. O corpo humano passou a ser estudado pela Psicologia 
e as escolas começaram a aplicar testes buscando descobrir o 
motivo das diferenças encontradas no rendimento de seus alunos.

Os primeiros Centros Psicopedagógicos foram iniciados na 
Europa, em 1946, por J. Boutonier e George Mauco, com direção 
médica e pedagógica. Estes Centros uniam conhecimentos da área 
de Psicologia, Psicanálise e Pedagogia, onde tentavam readaptar 
crianças com comportamentos socialmente inadequados nas 
escolas ou nos lares e atender crianças com dificuldades de 
aprendizagem apesar de serem inteligentes (MERY apud BOSSA, 
2000, p. 39). Era esperado que através dessa união fosse obtido 
um resultado total da criança, tornando possível a compreensão do 
caso e a partir desta compreensão, poderia se pensar na melhor 
ação reeducadora a ser determinada de acordo com a orientação e 
gravidade do caso. 

O mesmo movimento ocorria nos EUA, porém com ênfase nos 
aspectos médicos. No Século XX surgem, então, os primeiros 
centros de reeducação e escolas particulares que atendiam crianças 
com “aprendizagem mais lenta”. Além destes, em 1930, surgem 
na França os primeiros centros de orientação educacional com 
psicólogos, educadores e assistentes sociais. Foi na Argentina, em 
1956 é que se dá início a formação universitária em Psicopedagogia, 
com Arminda Aberastury e foi então que surgiu, na década de 70, 
os Centros de Saúde Mentais onde Psicopedagogos realizavam 

Escrito por:
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diagnóstico e tratamento. 
Devemos ressaltar que a psicopedagogia nasceu com o objetivo 

de trabalhar na área clínica e a partir das demandas encontradas 
foi se ampliando para a área escolar, onde conseguimos observar 
que portanto ela vai da prioridade curativa à preventiva. 

Ressaltamos ainda que a psicopedagogia é tratada como 
aplicação da psicologia à pedagogia. Ainda que se tratasse 
de recorrer apenas a estas duas disciplinas para solucionar os 
problemas de aprendizagem, não seria uma aplicação de uma à 
outra, mas sim como constituição de uma nova área que recorrendo 
aos conhecimentos dessas, pensa o seu objeto de estudo a partir 
de um corpo teórico próprio que busca se formar, confome cita 
Bossa (2007), “a psicopedagogia enquanto produção de um 
conhecimento científico nasceu da necessidade de uma melhor 
compreensão do processo de aprendizagem, não como aplicação 
da psicologia à pedagogia” 

Em 1970 a psicopedagogia chega no Brasil sob influência tanto 
americana, quanto europeia, via Argentina devido ao fácil acesso 
à literatura, sendo criados cursos com enfoque Psicopedagógicos. 
No início da década de 80, surge a Escola de Guatemala, com 
uma visão sociopolítica a respeito da dificuldade de aprendizagem 
escolar, onde acreditava-se em problemas no processo de ensino. 
Sendo assim, iniciando um trabalho preventivo. Além disto, surgem 
também os cursos de especialização nesta área, idealizados para 
complementar a formação dos psicólogos e educadores que 
buscavam solucionar certos problemas. 

Com isso, ainda em 1970, surgiram no âmbito institucional 
cursos com enfoques psicopedagógicos, antecedendo a criação dos 
cursos formais de especialização e aperfeiçoamento que tratavam 
de temas como “a criança problema em uma classe comum”, 
“dificuldades escolares”, “pedagogia terapêutica”, “problemas 
de aprendizagem escolar” e eram oferecidos para psicólogos, 
pedagogos e professores na área da educação com o objetivo de 
conter conhecimentos específicos para atuar com as crianças na 
sala de aula.

No ano de 1979, foi criado o primeiro curso de psicopedagogia no 
Instituto Sedes Sapientiae em SP pela pedagoga e psicodramatista 
Maria Alice e pela diretora do Instituto Madre Cristina Sodré cujo 
objetivo era valorizar a ação do educador. 

O curso começou abordando o tema da reeducação em 
psicopedagogia, depois assumiu um caráter terapêutico com 
aprofundamento nos aspectos afetivos da aprendizagem e daí em 
diante, as mudanças continuam e com espaço para refletir e praticar 
a psicopedagogia. Hoje o curso privilegia as diferenças no papel 
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do psicopedagogo, buscando análises mais rígidas da identidade 
profissional. Ele ainda reflete na mudança de conceber o problema 
do fracasso escolar e a busca pela identidade do professor, que 
nasce como reeducador e aos poucos amplia seu compromisso, 
sua responsabilidade de diminuir os problemas de aprendizagem 
nas escolas e assim reduz os altos índices de fracasso escolar.

Em meados de 1980, em São Paulo, tivemos a criação da 
Associação Brasileira de Psicopedagogia – ABPp  que foi o 
marco inicial na direção da institucionalização da profissão de 
psicopedagogo e junto com ela tivemos também a criação  do 
primeiro curso regulamentado do Brasil, em 1985, na Faculdade 
São Marcos - Curso de Aperfeiçoamento e Especialização para o 
Magistério Superior. 

Através da ABPp, podemos encontrar hoje eventos de dimensão 
nacional,  publicações com temas que retratam as preocupações 
e tendências na área, congressos, dentre outros que refletem a 
trajetória da atuação psicopedagógica dos primórdios até os dias de 
hoje. A Associação visa como principal objetivo, tornar conhecido o 
campo de atuação de um psicopedagogo.

No Brasil, encontramos um nome importante para a 
psicopedagogia: Jorge Visca, que é considerado o pai da 
psicopedagogia para nós brasileiros. Ele desenvolveu a 
epistemologia convergente, modelo formulado para a atuação 
psicopedagógica, no qual utiliza-se da confluência das três linhas: 
psicogenética (Piaget), psicanálise (Freud) e a psicologia social 
(Enrique Pichon Riviere) onde apresenta uma dimensão clássica 
de clínica, propondo diagnóstico, tratamento corretor e prevenção. 
Para Visca, a aprendizagem depende de uma estrutura que envolve 
o cognitivo/afetivo/social.

As correntes teóricas utilizadas na Psicopedagogia são:
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• Behaviorismo: estuda as interações entre o indivíduo e o 
ambiente através das relações entre estímulos e respostas. O 
meio é o fator que influencia o comportamento, se houvesse 
o controle do meio se obteria o controle desejado. (John B. 
Watson)

• Humanismo: considera a pessoa como um todo, sendo ser 
único. Propunha deixar livre a vontade do ser que aprende. 
A aprendizagem depende do aluno e suas atitudes. (Carl 
Rogers)

• Construtivismo: a criança precisa assimilar e depois pode, 
ou não, acomodar as informações recebidas modificando 
seus esquemas com essas construções cognitivas. A criança 
aprende a se comportar por meio de interação com adultos, 
a cada contato, novos comportamentos vão surgindo. O 
conhecimento é construído por meio de troca de experiências 
entre indivíduos e com o mundo. A criança necessita de 
normas e por isso a relação de coação se torna fundamental. 
(Jean Piaget)

A constituição da psicopedagogia, se deu ainda por meio da união 
de outras áreas do conhecimento, dentre as quais ressaltamos: a 
Pedagogia, a Psicologia, a Filosofia, a Neurologia, a Sociologia, a 
Linguística e a Psicanálise (BOSSA, 20011, p.39).

O papel do psicopedagogo é entender o processo que leva o ser 
humano a assimilar e construir o conhecimento, compreender como 
assimilamos cada um deles desde que somos recém-nascidos 
até a fase adulta. Com isso, o profissional tem a oportunidade de 
identificar problemas, que podem ser dificuldades ou até mesmo 
transtornos, encontrar alternativas para melhorar o processo 
de ensino e garantir que os conteúdos possam ser absorvidos e 
compreendidos.

Também cabe a ele decifrar a origem da dificuldade apresentada, 
que pode ser mental, social, física e mesmo emocional. É possível 
ainda que o psicopedagogo atue no desenvolvimento de ações 
preventivas, a partir do acompanhamento, sobretudo de crianças.

Campo de atuação:

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA
• Realizada terapeuticamente;
• Se concentra em descobrir o porquê o indivíduo não aprende 

para auxiliá-lo;
• Colabora na construção da autoestima;
• O sujeito é conduzido a descobrir suas habilidades e aptidões 

construindo seu saber;
•  Realiza intervenções voltadas aos problemas diagnosticados;
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• O atendimento é realizado em clínicas e geralmente são 
feitos individualmente.

PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
• Pode ser desenvolvida no contexto hospitalar e empresarial, 

porém seu principal foco de atuação é em instituições 
escolares na atualidade;

• Se coloca, atentamente, às variadas possibilidades de 
construções do conhecimento, valoriza o imenso universo de 
informações que envolvem a vida escolar e o ritmo de cada 
ser;

• No contexto escolar assumirá o compromisso com a 
transformação da realidade escolar, reorientando o modo de 
fazer o ensino aprendizagem, levantando possibilidade de 
reflexão dos métodos educativos e construção de ambiente 
significativo e positivo.

AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
• Processo de avaliação inicial onde, através de diversos 

testes, se tenta alcançar uma hipótese diagnóstica coerente, 
iniciando-se os trabalhos efetivamente;

• Inclui outros profissionais como pediatra, neurologista, 
fonoaudiólogo e psicólogo, visto que as dificuldades podem 
estar relacionadas a outros fatores.

Como podemos observar ao longo do texto, a Psicopedagogia 
é um eixo recente e que está em franca evolução, com alterações e 
desenvolvimentos cotidianos nas abordagens.
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PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL

A psicopedagogia tem como um dos diversos campos de atuação 
a Psicopedagogia Institucional, tendo como área para se trabalhar 
as empresas, hospitais e as escolas. Esse tipo de trabalho pode 
ser realizado pelo psicopedagogo, tanto através de assessorias ou 
como um profissional contratado da própria instituição.

