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RESUMO

Nesse trabalho se discute as questões inerentes à função psicopedagógica associada ao estágio curricular
supervisionado, tendo em vista que nos cursos de especialização em psicopedagogia e de conformidade com
seus projetos pedagógicos o estágio é obrigatório. Destarte, esse texto tem como objetivo refletir sobre o
papel do psicopedagogo na escola e quais as contribuições do estágio nesse contexto, considerando os
sujeitos aprendentes. Os procedimentos metodológicos utilizados referem-se a uma abordagem bibliográfica e
documental, pois, os casos descritos e analisados são partes integrantes de Relatórios de Estágio, registrados
pelos alunos estagiários. Em relação aos resultados alcançados, destacam-se o nível de aprendizagem dos
estagiários, os quais disponibilizaram seus casos/problemas para análise, bem como o saber desses
estagiários em relação ao desenvolvimento das propostas de intervenção.
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ABSTRACT

This paper discusses the inherent psychopedagogic function associated with supervised traineeship issues,
given that the specialization courses in educational psychology and in accordance with their educational
projects the internship is required. Thus, this paper aims to reflect on the role of the educational psychologist
in school and what contributions the stage this context, considering the subject learners. The methodological
procedures used refers to a bibliographic and documentary approach, therefore, the cases described and
analyzed are integral parts of the Report on Stage, recorded by student interns. Regarding the results
achieved, we highlight the learning level of trainees, which publish their cases / problems for analysis and
knowledge of these trainees in relation to the development of the proposed intervention.
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INTRODUÇÃO

Esse texto se originou da experiência vivenciada enquanto docentes dos cursos de especialização em
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Psicopedagogia atuando na disciplina: Estágio Curricular Supervisionado. Nessa experiência ao longo de quase
cinco anos constatou-se uma demanda bastante significativa em cursos dessa natureza, frequentado, na
maioria dos casos, por profissionais da educação. Os professores são os atores sociais em grande massa,
apesar de se encontrar outros profissionais, tais como psicólogos, assistentes sociais e terapeuta ocupacional.

A dimensão da função psicopedagógica é percebida mediante os estágios realizados nas instituições
educacionais, as escolas públicas são os locais que mais absorvem os futuros psicopedagogos. Para entender
essa questão é preciso uma passagem, mesmo que rápida, nas concepções da psicopedagogia através de
múltiplos olhares. Quanto ao estágio curricular se faz necessário a sua contextualização e descrição da
importância nos cursos de pós-graduação.

O aprendizado que o estágio curricular proporciona aos alunos estagiários os ajuda a detectar os problemas
de aprendizagem e amenizar as dificuldades causadas por diversas situações, ainda não diagnosticadas, que
podem ser incentivos para uma ação psicopedagógica mais centrada na muldisciplinaridade.

Nesta perspectiva, este trabalho foi pautado na análise do papel do psicopedagogo na escola e nas
contribuições do estágio nesse espaço, considerando os sujeitos em formação. O procedimento metodológico
utilizados diz respeito a uma abordagem bibliográfica com o estudo literário da área da psicopedagogia e
sobre o estágio curricular assim como documental fundamentada em dois relatórios de estágio, a partir de
dois casos descritos e analisados sob a ótica da concepção acima referendada.

Para o fortalecimento e consistência científica deste trabalho, agregam-se relatos de casos sob os quais os
alunos da pós-graduação programam suas intervenções após momentos de observação. Vale salientar que
essa observação tem como foco duas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem nos aspectos
cognitivos, afetivos, social, psicomotor e linguístico.

Trata-se de um estudo exploratório envolvendo uma pluralidade de atores, no caso específico, os alunos de
pós, que são profissionais de diversas áreas do conhecimento e que busca na psicopedagogia um viés que
possa agir e interagir na aprendizagem, especialmente daquelas crianças carentes.

Nesse trabalho, dois casos verídicos são apresentados. São histórias relatadas pelos alunos estagiários e que
por meio delas esses alunos deram um passo inicial em busca de hipóteses diagnóstica, incluindo o pensar e
agir sobre o que fazer como fazer diante do quadro, ora apresentado nesse trabalho.

MÚLTIPLOS OLHARES FRENTE ÀPSICOPEDAGÓGICA

No intuito de discutir o tema em pauta, é necessário uma reflexão sobre as concepções da psicopedagogia. No
dizer de Acampora (2012), a psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem, incluindo, sobremodo, suas
dificuldades e também, centra-se em um caráter preventivo e terapêutico. Essa concepção nos traz uma visão
mais ampla, mais dinâmica, mais participativa, pois, alarga seu alcance até a família e, consequentemente a
comunidade.