A Psicopedagogia Institucional Empresarial está presente em 
empresas que buscam potencializar o aprendizado e o desempenho 
de seus colaboradores, articulando métodos e proporcionando um 
ambiente que auxilie no desenvolvimento pessoal e aproveitamento 
profissional. 

Ainda pouco difundida no Brasil, a Psicopedagogia Institucional 
Hospitalar auxilia crianças e adolescentes que experienciam longas 
períodos em hospitais e acabam por se afastar das instituições 
escolares. Esse profissional vai atuar visando reduzir os danos 
do afastamento e potencializando o desenvolvimento cognitivo 
da criança em atendimento intra-hospitalar. Um exemplo de 
Psicopedagogia hospitalar em Campinas é o Hospital Sobrapar, 
que trata deformidades congênitas ou adquiridas de crânio e face 
em crianças. A psicopedagogia nesta instituição foi um programa 
implantado diante das queixas dos pais sobre as dificuldades 
escolares dos filhos. Os Psicopedagogos auxiliam na aprendizagem 
e na adequação escolar da criança e orienta as famílias sobre as 
melhores estratégias com relação à vida escolar.

Uma outra forma de atuação do psicopedagogo é com a terceira 
idade. Neste caso, a psicopedagogia tem como objetivo apresentar 
recursos capazes de tratar, prevenir e minimizar os efeitos do 
declínio das capacidades cognitivas melhorando a capacidade 
de aprender do ser em envelhecimento. Isso vai ajudar os idosos 
na construção da sua autoimagem e autoestima. É essencial criar 
uma metodologia que trabalhe as competências motora, cognitiva, 
afetiva e social. 

Outros exemplos de conservação da memória é praticar com 
jogos de xadrez, palavras cruzadas, jogos da memória, tabuleiro, 
caça-palavras e exercícios simples como recordar fatos recentes, 
aprender o uso do computador, pintura e música.

 O envelhecimento crescente da população oportuniza para 
o psicopedagogo o trabalho no ambiente da clínica ou institucional.

 Nesse contexto cabe ao psicopedagogo e à equipe 
multiprofissional ”compreender, discernir e empreender um 
trabalho de mediação e assessoria aos idosos e aos seus grupos.” 
(BORTOLANZA; KRAHL; BIASUS, 2005, p.168)
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Já o psicopedagogo institucional que atua dentro das 
instituições escolares, trabalha em conjunto com professores, 
coordenadores, orientadores e responsáveis pelos alunos. Tem 
como função agir na prevenção e no auxílio a dificuldades de 
aprendizagem apresentadas pelos estudantes e na inclusão. Deve 
conhecer o corpo docente e seu modo de trabalho, estabelecendo 
vínculos, para atuarem em conjunto, buscando sempre o sucesso 
escolar.  Além disso, também é função do psicopedagogo:  

“(...) realização de pré-diagnósticos, encaminhamentos 
a especialistas e assessoria aos alunos que apresentam 
dificuldades através da intermediação entre os clínicos, 
o corpo docente e a comunidade. A escuta diferenciada, 
o olhar atento e o acolhimento afetivo ao ser que 
aprende e ao ser que ensina não podem faltar no fazer 
psicopedagógico. E o desenvolvimento de estratégias 
diversificadas no atendimento aos alunos com dificuldades, 
para que façam parte da sociedade, não os excluindo 
da convivência (inclusão).” (CASTRO, 2004, p.116) 

 Dentro da escola nos deparamos com diferentes olhares 
para a situação de ensino e aprendizagem, tanto vindo do professor 
e corpo docente como do psicopedagogo institucional. Portanto 
devemos ressaltar a importância desse trabalho ser coletivo entre os 
todos profissionais, pois desta maneira é possível o psicopedagogo 
ter uma escuta sobre dificuldades de um aluno e conseguir planejar 
intervenções para o próprio professor utilizar no dia a dia em sala 
de aula. 

 Antes de realizar essas intervenções, é necessário que 
aconteça a avaliação diagnóstica, e é a partir dela que é possível 
construir uma intervenção que seja de fato construtiva para os 
demais profissionais e alunos da escola.

As intervenções psicopedagógicas nas instituições podem ser 
realizadas considerando e partindo do projeto pedagógico da escola, 
ela pode ser voltada para o corpo docente, bem como para crianças 
e adolescentes em específico. Auxiliando desde a construção do 
Projeto Político Pedagógico (PPP), Plano de Desenvolvimento 
Individual (PDI), Projeto Pedagógico Individualizado (PPI), construir 
e compartilhar estratégias nas quais os professores possam fazer 
o uso e auxiliar seus alunos, fazer sondagens com estudantes que 
apresentam dificuldade na aprendizagem e se preciso, encaminhar 
para outros profissionais, como: fonoaudióloga, psicóloga, 
neuropediatra, entre outros. E também “(...)realizar o diagnóstico 
institucional para identificar os problemas que estão interferindo 
no processo de ensino/aprendizagem dos alunos envolvidos.” 
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(VERCELLI, 2012, p.74) 
 Além disso, quando tratamos de inclusão, e com estudantes 

que apresentam laudos, as intervenções dentro da escola podem 
estar relacionadas com a adaptação de provas, conteúdos e 
materiais. Desta forma garantindo o real aprendizado, acesso ao 
conhecimento e uma avaliação possível de ser realizada para cada 
caso. 

“(...) a inclusão só é inclusão porque faz uma série de 
adaptações, de grande e pequeno porte, para melhor receber 
o aluno e promover a aprendizagem. Só podemos considerar 
um aluno de fato incluído quando ele está experimentando 
situações de aprendizagem, além da socialização.” (SERRA, 
2012, p.19)

Podemos também observar em algumas instituições o ensino 
colaborativo que é uma estratégia didática que possibilita a 
troca de experiências entre os professores (professor titular ou 
especialista), favorecendo a inclusão escolar. O psicopedagogo 
institucional diante deste contexto possui papel importante no 
ensino aprendizagem de crianças com necessidades educativas 
especiais (NEE), pois o mesmo atua nas necessidades de adaptação 
de currículo, intervenções e estratégias especializadas.

Dessa forma, na escola, o psicopedagogo irá atuar de forma 
preventiva e também terapêutica, antes que as reais dificuldades 
dos alunos estejam em evidência. Sendo necessário que o 
profissional tenha conhecimento do planejamento, esteja alinhado 
com a professora e possa auxiliar a direção e as famílias.

 Na linha preventiva, o psicopedagogo pode desempenhar 
uma prática docente envolvendo a preparação de profissionais 
da educação (assessoria) ou atuar diretamente dentro da escola, 
detectando possíveis perturbações no processo de aprendizagem, 
participando de dinâmicas com a comunidade educativa a fim de 
favorecer o processo de integração e troca e promover orientações 
metodológicas.

 Já na linha terapêutica se faz o tratamento das dificuldades 
de aprendizagem, desenvolvendo técnicas remediativas, 
orientando pais e professores, estabelecendo contato com outros 
profissionais (tratamento multidisciplinar devido às causas e 
origens dos transtornos/dificuldades). Esse profissional deve ser 
um mediador em todo esse processo, indo além da simples junção 
dos conhecimentos da psicologia e da pedagogia (BOSSA, 1994).

Por este motivo, o Psicopedagogo Institucional tem um papel 
importante no planejamento escolar. 

Este profissional ajuda a refletir sobre as ações pedagógicas e 

Escrito por:

Fabio Vieira, Giovana 
Darbello Ruffi, Jéssica Lucia 
Aguiar e Juliana Atavila 
Martins.

Palavras-chave:

Psicopedagogo, escola, 
instituição.

“PSICOPEDAGOGIA 
INSTITUCIONAL”



PSICOPEDAGOGIA - Pós-graduação 2020-1

14

suas interferências no processo de aprendizagem do aluno, isso 
ocorre por meio da observação e uma análise profunda das situações 
concretas. Sua intenção não é apenas identificar transtornos ou 
dificuldades de aprendizagem, mas também traçar orientações 
didáticos-metodológicas de acordo com as características de cada 
indivíduo ou grupo.

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples 
preenchimento de formulários para controle administrativo, 
é, antes a atividade consciente da previsão das ações político 
- pedagógicas, e tendo como referência permanente às 
situações didáticas concretas (isto é, a problemática social, 
econômica, política e cultural) que envolve a escola, os 
professores, os alunos, os pais, a comunidade, que integram 
o processo de ensino. (LIB NEO, 1994, P.222)

 O ato de planejar além de estruturar meios e recursos, é 
importante para a construção de um novo futuro e a quebra de 
muitos paradigmas.

Através de algumas  leituras e de nossas experiências 
pessoais dentro da instituição escolar, podemos perceber que o 
psicopedagogo se tornou ferramenta essencial dentro das escolas. 
É responsável por estimular o desenvolvimento e as relações 
interpessoais, estabelecendo vínculos e métodos compatíveis 
para promover a educação nos tempos modernos. Também se faz 
indispensável no sentido de envolver a equipe escolar, ajudando-a 
a ampliar o olhar em torno do educando, para que o mesmo supere 
obstáculos e tenha um aprendizado de qualidade. Segundo Bossa 
(2000), a presença de psicopedagogo no contexto escolar é 
essencial, ou seja, ele tem muito a fazer na escola.

Desta forma podemos concluir que além do campo escolar, o 
psicopedagogo também está ganhando espaço nos mais variados 
campos e vem atuando nas empresas, hospitais e com idosos. 
Cada qual com sua especificidade e estratégias.
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FUNÇÕES EXECUTIVAS

Funções executivas são um conceito da neurociência que 
expressam um conjunto de processos cognitivos e de auto 
monitoramento que ajudam a alcançar objetivos previamente 
estabelecidos pelo indivíduo.

As funções executivas podem ser subdivididas em diversas 
habilidades. Neste texto vamos considerar três dimensões 
fundamentais que compõem as funções executivas: memória de 
trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva.  

Como um bom professor e também um profissional habilitado 
a lidar com os processos de aprendizagem e suas dificuldades 
junto às crianças, aos adolescentes e adultos buscamos 
ferramentas e intervenções capazes de nos auxiliar no processo de 
desenvolvimento e aquisição das habilidades que cada indivíduo 
necessita para se tornar um cidadão competente.

Um documento importante usado em nosso país com o objetivo 
de dar sustentação à qualidade da aprendizagem e desenvolvimento 
que todos os alunos têm direito é a BNCC. Nele encontramos 
competências gerais que valorizam capacidades como soluções de 
problemas, autonomia de cuidar da vida emocional, auxiliando os 
alunos a serem protagonistas de suas próprias vidas. 

Nessa perspectiva, auxiliar o desenvolvimento das funções 
executivas dos alunos se mostra um fator decisivo para atingir um 
cidadão independente e capaz de administrar sua vida emocional 
e social. 

 FUNÇÕES EXECUTIVAS

A frase “Função Executiva” refere-se a um conjunto de habilidades 
que são a base da capacidade de planejar com antecedência e 
cumprir as metas, demonstrar autocontrole, seguir instruções de 
várias etapas mesmo quando interrompido, manter o foco apesar 
das distrações, ajudar nosso cérebro a priorizar tarefas, filtrar 
distrações e controlar os impulsos.

Por mais essenciais que sejam, não nascemos com as habilidades 
que nos permitem controlar os impulsos, fazer planos e manter o 
foco. Nascemos com potencial para desenvolver essas capacidades, 
mas tudo depende do quanto ele é estimulado durante a infância e 
até a adolescência.

Os adultos e profissionais da área estabelecem a estrutura 
para que as crianças aprendam e pratiquem essas habilidades 
ao longo do tempo (as habilidades de vida prática são uma ótima 
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oportunidade) estabelecendo rotinas, dividindo grandes tarefas em 
partes menores e incentivando jogos que promovam a imaginação, 
a representação de papéis, o cumprimento de regras e o controle 
de impulsos.

Essas habilidades geralmente se desenvolvem mais rapidamente 
entre 3 a 5 anos , seguidas por outro pico de desenvolvimento 
durante a adolescência e o início da idade adulta. É preciso muito 
tempo e muita prática para desenvolvê-los.

O funcionamento executivo cada vez mais competente de 
crianças e adolescentes  permite-lhes planejar e agir da maneira 
que os torna bons alunos, cidadãos em sala de aula e amigos 
capazes de planejar e serem independentes para construírem sua 
própria história. 

A seguir descreveremos sobre memória de trabalho, controle 
inibitório e flexibilidade cognitiva.

MEMÓRIA DE TRABALHO     

Entende-se como memória de trabalho um componente cognitivo 
ligado à memória, que permite o armazenamento temporário de 
informação com capacidade limitada. Qualquer informação que 
tenha estado na memória a curto prazo e que se perca, estará 
perdida para sempre, só se mantendo, se passar para a memória 
de longo prazo.

É um componente da função executiva que armazena e retém 
temporariamente a informação enquanto uma determinada tarefa 
está sendo realizada. Assim, esta memória dá suporte às atividades 
cognitivas como, por exemplo, a leitura.

Memória a curto prazo: a maioria das informações guardadas 
na memória de curto prazo será armazenada por aproximadamente 
20 a 30 segundos, mas pode ser por apenas alguns segundos se o 
ensaio ou a manutenção ativa das informações não forem utilizadas.
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Quando está ativa, o seu funcionamento reside na interação 
entre o córtex pré-frontal e diferentes áreas do córtex posterior, 
lobo temporal e occipital. O lobo temporal permite armazenar e 
manipular informações verbais de curto prazo (atividade do laço 
fonológico).

Memória a longo prazo: é a que retém de forma definitiva a 
informação, permitindo sua recuperação ou evocação. Nela estão 
contidos todos os nossos dados autobiográficos e todo nosso 
conhecimento, sendo sua capacidade praticamente ilimitada.

Pensando nas crianças que estão em desenvolvimento a melhor 
forma de fortalecer a memória de trabalho é exercitando, isso pode 
ser feito através de narrativas de eventos, contação de histórias 
e também jogos lúdicos-cognitivos como sudoku, caça-palavras, 
jogo da memória, quebra-cabeças, entre outros.

CONTROLE INIBITÓRIO

Capacidade de pensar antes de agir. Essa habilidade de resistir 
em dizer ou fazer alguma coisa nos dá tempo para avaliar uma 
situação e decidir se algo deve ou não deve ser dito. Por exemplo:

• Flexibilidade: habilidade de revisar os planos, na presença de 
obstáculos, erros ou novas informações.

• Desempenho escolar: habilidades de funções executivas 
ajudam as crianças a lembrarem-se e seguirem instruções 
com várias etapas, evitar distrações, controlar respostas 
precipitadas, ajustar quando as regras mudam, persistir na 
solução de problemas e controlar obrigações de longo prazo.

A seguir, exemplificamos algumas atividades para estimular as 
Funções Executivas dos 3 aos 5 anos:

1. Brinquedos: Estimular as crianças a criarem seus próprios 
brinquedos, a utilizar diferentes tipos de brinquedos: sejam 
eles estruturados e/ou não estruturados. 

2. Brincando com a imaginação: Através de brincadeiras 
e atividades lúdicas, deixar as crianças explorarem ao 
máximo sua criatividade criando novas brincadeiras, novos 
objetos, novas formas de se fazer algo em geral, ou seja, 
que todas as ideias possam partir delas para explorarem e 
elas aprenderem a estimularem cada vez mais a imaginação 
para que se tornem adultos capazes de pensarem sozinhos 
e também de formas diferentes. 

3. Contando e encenando histórias: O contar histórias mexe 
com a imaginação da criança. Levar ela a conhecer outros 
lugares, a se expressar corporalmente e principalmente fazer 
parte da história. Pode ser a contação da história de algum 
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livro que a criança já tem e gosta muito, criar novas histórias, 
com novos personagens, criar um cenário para essa contação, 
ou seja, as possibilidades são infinitas.

4. Controlando o corpo: Principalmente na primeira infância, 
que compreende do nascer até os 6 anos de idade, é de 
extrema importância que a criança desenvolva a parte 
motora, pois as habilidades aprendidas neste período serão 
aprimoradas nos anos seguintes e estarão presentes na vida 
adulta. Dessa forma, a criança deve brincar de correr, pular, 
saltar, rolar, manipular objetos, aprender a se equilibrar, entre 
outras habilidades, para que ela possa ir se conhecendo 
motoramente, adquirir novas habilidades, experiências e 
saber do que é capaz fazer.

FLEXIBILIDADE COGNITIVA 

A flexibilidade cognitiva é a capacidade de pensar de uma 
maneira diferente em busca de soluções menos óbvias, ou seja, é 
o “pensar fora da caixa”. Desde pequenas as pessoas aprendem 
a estabelecer padrões de pensamentos que as fazem chegar a 
soluções imediatas para as adversidades que enfrentam no dia a 
dia.

Está relacionada com a inteligência fluida, o raciocínio fluido e a 
capacidade para resolver um problema de forma fácil e eficiente.

Um dos instrumentos utilizados para avaliar a flexibilidade 
cognitiva é o Teste de Trilhas. Refere-se a uma adaptação feita por 
Montiel e Seabra (2012) do Trail Making Test.

Essa habilidade é desenvolvida no lobo-frontal, também 
chamado de córtex cerebral, que é considerada uma das partes 
mais importantes do sistema nervoso. No nosso dia a dia o tempo 
todo precisamos usar essa habilidade e podemos dizer que ela 
nos ajuda a sermos flexíveis no nosso cotidiano, o que traz muitos 
benefícios. 

Durante toda nossa vida essa habilidade vai amadurecendo, 
chegando ao ápice do amadurecimento depois dos 35/40 anos 
e após essa idade há uma queda lenta, podendo se tornar mais 
brusca na fase idosa.

Mas se conseguimos entender a importância dessa habilidade 
em nossas tarefas diárias, imagine quantos benefícios traria às 
crianças se desde pequenas elas fossem estimuladas corretamente 
a usar essa habilidade. 

Sabemos que é na primeira infância (desde o nascimento até 
os 6 anos) que se constitui um momento fundamental para o 
desenvolvimento do ser humano, pois é nessa etapa da vida 
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que são moldadas diversas habilidades. No caso da flexibilidade 
cognitiva, observamos que os bebês antes mesmo da linguagem já 
elaboram estratégias com atitudes simples para pegarem objetos 
que não estão ao alcance de suas mãos, por exemplo.

Professores e profissionais que atuam com crianças já devem 
desde cedo usar de bons recursos para estimular o desenvolvimento 
pleno dos pequenos. A utilização de  jogos e brincadeiras lúdicas 
estimulam as crianças na busca de estratégias e execução de 
planos para ter o que desejam. 

A seguir, exemplificaremos algumas atividades que estimulam 
as funções executivas, em especial a flexibilidade cognitiva:

1. Tangram: A atividade consiste em uma realização de imagens 
utilizando figuras geométricas. O Tangram é um jogo milenar 
que exige astúcia e reflexão. Esta atividade estimula a criança 
no desenvolvimento de várias competências essenciais, tais 
como, atenção difusa, concentração e flexibilidade cognitiva.

2. Ligar os pontos: Esta atividade consiste na ligação em uma 
sequência de letras e/ou números diretos ou intercalados 
que sigam uma regra específica. Tem como objetivo treinar a 
habilidade da atenção e da flexibilidade cognitiva, assim como 
a atenção concentrada e difusa e a memória operacional. 