A atuação psicopedagógica no Brasil e em especial na instituição escola surgiu a partir da necessidade de
compreender os problemas de aprendizagem, cuja reflexão se atém ao desenvolvimento cognitivo,
psicomotor e afetivo (FAGALI; VALE, 2008). Já, em Acampora (2012), em sua atuação de forma terapêutica
ela deve identificar, analisar, planejar, intervir por meio de etapas de diagnóstico e tratamento. Entende-se
que nessa perspectiva a psicopedagogia não só se debruça nas causas educacionais, mas, sobretudo, sua
função vai a clinica.

Os problemas de aprendizagem, assim como a preocupação com esse fenômeno, teve seu marco histórico na
Europa, século XIX, entretanto os autores argentinos contribuíram com suas ideias. Castro e Antonio (2011,
p. 3), faz alusão a esse período histórico, dizendo que:

Na Europa, em 1946, foram fundados os primeiros Centros Psicopedagógicos, por J
Boutonier e George Mauco, com direção médica e pedagógica. Esses Centros
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reuniam conhecimentos da área de Psicologia, Psicanálise e Pedagogia, e procuravam
readaptar crianças com comportamentos socialmente inadequados na escola ou no
lar e atender crianças com dificuldades de aprendizagem apesar de serem
inteligentes.

Percebe-se, que algumas décadas atrás já havia preocupação com o processo de aprendizagem, quiçá de
forma ainda prematura, desarticulada dos problemas que causavam os sintomas gerados através da
desatenção, desinteresse e a lentidão.

Segundo Castro e Antonio (2011) a psicopedagogia, quando do seu nascedouro, assumia um caráter
médico-pedagógico, pois, os atores nessa empreitada eram: médicos, psicólogos, psicanalistas e pedagogo. A
princípio uma equipe multidisciplinar, que de certa forma contribuíram para que o contexto atual veja na
psicopedagogia um caminho para minimização dos problemas que afetam a aprendizagem.

No Brasil a psicopedagogia surge nos anos de 1970. Nessa época, as dificuldades de aprendizagem eram
justificadas por meio de um diagnóstico caracterizado como disfunção neurológica, chamada de disfunção
cerebral mínima (DCM). Assim sendo, Castro e Antônio (2011, p. 5) destaca que: “virou moda nesse período,
servindo para mascarar problemas sociopedagógicos.”

Outrossim, é nesse contexto que os problemas de aprendizagem eram equacionados. O psicopedagogo não
tinha uma identidade própria, pois seu trabalho ficava a mercê de outros profissionais e cada vez mais os
problemas aumentavam e as crianças e adolescentes que carecia de ajuda psicopedagógica eram tratados
como pessoas que detinham anomalias, causas cerebrais, recebendo por vezes o rótulo de maluco, doido e
outras prerrogativas.

Os pais e professores assumiam uma postura de conformismo, quando seus filhos e alunos recebiam o rótulo
de portador da DCM. Assim, a responsabilidade com a aprendizagem e com o fracasso escolar não se atinha a
questão psicopedagógica, pois, sendo portador de uma doença neurológica suas aptidões estavam
comprometidas. Essa postura contribuiu para o desestímulo do professor em buscar as causas dos problemas
de aprendizagem, a investirem nessa causa.

A história da psicopedagogia no Brasil sinaliza também que, na instituição escolar, a síndrome da DCM se
propagou e sem nenhuma pesquisa específica e nenhum critério as crianças que apresentavam impedimentos
de avançar na leitura e escrita eram classificadas como portadoras de dislexia e as mais agitadas de
hiperativas. Nessa direção, aquelas portadoras dessas síndromes eram encaminhadas a um médico para
serem tratadas.

Para o Código de Ética da psicopedagogia, essa se caracteriza como um campo de atuação em educação e
saúde que cuida do processo de aprendizagem humana, seus padrões normais e patológicos, considerando a
influência do meio-família, escola-sociedade no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos peculiares da
psicopedagogia.

Mas, afinal em que se fundamenta a função psicopedagógica, considerando que esse ramo do conhecimento
instalou-se no Brasil a partir dos anos de 1970. Será que a atuação do psicopedagogo na instituição escolar
tomou outra direção, ou será que as crianças ainda estão recebendo rótulos de forma aleatória, sem estudos,
sem levantamento de diagnósticos?