3.  Contar e recontar histórias: Nesta atividade o professor ou 
profissional lê uma pequena história e, após o término da 
leitura desta, é pedido à criança que reconte utilizando os 
elementos principais presentes no texto. Os objetivos desta 
atividade são treinar a compreensão e produção verbal, 
atenção, memória e flexibilidade cognitiva.

4. Labirinto: Esta atividade é um segmento gráfico-visual 
através de percursos labirínticos até alcançar o ponto 
de saída ou final do mesmo. Tem como objetivo treinar a 
habilidade da atenção, memória e a flexibilidade cognitiva. 
Tendo como intenção estimular ou desenvolver essas 
mesmas habilidades.

5. Ordenar as letras: Esta atividade consiste na ordenação de 
letras de modo a formar uma palavra e assim treinar a memória 
e a flexibilidade cognitiva nos mais diversos exercícios.

6. Raciocínio: Esta atividade consiste no desenvolvimento 
lógico através da subtração, adição e divisão de modo a 
treinar a memória e a flexibilidade cognitiva nos mais diversos 
exercícios. 
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PSICOMOTRICIDADE NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL

Este artigo tem a intenção de abordar a história e objetivo da 
Psicomotricidade, e, também a importância da Psicomotricidade 
na Educação Infantil. Este estudo poderá fornecer subsídios 
para outras pesquisas e para prática sobre o assunto, auxiliando 
estudantes, pesquisadores, professores e profissionais da área, 
e consequentemente, em uma possível melhor intervenção e 
compreensão em seus estudos. 

HISTÓRIA DA PSICOMOTRICIDADE 

De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade 
(SBP), a Psicomotricidade surgiu com a necessidade, no século 
XIX, de se nomear as zonas do córtex cerebral que iam além 
das regiões motoras. Constatou-se, através das descobertas da 
neurofisiologia e da neuropsiquiatria, que os diversos distúrbios 
graves, podem acontecer sem lesões no cérebro ou sem lesões 
diretamente localizadas. Notou- se que alguns sintomas ou lesões 
não tinham uma explicação clara. E, em 1870, surge o termo 
“Psicomotricidade” com a finalidade de auxiliar nessas descobertas. 
Também, durante o século XIX, dentro desses estudos, começaram 
a ocorrer questionamentos sobre se, realmente, o corpo e mente 
são separáveis. 

Em 1907 (na França), a Psicomotricidade, ganhou força com 
o médico Ernest Dupré. Em sua clínica, ele tratava os distúrbios 
motores e cognitivos e percebeu a importância do movimento no 
tratamento e diagnósticos dos diversos distúrbios. Dupré evidenciou 
a ligação na relação entre o desenvolvimento da motricidade, da 
inteligência e da afetividade que superaria a dualidade entre corpo 
e mente. (Saboya, 2007).

Após o trabalho e percepções de Dupré, sobre como os pacientes 
utilizavam o corpo como forma de expressar sua personalidade, 
surgiram diversos estudos voltados para o movimento corporal. 

Na metade do século XX, em 1925, Henri Wallon, que era 
médico, filósofo e psicólogo, trouxe inúmeras contribuições para a 
Psicomotricidade. Ele se aprofundou nos estudos sobre a psicologia 
infantil, analisou os estágios e os transtornos no desenvolvimento 
infantil; e direcionou seus estudos para a relação que ocorre entre 
o movimento, o afeto, a emoção, o meio ambiente e os hábitos da 
sociedade. Para Wallon, o desenvolvimento intelectual ocorre muito 
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mais nas relações físicas, afetivas e do meio em que vivem do que, 
somente, as funções cerebrais, dando fim, assim, ao dualismo do 
corpo e da mente. (Wallon, 1979). 

De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, 
a Psicomotricidade pode ser definida como a concepção de 
movimentos organizados e integrados, em função das experiências 
vividas pelos indivíduos e como resultado há a sua individualidade, 
a sua linguagem e a sua socialização. A psicomotricidade também 
pode se desenvolver nas ações educativas por meio da autonomia 
corporal espontânea da criança quando percebe seu corpo, 
ajudando a formar sua personalidade. Portanto, a Psicomotricidade, 
traz a ideia do corpo e da mente sendo indissociáveis, no qual 
desenvolvimento motor e desenvolvimento cognitivo trabalham 
em conjunto, em prol do da evolução das capacidades da criança 
como um todo. (Sacchi; Metzner, 2018). 

ESQUEMA CORPORAL 

O esquema corporal diz respeito à criança, por meio dele 
ela consegue traduzir seu corpo, reconhecer sua imagem e 
consequentemente compreender o espaço que está ao entorno 
de si. O mesmo pode sofrer influência por meio da linguagem e 
interações sociais, sendo assim, também inclui afetos e conceitos 
(Sacchi; Metzner, 2018).

A lateralidade pode ser a aptidão da criança na utilização de um 
dos lados do corpo, podendo utilizar com maior frequência uma 
das mãos, um dos pés e um dos olhos de determinado lado do 
corpo (Holle, 1979 et al Sacchi; Metzner, 2018). 

Sacchi e Metzner explicam que a estruturação espacial é a 
probabilidade de movimentar-se ou seja ter consciência do próprio 
corpo. Também da forma de agir nos espaços compreensão das 
circunstância das coisas entre si. Através do espaço e das nossas 
relações com o meio no qual vivemos que compreendemos e 
realizamos associações entre as diferentes situações. 

A orientação temporal está ligada à capacidade de localização 
diante do tempo antes, durante, depois, longo, curto, rápido ou 
lento. Também há relação com ordem, duração, processamento, 
armazenamento e rememoração (Fonseca, 1995 et al Sacchi; 
Metzner, 2018). 

Existe outro fator psicomotor denominado como tonicidade, para 
Fonseca (1995) é a contração de um músculo ou mais que permite 
a contração de um determinado grupo muscular. O tônus pode ser 
responsável pelo equilíbrio e consequentemente pela organização 
global do corpo. Ou seja, a criança necessita do tônus muscular 
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para manter determinada postura que a faça sentir-se segura. 
A coordenação motora fina pode ser um conjunto de movimentos 

minuciosos que exigem atenção da criança. Na utilização da 
coordenação motora fina são realizadas atividades como a escrita, 
encaixe entre outros que exigem movimentações dos pequenos 
músculos das mãos e dedos. Já na coordenação motora grossa 
estão relacionados os movimentos amplos do corpo, saltar, pular, 
correr, equilibrar, agachar entre outros. 

Para que ocorra o desenvolvimento psicomotor o educador pode 
oferecer diferentes estímulos que possibilitem o domínio do corpo 
e de comandos motores na criança.

OBJETIVO DA PSICOMOTRICIDADE E SUA IMPORTÂNCIA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Todos os seres nascem com capacidades motoras, a escola tem 
um papel crucial para a formação do desenvolvimento humano, 
motor, social e afetivo. A primeira etapa da educação básica no 
Brasil é denominada como educação infantil e é intitulada pela Lei 
nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB), ela garante o desenvolvimento integral da criança até os 6 
anos de idade “em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social.”(Brasil, 1996, art.29). 

A educação infantil é o alicerce para o desenvolvimento da 
criança como um todo, nessa fase que se desenvolve o repertório 
motor e as primeiras iniciativas intelectuais por meio do contato 
com outras crianças e adultos. Para Oliveira (2018) a educação 
infantil tem a função de socializar, auxiliar e desenvolver a criança 
de forma global. 

A psicomotricidade favorece os aspectos físicos, mentais, afetivo-
emocionais e socioculturais, para isso é necessário que ofereçam 
a ela condições de vivências que incluem desenvolvimento motor 
(correr, pular), vivências corporais amplas e finas, social, afetivo e 
experiências com o corpo em movimento. Levando a maturação do 
sistema nervoso da criança ajudando a formar seu conhecimento 
de mundo pelas percepções e sensações corporais (Negreiros, 
Souza, Moura, 2018). 

A criança, na educação infantil, necessita desenvolver aptidões 
físicas e cognitivas para estar preparada para o movimento de 
leitura e escrita que acontecerá na alfabetização (Oliveira, 2001 et al 
Silva, 2018). Ou seja, um desenvolvimento psicomotor inadequado 
pode gerar problemas futuros à criança, pois em seu processo de 
alfabetização precisará ter conhecimentos como noção de espaço, 
tempo, lugar, e principalmente noção de seu corpo (Negreiros, 
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Souza, Moura, 2018). 
Portanto, a criança precisa brincar, pois suas emoções, os 

sentimentos, a ideia de lugar, tempo e espaço acontecem nas 
relações de interações com o corpo e com o outro. A criança, 
também,l aprende a pronunciar sons das palavras, sendo de 
suma importância, pois após esse período o desenvolvimento de 
orientação espacial e temporal se faz necessário

que esteja desenvolvido para que em fase de alfabetização, 
quando estiver escrevendo compreenda a sequência dos sons e 
sua organização no espaço (Negreiros, Souza, Moura, 2018). 

CONCLUSÃO 

Através desse artigo, é possível perceber que é fundamental o 
trabalho com a psicomotricidade para o desenvolvimento integral 
da criança. Por isso, a psicomotricidade deveria ocupar um lugar 
de destaque na educação infantil e na formação dos professores, 
não só como um conteúdo importante para dar suporte à 
aprendizagem, mas também como instrumento de construção de 
unidade corporal, identidade e conquista da autonomia intelectual 
e afetiva das crianças. 
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MÚSICA E PSICOPEDAGOGIA

Ao falarmos a respeito da música, nos deparamos com um 
leque de características e especificidades que fazem dela uma 
ferramenta única e poderosa quando usada de maneira adequada 
e intencional. E antes mesmo de explorarmos os seus benefícios 
quanto ferramenta de desenvolvimento humano, é importante que 
saibamos defini-la. Wosch e Wigram (2007) classificam a música 
em quatro fenômenos: o sonoro, que possui influência no nosso 
sistema central; o semântico, que é usado como forma de expressão; 
o estrutural, que é uma linguagem com regras onde há estrutura 
e interação por parte dos elementos musicais; e o pragmático, 
que social e culturalmente é usado como forma de interação e 
comunicação com os outros.  Além disso, as propriedades dos 
sons é que diferem um do outro, caracterizando-os pela sua 
intensidade (forte ou fraco), pela duração (curto ou longo), pelo 
timbre (sons diferentes) e pela altura (grave e agudo). Aspectos 
sociais, cognitivos, motores e até mesmo emocionais podem ser 
desenvolvidos e explorados por meio da música, uma vez que ela 
pode ser ferramenta de expressão e comunicação de sentimentos, 
pensamentos e sensações. Nesse capítulo consideraremos a 
importância do uso da música no desenvolvimento das intervenções 
psicopedagógicas, compreendendo que esse processo se dá a 
partir de aspectos motores, sociais, emocionais e cognitivos. Sendo 
assim, exploraremos a música dentro de cada um desses contextos. 

PSICOPEDAGOGIA E MÚSICA

A psicopedagogia tem um campo de atuação bem amplo, 
intervindo de diferentes formas no processo de aprendizagem. 
Como exemplo, podemos citar as crianças em fase de alfabetização, 
em que são utilizados diferentes recursos de ensino, como jogos, 
brincadeiras, contação de histórias, poesias e músicas. O objetivo é 
que o aprendizado seja prazeroso e que aconteça de forma lúdica, 
desenvolvendo e explorando diferentes habilidades e sentidos na 
criança. 

A música tem um papel fundamental nesse processo, 
pois a criança aprende e se desenvolve por meio dela, sendo 
este um excelente recurso complementar nas intervenções 
psicopedagógicas. O psicopedagogo deve aproveitar a potência 
lúdica da música para proporcionar momentos de descontração e 
relaxamento. Quando usada de forma correta, a música se torna 
uma ferramenta facilitadora na fixação de conteúdos específicos 
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como regras gramaticais e tabuadas, por exemplo. Além é claro, 
de contribuir de forma eficaz na aquisição e aperfeiçoamento da 
linguagem, da memória, do ritmo e da atenção.

MÚSICA E MOVIMENTO

A criança realiza movimentos que são responsáveis por dar 
estrutura ao seu ser. Esses movimentos podem ser melhores 
explorados e trabalhados com o auxilio da música, contribuindo 
assim para seu desenvolvimento e desempenho, até mesmo dentro 
de aspectos emocionais. Para Cadima (2020), por meio da música 
criança brinca, movimenta-se com frequência, relaciona-se com 
outras crianças, treina a atenção, a capacidade de focar, inibir um 
comportamento e planejar ações, interferindo na estrutura corporal, 
no comportamento motor, na socialização e na externalização dos 
sentimentos.

A música é uma ferramenta pedagógica que pode e deve ser 
trabalhada com as crianças, pois é fundamental na formação e 
interação do ser humano, não devendo limitar-se apenas aos 
momentos de aplicação de conteúdo. A fascinação que a música 
exerce sobre a criança é notável, e o “simples” tocar de uma música, 
é capaz de despertar nela a alegria e vontade de dançar e cantar, 
o que acaba por desenvolver sua capacidade corporal, permitindo 
que assim amplie os seus movimentos, perceba o seu espaço, a 
sua delimitação, além de perceber a si mesma e ao outro.

Para Ferreira e Rúbio (2012) a música possuiu propriedades 
capazes de estimular o desenvolvimento infantil, não só interferindo 
na percepção auditiva, mas também no movimento do corpo, na fala 
e no pensamento lógico e estético. Dessa maneira, o educador deve 
mediar orientar e estimular os movimentos da criança, conforme 
os ritmos e sons da melodia, proporcionando o seu progresso. A 
criança interage com a música por meio de seus conhecimentos e 
de suas vivências cotidianas com todos aqueles que estão ao seu 
redor, facilitando assim a sua aprendizagem.

Alguns estudos científicos relatam que o trabalho com a música 
gera reações humanas que percorrem diferentes etapas, passando 
por diversas emoções. Isso também pode ser percebido nas crianças, 
uma vez que elas reagem de maneiras distintas ao ouvirem uma 
música. Portanto, a música tem um papel fundamental na formação 
da criança, principalmente nas séries iniciais, pois conforme a música 
é aplicada, a criança tem uma melhor compreensão do mundo em 
que vive e assim desenvolve aptidões como sua criatividade e seu 
modo de expressar-se.
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 MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMOCIONAL

Sabemos que a música é utilizada como forma de arte e 
entretenimento, mas, ela também faz parte de outros contextos, 
estando presente nas religiões, nas tradições populares do 
nosso e de outros países, além de ser uma ferramenta de auxílio 
ao desenvolvimento da criatividade, memória, concentração e 
atenção. Considerada como um aspecto enriquecedor para o 
desenvolvimento humano, a música, de uma maneira mais ampla, 
colabora para a formação plena do indivíduo, podendo proporcionar 
bem-estar a ele.

São muitos os benefícios ao incorporar a música ao nosso dia 
a dia, pois além de proporcionar conforto para quem ouve, ela é 
capaz de despertar afetividade, estreitar laços, confiança e levar à 
aprendizagem do respeito às diversidades musicais de cada povo. 
É essencial introduzir a educação musical durante o processo de 
desenvolvimento do indivíduo, de forma a ser uma ferramenta de 
auxílio, a fim de criar uma sociedade mais crítica, que saiba fazer 
escolhas coerentes, contribuindo para uma cultura diversificada e 
de qualidade.

A música estimula áreas do cérebro que despertam os 
potenciais de aprendizagem, auxiliando no equilíbrio emocional 
por meio da construção de substâncias relacionadas ao prazer. Ela 
ajuda na concentração, no desenvolvimento dos nossos sentidos 
e, os diferentes aspectos do processamento musical envolvem 
a maior parte do nosso cérebro, incluindo o lobo temporal, 
córtex pré-frontal, cerebelo, sistema límbico, córtex pré-motor, 
córtex somatosensorial, córtex pariental ecotrex occipital, assim 
potencializando, equilibrando e regulando nossas emoções e 
sentimentos.

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E MÚSICA

A estimulação cognitiva, segundo Bigand (2014), é definida como 
toda intervenção que ajude no desenvolvimento do funcionamento 
cognitivo e motor, sem a influência farmacológica. Ou seja, a 
estimulação cognitiva possui uma característica importante que 
é a da plasticidade funcional e anatômica do cérebro e da mente 
humana. 

Assim Bigand (2014) considera que a estimulação cognitiva 
ajuda a enriquecer o conjunto das funções cognitivas e dessa forma 
auxilia no desenvolvimento de atividades que trabalhem esses 
aspectos, sendo elas importantes nas práticas diárias do individuo. 
Para isso, há quatro categorias de estimulação cerebral para tal 
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transferência: o treinamento cognitivo multifatorial, a elaboração 
de estratégias cognitivas, o treinamento de mecanismos no cerne 
da cognição e os programas naturais-recreativos de treinamento. 
Sendo a última uma categoria significativa para a estimulação 
cognitiva “corpo e mente”, no qual podemos apoiar os estudos 
feitos a partir do sistema neurônios-espelhos ligados à percepção 
e a ação. Ou seja, para Bigand (2014) a captação de um gesto ou 
de um som pode ser o suficiente para provocar uma ativação das 
áreas motoras e neste caso, podemos incluir a fala e a música. 

A música exige inúmeras habilidades nos diferentes níveis 
cognitivos, sendo ela uma atividade complexa que contribui 
para processos sensoriais, como a distinção de mudanças 
sutis de frequência, de intensidade ou de duração. Além disso, 
Bigand (2014) refere-se à música como instrumento importante 
nas habilidades auditivas, linguísticas e de diferentes tipos de 
estimulação da memória, como memória de trabalho, memória 
semântica e memória episódica. Diversas outras intervenções 
cognitivas, emocionais e motoras também poderiam ser descritas 
na música, tanto na situação do músico intérprete, quanto na dança 
ou nos simples movimentos que acompanham, em sincronia, o 
ritmo dos sons. Desse modo, a música possui um grande impacto 
sobre o cérebro humano, em que consegue ativar duas grandes 
redes neuronais, intimamente ligadas. 

Dessa forma, podemos concluir diante dos estudos de Bigand 
(2014), que a diversidade das tarefas, como a atividades de 
lazer, destacando a música, contribui para o estimulo cerebral 
e cognitivo. Podendo destacar os efeitos benéficos que são 
realizados no aprendizado musical em diferentes práticas mentais, 
como a memória verbal ou o raciocínio. Portanto, esses efeitos 
não são direcionados apenas a músicos, mas a qualquer indivíduo 
que possui um treinamento musical, comprovando que a música 
pode ser uma estimulação cognitiva que provoca transformações 
anatômicas e funcionais em diversas áreas do cérebro. 

Diante de tantos estudos e comprovações a respeito dos 
benefícios da música em todos os âmbitos e aspectos que foram 
considerados, podemos concluir que a música é uma ferramenta 
essencial ao desenvolvimento humano e deve ser utilizada como 
auxiliadora desse processo, uma vez que estimula e desenvolve 
de forma mais efetiva aspectos sociais, cognitivos, emocionais 
e motores. O psicopedagogo deve valorizar e proporcionar 
experiências musicais, utilizando-as como ferramenta de trabalho, 
explorando suas características e seus estímulos de forma concreta.
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FONOAUDIOLOGIA: A IMPORTÂNCIA 
DA LINGUAGEM PARA O PROCESSO DA 
LEITURA E ESCRITA

É muito comum que algumas crianças que apresentem atraso ou 
alterações da fala e da linguagem apresentem consequentemente 
problemas futuros de aprendizagem. E o processo de aprendizagem 
é uma etapa de profunda relevância na vida de um indivíduo, 
destacando a infância que é uma fase que é extremamente 
importante. Partindo desse pressuposto, trouxemos a importância 
do trabalho da fonoaudiologia junto com a psicopedagogia. Para 
entendermos melhor que a função do fonoaudiólogo vai além de 
ensinar a falar ou realizar testes de audição. 

Seu trabalho é muito mais abrangente, faz parte a comunicação, 
a linguagem, audição, expressão, compreensão, escrita e outros 
fazem parte deste processo. Sua função é multidisciplinar, às vezes, 
o comando vem desse profissional, assim ajudando a traçar, junto 
com as diretrizes da equipe pedagógica exercícios que trabalhem a 
dificuldade comunicativa daquela criança. 

Vale ressaltar que o fonoaudiólogo não pertence a área 
pedagógica, mas traz muitos benefícios ao indivíduo como citado 
acima, na comunicação, linguagem e escrita. O psicopedagogo 
tem o olhar abrangente para a aprendizagem, considerando 
diversos fatores como: educativo, emocional, físico, psicológico e 
sociocultural.

Por isso, é muito importante na nossa profissão, como 
psicopedagogo, conhecermos outras áreas, para que dependendo 
do caso, no desenvolvimento oral, escrita, voz, audição ou qualquer 
outro, seja observado possíveis alterações. Esse trabalho exige 
profissionais atentos para caminharem junto ao fonoaudiólogo 
proporcionando à criança um aprendizado que lhe dá prazer, 
entendendo e acolhendo suas necessidades comunicativas e 
emocionais. 

PRÉ-REQUISITOS PARA A FALA - DESENVOLVIMENTOS E 
ALGUMAS PATOLOGIAS

A fala é considerada a última etapa do processo. A princípio, essa 
criança precisa do contato visual, que é a forma mais elementar de 
se estabelecer uma comunicação social. Isso nos permite chamar 
a atenção do outro e nos permite estabelecer o fenômeno da 
imitação, proporcionando o desenvolvimento de fala através dos 
movimentos articulatórios da boca. 
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Em seguida, como citado no parágrafo anterior, ao ser capaz de 
imitar, a criança aprende habilidades novas que podem ser repetidas 
em vários contextos, trazendo a imitação de comportamentos, 
gestos, sons e vocalizações. A atenção compartilhada também é 
considerada um pré-requisito para adquirir a fala, é a habilidade 
de coordenar a atenção para um grupo ou mesmo um objeto de 
interesse, engajando assim, em uma mesma atividade com o outro, 
possibilitando o compartilhamento de experiências. 

Também, a intenção comunicativa é quando o indivíduo usa 
gestos ou sons que indique aquilo que deseja, o que vai muito além 
da fala, quando se tem vontade de se sentir compreendida, trazendo 
funcionalidade a essa comunicação. Por último, a compreensão 
auditiva, para seguir instruções, como por exemplo: “Pegue a bola”, 
“mande beijos”, o indivíduo precisa entender o que ouve. 

A ausência ou prejuízo nessas habilidades é um sinal de alerta 
para o neurodesenvolvimento. 

Partindo para o desenvolvimento da fala, aprender a falar não 
é só aprender a articular sons ou aprender palavras novas, pois 
essa criança precisa primeiro organizar o mundo que a cerca. 
É através da fala do outro que ela organiza seus processos 
mentais e vai adquirindo habilidades de linguagem. Pensando 
no desenvolvimento típico, no primeiro momento, o bebê ainda 
não fala, utiliza do choro para se comunicar e nessa fase é a fala 
do adulto que orienta o comportamento da criança. No segundo 
momento, a criança começa a falar as primeiras palavras, mas 
só nomeia o que vê ou ações que acabaram de ver. No terceiro 
momento a criança fala enquanto age, é a “fala egocêntrica” que se 
constitui num exercício de autorregulação, nessa fase, a fala está se 
internalizando. E no quarto momento a criança fala antes de agir, a 
fala se converte em instrumento de organização do planejamento. 

As fases do desenvolvimento da fala nos mostram a importância 
do adulto como modelo, trazendo a repetição, nomeação e fala 
narrativa para a criança. Proporcionando assim, momentos ricos 
desde bebê para que adquira novas habilidades. 

Uma criança com atraso no desenvolvimento de linguagem, é 
que apresenta uma fase de desenvolvimento de linguagem não 
condizente com a sua idade, ou seja, ela está no processo dessa 
habilidade. Alguns sintomas são: a criança compreende, mas 
não fala ou sua fala é ininteligível, sua brincadeira é bastante 
empobrecida, quando quer pedir algo, aponta ou leva o outro até o 
objeto desejado, fica frustrado quando não é compreendido. 

Podemos citar alguns diagnósticos: Atraso no Desenvolvimento 
da Linguagem, Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, 
Transtorno Fonológico, Apraxia de Fala, Alteração na Fala - 
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Linguagem secundária e Deficiência Intelectual, Alterações na 
Motricidade Oral, Dislexia, Transtorno do Espectro Autista, Afasia, 
entre outros. 

Na área da fala e da linguagem, identificar e diferenciar essas 
alterações é o primeiro passo para o diagnóstico correto e para 
o planejamento adequado dos terapeutas. Assim, elaborando um 
tratamento específico e personalizado para cada caso e família. 

A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

A consciência fonológica é uma capacidade metalinguística, que 
se refere à consciência de que a linguagem falada pode ser dividida 
em várias unidades, por exemplo, a frase pode ser dividida em 
palavras, as palavras em sílabas e as sílabas em fonemas (sons). 
A consciência fonológica envolve a capacidade de identificação, de 
manipulação, de combinação, de isolamento e segmentação dos 
segmentos fonológicos da língua. 

Antes que as crianças possam ter qualquer compreensão do 
princípio alfabético, devem entender que aqueles sons que se 
associam às letras são precisamente os mesmos sons da fala. A 
consciência fonológica divide-se em dois níveis muito complexos: a 
consciência silábica e a consciência fonêmica, sendo esta a ordem 
de trabalho durante a aquisição da leitura e escrita.

As etapas de aquisição da consciência fonológica dependem das 
experiências linguísticas, do desenvolvimento cognitivo da criança, 
e da exposição ao sistema alfabético para aquisição da leitura e 
escrita.

Os níveis da consciência fonológica são: A noção de palavra 
(capacidade de segmentar a frase em palavras, organizá-las e dar-
lhe sentido). A Noção de rima (capacidade de identificar rimas). 
A Aliteração (capacidade de identificar ou repetir a sílaba ou 
fonema no início da palavra). A Consciência silábica (capacidade 
de segmentar palavras em sílabas, a criança tem de identificar e 
discriminar as sílabas), e a Consciência fonêmica (capacidade de 
manipular e isolar os fonemas que compõem a palavra).

O desenvolvimento da Consciência Fonológica processa-se 
praticamente desde que a criança nasce e depende de alguns 
fatores, como o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança, 
exposição a experiências linguísticas e aprendizagem da leitura e 
escrita. A capacidade de identificar os sons e as suas combinações 
que constituem a fala são um marco importante na aprendizagem 
da leitura e escrita. Esta tarefa resulta da relação entre a escrita 
e a oralidade, o que implica a identificação dos fonemas e a sua 
manipulação, para que seja estabelecida a relação necessária entre 
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eles para formar as palavras pretendidas.
Ressalta-se que as crianças que têm alterações ao nível da 

fonologia apresentam um desempenho inferior ao esperado para 
a sua idade nas tarefas de consciência fonológica, sobretudo nas 
tarefas de soletração, o que pode vir a interferir na aprendizagem 
da leitura, também. As crianças com déficits articulatórios 
apresentam uma maior probabilidade de iniciarem a aprendizagem 
com capacidades fonológicas atrasadas, o que vai influenciar a 
aprendizagem da leitura e escrita. 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

É importante ressaltar a diferença entre dificuldade de 
aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Transtorno é algo 
que tem uma causa genética e/ou neurobiológica e os alunos 
devem aprender maneiras de driblar essas dificuldades ao longo 
de sua vida.

Já as dificuldades de aprendizagem são mais pontuais, podendo 
ter, no entanto, causas internas ou externas. Existem dificuldades 
circunstanciais/ocasionais (como a pandemia), dificuldades pessoais 
(problemas em casa, separação de pais), doença, dificuldades 
físicas entre outros.

Os distúrbios de aprendizagem estão relacionados a problemas 
que não decorrem de causas educativas. Isso significa que, mesmo 
após uma mudança na abordagem educacional do professor, o 
aluno continua apresentando os mesmos sintomas. Isso aponta 
para a necessidade de uma investigação mais aprofundada, que 
determinará quais são as causas da dificuldade em questão.

Essas dificuldades são pontuais e específicas, caracterizadas pela 
presença de uma disfunção neurológica, geralmente associadas 
a algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do 
cérebro como: Dislexia, Disgrafia, Discalculia, Dislalia, Disortografia, 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), entre 
outros.

São muitos os fatores que ajudam um aluno no processo de 
aprendizado, e também são muitos os que desmotivam, nem 
sempre é fácil identificar a causa de dificuldades na escola. 
Professores e pais devem estar sempre atentos para que a criança 
receba o diagnóstico correto e possa receber a ajuda adequada 
durante seu processo de aprendizagem. Desta forma, Professores 
podem ser os mais importantes no processo de identificação e 
descoberta desses problemas, porém não possuem formação 
específica para fazer tais diagnósticos, que devem ser feitos por 
médicos, psicólogos,  psicopedagogos, fonoaudiólogos e outros 
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profissionais. O papel do professor se restringe em observar o 
aluno e auxiliar o seu processo de aprendizagem, tornando as aulas 
mais motivadas e dinâmicas, não rotulando o aluno, mas dando-lhe 
a oportunidade de descobrir suas potencialidades.

CRIANÇAS E A LINGUAGEM PÓS PANDEMIA

No Brasil, estamos vivendo em uma pandemia há quase um 
ano e meio, uma criança que hoje tenha até dois anos e meio já 
terá passado a maior parte de sua vida em situação de isolamento 
social. Durante a infância, o cérebro da criança se desenvolve com 
muita rapidez gerando grandes aprendizados. Com a chegada da 
pandemia e o isolamento das crianças em casa, muitos estímulos 
necessários para a ampliação do desenvolvimento cognitivo infantil 
podem ter diminuído.  Ainda que muito adaptáveis à nova realidade, 
as crianças estão em uma fase chave para o desenvolvimento, 
o que os torna suscetíveis a consequências graves em aspectos 
cognitivos, físicos, sociais, linguísticos e emocionais, segundo 
especialistas, entre os impactos, estão os atrasos na fala.

Mesmo com a reabertura das escolas, muitas crianças mantiveram 
sua rotina em casa com os pais trabalhando em home office ou sob 
os cuidados de outros adultos. Com isso, o uso excessivo de telas, 
em decorrência da realidade de home office de alguns pais, têm 
efeito no desenvolvimento da linguagem em crianças pequenas.

Pode  também começar haver atrasos no desenvolvimento oral, 
como também gráfico, dificuldades auditivas, tanto periféricas, pelo 
alto volume ou uso excessivo de fones de ouvido, como também de 
atenção, concentração e no processamento auditivo central.

Muitos pais, começaram a pesquisar atividades para ajudar estas 
crianças que não retornaram às escolas e ao convívio social. Por 
volta de 1 a 3 anos de idade  que estão em pleno desenvolvimento 
de fala e linguagem, devem ser diariamente estimuladas através 
dos cinco sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. 

Para as crianças em fase de alfabetização, incentivar também 
brincadeiras que envolvam reconhecimento e nomeação das 
letras, relacionando-as com seus sons, brincar com rimas, memória 
auditiva, memória visual, quebra-cabeças, dama, xadrez, jogos que 
requeiram a atenção, como também a escrita das letras, sílabas e 
palavras. Para as crianças maiores, além de tudo isso, acrescentar 
leitura de textos, livros, gibis, escrita de pequenos textos, jogos 
como: forca, stop, caça-palavras, palavras cruzadas, dentre outros.

É primordial cantar músicas, brincar com miniaturas, fantoches, 
contar histórias, nomear figuras ou pedir para que as repitam, falar 
frases relacionadas ao que estão comendo, apresentar diferentes 
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sabores ao seu paladar e estimular o olfato através do cheiro da 
comida, frutas, imitar sons de animais, meios de transporte, objetos 
eletrodomésticos, brincar de fazer caretas, mandar beijos, estalar a 
língua. Porém alguns destes estímulos estão cada vez mais difíceis 
de implementar devido ao uso da máscara, que priva as crianças de 
terem este contato com a expressão dos adultos.

Não podemos desconsiderar também, os possíveis estressores 
ambientais que impactam nas crianças, como a mudança de 
rotina e novos papéis atribuídos aos pais, perda de familiares 
pela covid-19, mudanças estruturais como perda de emprego 
e pais com dificuldades de lidar com o emocional. As crianças 
vêm apresentando humor mais irritado, alterações do sono 
e comportamentos de impaciência, assim como regrediram 
em sua autonomia, sobrecarregando os pais ou responsáveis. 
Especialistas como psicólogos, fonoaudiólogos, sugerem aos pais 
trabalharem as próprias emoções e expectativas. As crianças estão 
em desenvolvimento e têm condições de retomar e melhorar suas 
habilidades quando começarmos a voltar a rotina em segurança. 
É importante pensar que a frustração também faz parte do 
desenvolvimento e esse período também está a ensinar isso. No 
retorno à escola, os profissionais precisam ter mais paciência e 
cautela, pois as crianças que antes estavam desfraldadas, muitas 
voltaram a usar fraldas, a ficarem mais calmas voltando a utilizar 
da chupeta (um objeto que acalma porém pode prejudicar o 
desenvolvimento da linguagem), o que precisamos entender é que 
as questões relacionadas à linguagem ou outros comportamentos 
regressivos, são transitórios, e fazem parte deste processo pós 
pandemia.

O retorno ao convívio social aos poucos vai fazendo com 
que as crianças recuperem a vida interrompida pela pandemia. 
Importante mencionar, que para se recuperar este tempo, o mais 
importante não é o cumprimento de matérias e sim o acolhimento 
afetivo, social, e diante disso os profissionais da escola, como o 
professor, analisar e observar como cada criança se encontra 
desenvolvendo sua estratégia pedagógica, e caso seja necessário, 
procurar uma equipe multidisciplinar com profissionais específicos 
como psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo entre outros para 
auxiliar no processo de aprendizagem, leitura e escrita da criança.
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA

 Você já parou para refletir sobre todas as possibilidades de 
linguagens que formam e transformam o mundo diariamente? 
Todos nós, sem exceção, fazemos uso de diferentes linguagens 
para nos comunicarmos e vivermos socialmente, apropriando-nos 
da nossa cultura e de tudo aquilo que foi construído e descoberto. 
A linguagem matemática é uma delas, tão importante quanto a 
oral, a escrita, a corporal, a artística! E é sobre ela que este capítulo 
se propõe a pensar.

Os conceitos de alfabetização e letramento são muito difundidos 
no campo das linguagens, que envolvem a habilidade de dominar o 
sistema de símbolos (alfabetização) e o uso competente da leitura 
e da escrita nas práticas sociais (letramento). Da mesma forma, é 
possível alfabetizar e o letramento matematicamente, ou seja, o 
domínio dos diferentes sistemas numéricos e seu uso no contexto 
social.       

Infelizmente, o ensino matemático ficou automatizado e há 
uma grande preocupação na memorização de fórmulas e cálculos, 
e pouco se tem feito em relação à aprendizagem significativa e 
a construção do conceito de número pelas crianças. A socióloga, 
doutora em educação Constance Kamii, em seu livro “A criança e 
o número”

enfatiza que uma criança ativa e curiosa não aprende 
matemática memorizando, repetindo e exercitando  mas 
resolvendo situações problemas, enfrentando obstáculos 
cognitivos e utilizando os conhecimentos que sejam frutos da 
sua inserção familiar e social. Ao mesmo tempo, os avanços 
conquistados pela didática da matemática nos permitem 
afirmar que é com o uso do número, da análise e da reflexão 
sobre o sistema de numeração que os pequenos constroem 
conhecimentos a esse respeito. (NOVA ESCOLA)   

As práticas institucionais e clínicas convidam o psicopedagogo a 
traçar estratégias cada vez mais aprofundadas, proporcionando uma 
relação direta dos conteúdos matemáticos com o próprio mundo 
no qual as crianças estão inseridas.  A aprendizagem matemática 
precisa ser reconhecida no dia a dia, ou seja, os conteúdos básicos 
(reconhecimento de números, traçados, contagem sequencial, 
escrita por extenso, símbolos e assim por diante) precisam ser 
muito bem explorados, de modo que a criança possa enxergá-
los em pequenas situações do cotidiano, despertando-se para os 
interesses que envolvem esta linguagem.
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Para isso, precisamos pensar no uso social dos números e 
refletir com as crianças, fazendo com que elas também pensem a 
respeito. Algumas ideias práticas que podem ser trabalhadas no 
contexto escolar e clínico, que facilitam a construção significativa 
de conceitos matemáticos: refletir sobre a diferença entre números 
e letras identificando seus nomes e sons; conversar sobre o uso 
dos números no nosso dia-a-dia “Em quantas crianças estamos 
presentes na sala hoje?”,“Quantas frutas trouxe de lanche?” 
medidas de tempo “O que já fizemos hoje? Quanto tempo falta para 
algo acontecer? ”Estimativas: “Quantas tampinhas há dentro desse 
vaso?”. Fazer comparações entre o que é grande, pequeno, maior 
e menor. Analisar o ambiente escolar e localizar onde estão os 
números e quais seus usos. Pesquisas e entrevistas com crianças 
mais velhas ou adultos sobre o uso social do número.

Além disso, sabemos que estratégias de ensino multissensoriais 
também são atrativas para as crianças, tornando o ambiente 
estimulador para a criança. Para isso os exemplos devem ser 
associados a fatos da vida real, fazer uso de recurso visuais 
como cartazes, maquetes e pesquisas práticas; uso de materiais 
concretos que as crianças possam pegar, tocar e manipular como 
por exemplo: fita métrica, metros de madeira, cordas, barbantes, 
blocos de montar, massinha, garrafa, contas coloridas, tampinhas, 
caixas e embalagens, fichas, balas e programas de computador. 

Portanto, a alfabetização matemática pressupõe a construção 
desta base sólida, cujo raciocínio lógico, conceitos chaves, 
associações, resoluções de problemas e pensamento crítico sejam 
transformadores e facilitem as próximas etapas da aprendizagem, 
buscando a ruptura de um ensino automatizado ou superficial.

Pensando na Educação Infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental, há muitas propostas de atividades que podem 
ser realizadas cotidianamente, de forma contextualizada que 
promovem a alfabetização e letramento matemático.

• ROTINA: A rotina é fundamental na alfabetização matemática. 
Ela desenvolve conceitos importantíssimos como noções de 
tempo cronológico, “antes e depois”, “o que já foi e o que vai 
acontecer?”, “quantos momentos ainda faltam para terminar 
o dia?” e outras reflexões sobre a própria organização da 
criança.

• CULINÁRIA: A criança aprende a função real de uma receita, 
descobrindo na prática a importância de se seguir uma 
ordem/sequência, quantidades, transformações.

• MATERIAIS CONCRETOS: Utilizar-se na escola ou na clínica 
de objetos que as crianças possam pegar, tocar, manipular, 
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como: fita métrica, metros de madeira, corda, barbantes, 
blocos de montar, massinha, garrafa, caixas, embalagens, 
contas coloridas, tampinhas, fichas, balas e até mesmo 
programas de computador. 

• JOGOS: Podem ser de tabuleiro, cartas, trilha! O jogo 
desperta o interesse e trabalha habilidades fundamentais 
como: atenção, concentração, memória, sistematização, 
vocabulário, interpretação de termos matemáticos e muito 
mais. Há hoje em dia no mercado muitos jogos prontos ou a 
possibilidade confeccioná-los com papel, palitos, reciclagens 
e o que mais a criatividade permitir, desde que tenha seus 
objetivos pré-determinados. 

• AMBIENTES ESTIMULADORES: As crianças precisam 
assumir, de fato, o protagonismo na aprendizagem. Cartazes, 
maquetes, entre outros, precisam compor o ambiente de 
maneira que façam sentido para elas. Muitas vezes, excesso 
de informações, desorganização ou mesmo produtos finais 
sempre feitos pelo adulto podem ser disparadores de outras 
dificuldades na aprendizagem.

Diante da breve apresentação e discussão do tema, podemos 
refletir o quanto há boas estratégias de ensino e aprendizagem 
para os conceitos matemáticos e que precisamos superar a ideia 
de que matemática é algo difícil e inacessível para muitas pessoas. 
Devemos buscar em sala de aula e ambientes clínicos metodologias 
que potencializem ao máximo a compreensão e a significação 
por parte das crianças, alfabetizando-as e letrando-as para que 
elas possam atuar no mundo e se expressar também através da 
linguagem matemática. 
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INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA

O QUE É A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA E QUAL A SUA 
IMPORTÂNCIA?

A etapa da intervenção na prática psicopedagógica clínica e 
institucional representa a intencionalidade do profissional que 
elaborou uma avaliação e que pretende implementar ações que 
incluem, segundo Igea (2005, p. 35), “funções de coordenação e 
estímulo do conjunto das atividades orientadoras dos professores, 
assim como o aprofundamento ou a ampliação dessas atividades”. 
Já para Bossa (1994, p. 74 apud FELDMANN, 2006, s/p), a 
intervenção psicopedagógica é “um processo contínuo e sempre 
revisável”, que parte de uma atitude investigadora com o objetivo 
de observar e acompanhar a evolução do sujeito.

Apesar das diversas concepções em torno da prática, é sabido 
que a ação do psicopedagogo pode modificar a estrutura escolar 
e familiar, uma vez que, apesar de ser a etapa final do processo 
psicopedagógico, a intervenção marca não o fim, mas um recomeço: 
coloca-se em prática um “conjunto de medidas que vão gerar 
novas práticas (...), mesmo que de modo não intencional” (NEVES-
PEREIRA, 2007, p. 7).

Como educadores, todos já intervimos psicopedagogicamente 
ao observar possíveis dificuldades de aprendizagem de nossos 
alunos. No entanto, é preciso entender que nem sempre as 
intervenções espontâneas no dia-a-dia são capazes de suprir as 
necessidades dos alunos: é importante que, a partir da avaliação, 
um profissional qualificado trace um plano capaz de auxiliar o aluno 
a conquistar o sucesso escolar (SILVA, 2019, s/p).

QUAIS SÃO OS TIPOS DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA?

Sabendo que não basta intervir intuitivamente e apoiando-
nos em Oliveira (2020, s/p) e em Neves-Pereira (2007, p. 9), 
apresentamos a seguir os três tipos de intervenção (corretiva, 
preventiva e enriquecedora) que podem ser elaborados e adaptados 
para cada situação:

• Intervenções corretivas, em geral, destinam-se a casos 
específicos de sujeitos com dificuldades de aprendizagem 
pontuais, que podem ser atendidos por uma equipe 
interdisciplinar centralizada pelo psicopedagogo no processo 
de intervenção para as necessidades eminentes do sujeito.

• Intervenções preventivas têm uma natureza coletiva e 
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destinam-se a grupos de sujeitos em situação de risco, mas 
ainda sem um diagnóstico oficial. Esse tipo de intervenção 
pode também ser aplicada em toda a comunidade escolar, a 
fim de criar estratégias preventivas do fracasso escolar antes 
mesmo de sua manifestação. 

• Intervenções enriquecedoras são destinadas a todos 
os alunos e têm como objetivo potencializar talentos e 
competências, a despeito da existência de quadros de 
dificuldades de aprendizagem. Um aluno que vivencia uma 
dificuldade também apresenta talentos que podem e devem 
ser explorados por meio de ações psicopedagógicas.

Para uma intervenção de qualidade, é preciso antes avaliar e 
observar cada aspecto manifestado pelo aluno, sendo ele explícito 
ou implícito, como uma resposta correta, incorreta ou a ausência 
dessa resposta. Dialogando com Bossa,

As intervenções psicopedagógicas podem se traduzir 
em uma fala, um assinalamento, uma interpretação 
que o psicopedagogo realiza em crianças com déficit 
de aprendizagem, além de outros fatores específicos 
somados aos sinais apresentados pela criança na escola e/
ou no meio social., (...) sendo um dos principais objetivos 
da psicopedagogia a intervenção, realizando a mediação 
entre adolescentes, crianças ou adultos e os seus objetivos 
específicos de conhecimento. (BOSSA, 2019, p. 53)

 Assim, baseado em suas anotações, o psicopedagogo 
desenvolve atividades e propostas facilitadoras a fim de desenvolver 
habilidades substanciais para o desenvolvimento de seu aluno. 
Aqui destacamos três:

• Habilidades emocionais, que abordam o relacionamento 
do aluno para com ele mesmo e para com os outros, bem 
como os pares, professores e familiares e sua capacidade de 
expressão de acordo com seus sentimentos;

• Habilidades pedagógicas, que buscam desenvolver desde a 
leitura e escrita coerente e a resolução mental matemática, 
organizacional até a maneira que o aluno pega no lápis e sua 
postura ao se sentar; e, por fim,

• Habilidades neurológicas, com estímulos ao foco, atenção 
e sua duração, à memória, o autocontrole e percepção de 
acordo com a idade do aluno. 

Através das estratégias desenvolvidas em cada sessão, o 
profissional pode intensificar ou avançar em sua intervenção em 
cada habilidade, uma vez que, conforme diz Bossa (2019, p. 75), 
“instrumentos de diagnóstico (...) permitem uma abordagem mais 
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ampla das necessidades particulares de cada sujeito”.

QUAL O PAPEL DA ESCOLA E DA FAMÍLIA NESSE PROCESSO?

O trabalho do psicopedagogo é, por natureza, interdisciplinar. 
Segundo Neves-Pereira (2007, p. 11), ele não atua sozinho, uma 
vez que conta com a participação ativa da comunidade escolar 
diante de uma dificuldade de aprendizagem e reúne todos 
os envolvidos na queixa para colocarem soluções em prática, 
delegando responsabilidades nas atividades interventivas.

Para Vygotsky (1996, s/p), o aluno não é somente o sujeito da 
aprendizagem, mas aquele que aprende junto ao outro e fruto 
daquilo que o seu grupo social produz (valores, linguagem e o 
próprio conhecimento). Sabendo que a família constitui “o primeiro 
grupo social do qual a criança faz parte e o seu primeiro meio de 
socialização” (MAGRI SILVA, 2015, p. 2), é imprescindível a sua 
participação no processo de avaliação e intervenção. 

Para reforçar essa ideia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) – Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, aponta que 
os responsáveis pela transmissão da educação são os profissionais 
da área, mas não sozinhos; e sim em uma articulação entre a família 
e a escola. 

Ainda que a família não transmita um conhecimento 
sistematizado como o da escola, é ele que moldará e acompanhará 
o sujeito por toda vida. Por isso que, muitas vezes, a intervenção 
psicopedagógica tem também como objetivo mudar a visão familiar 
e sua forma de lidar com as dificuldades de aprendizagem.

O envolvimento dos pais e responsáveis em programas 
educacionais torna-se um facilitador na compreensão do 
desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e comportamental 
das crianças e adolescentes, já que 

uma ligação estreita e continuada entre os professores e 
os pais, leva, pois, a muita coisa mais que a uma informação 
mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca 
e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. 
Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações 
profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, 
aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se até 
mesmo a uma divisão de responsabilidades. (PIAGET, 2007, 
p. 50 apud SOUZA, 2009, p. 6).

De nada adianta reforçar o papel essencial da família sem incluir 
a instituição escolar e seu corpo docente na equação: é preciso, de 
acordo com Neves-Pereira (2007, p. 23-24), ver onde e como a 
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escola colabora na construção das dificuldades de aprendizagem 
e montar ações para desconstruir este contexto e construir novos, 
modificando valores e crenças ou práticas e métodos, bem como 
avaliar o papel do professor na situação de não-aprendizagem 
investigada, munindo-o de novas estratégias para seguir novos 
rumos em sua prática pedagógica.

AFINAL, POR QUE INTERVIR PSICOPEDAGOGICAMENTE?

Em concordância com Blum et al. (2013, p. 29568), a intervenção 
psicopedagógica “deve compreender toda a dinâmica que envolve 
o processo de aprendizagem como, por exemplo, na relação do 
aluno com o professor e os pares frente às condições de ensino 
que lhes são oferecidas”, não podendo limitar o problema de 
aprendizagem somente ao diagnóstico: “é preciso traçar meios de 
intervenção sobre as dificuldades que a criança apresenta” (CRUZ, 
2013, p. 33), visto que elas recorrentemente lhe causam sofrimento 
e podem desencadear outros e mais severos problemas.

Sabendo que negligenciar os indícios de possíveis dificuldades de 
aprendizagem podem impactar crianças e adolescentes em âmbitos 
emocionais imensuráveis, motivos não nos faltam para crer que, 
quanto mais prontamente um profissional for procurado, melhores 
serão os resultados: uma avaliação de qualidade e intervenções 
pontuais, integradas ao processo de ensino-aprendizagem da 
comunidade escolar, pode transformar positivamente o rumo que 
a vida do aluno vai tomar.
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