Para isso recorremos à literatura que faz referências aos cursos de pós-graduação em psicopedagogia, aos
estágios curriculares nestes cursos, aos projetos de intervenção desenvolvidos nas escolas pelos
psicopedagogos, entre outras ações pertinentes a esse estudo.

No entendimento de Scoz (2008), os psicopedagogos, sustentados no avanço crescente do campo de atuação
da psicopedagogia sentiram a necessidade de aprimorar sua formação acadêmica, adquirindo conhecimentos
multidisciplinares. Hoje, esses profissionais buscam nos cursos, palestras, conferências, seminários, entre
outros eventos, ampliar o seu saber fazer, bem como, socializar seu conhecimento e buscando sempre novos
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paradigmas através do saber fazer de outros profissionais, tais como: pedagogo, psiquiatra, neurologista,
psicólogo, etc.

Evidencia-se uma ampliação dos cursos de especialização em psicopedagogia em todo o país, entretanto
ainda não atende a demanda de tantas crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem
e distúrbios de comportamento. Não se pode negar que a psicopedagogia nesses anos sofreu mudanças, por
isso Scoz (2008) afirma a passagem do enfoque clínico pautado nas patologias dos problemas de
aprendizagem para o enfoque muldisciplinar atribuído a esse ramo do conhecimento. Dessa forma, afirma à
autora que as contribuições não se referem somente as causas da aprendizagem, mas, também, a melhoria
da qualidade do ensino.

Beauclair (2007) quando se reporta as ações dos profissionais da psicopedagogia enaltece os espaços tempos
institucionais ou clínicos, isso mostra que esses profissionais estão ou deveriam está aptos a atuarem nesses
espaços que, para tanto, segundo o autor, devem voltar-se as mediações entre as histórias e as
subjetividades dos que apresentam traumas causadores das problemáticas ao ato de aprender.

Frente às considerações postas pelo autor, pode-se acrescentar que seja na instituição ou na clínica, o
psicopedagogo deve ter um olhar aguçado, uma escuta apurada para adentrar na subjetividade do sujeito, o
que não é fácil, nem tão pouco simples, requer conhecimento e habilidade. Uma ação determinante é a
intervenção, tarefa constante a ser desenvolvida mediante técnicas psicopedagógicas, atividades lúdicas,
jogos educativos entre outras. O psicopedagogo também carece ser um pesquisador, buscando a origem do
problema por intermédio do diálogo e da observação para então intervir com vista a uma aprendizagem
significativa, apesar de, em alguns casos, esse processo ser lento, demorado.

PSICOPEDAGOGIA E ESTÁGIO- CAMINHO PARA A PRÁTICA

Entende-se por estágio curricular supervisionado o momento em que o acadêmico coloca em prática seus
saberes científicos advindos dos cursos de graduação, seja ele licenciatura ou bacharelado, todos devem
ofertar essa modalidade que para o estudante é de fundamental importância em sua experiência, enquanto
profissional, propenso ingressar no mercado de trabalho.

Dessa maneira é pertinente enfatizar o que trata a Lei n° 11.788, promulgada em 25 de setembro de 2008
sobre o estágio.

Estágio é um ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (Art. 1°).

Fazendo uma reflexão sobre a lei acima citada, entende-se que a obrigatoriedade do estágio se faz necessária
nos dois níveis de ensino (educação básica e ensino superior). No caso da especialização em psicopedagogia
há de se notar que essa modalidade está posta no projeto do curso, portanto torna-se obrigatória a oferta.

Conforme projeto do curso de especialização, o estágio dispõe de uma carga horária de 80 horas, distribuídas
nos seguintes momentos: orientação em sala de aula, observação na escola e intervenção. São 20 horas
destinadas a observação de duas crianças com dificuldades de aprendizagem e em média, no caso da
intervenção, 20 sessões psicopedagógicas.

Quando se trata de intervenção, esta não se refere a momentos de aula, mas ao acompanhamento da
criança, desenvolvendo ações que possam contribuir para minimização das dificuldades de aprendizagem
diagnosticada através da observação. Esse é o momento de reflexão-ação, o futuro psicopedagogo utiliza-se
de técnicas específicas à psicopedagogia para desenvolver seu trabalho.

No dizer de Pimenta e Lima (2009) o exercício de qualquer profissão é técnico porque envolve técnicas para

20/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/dimensao_da_funcao_psicopedagogica_relatos_de_experiencia_atraves.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



sua execução. Assim sendo, o médico, o dentista e outros profissionais precisam desenvolver habilidades
específicas para operar os instrumentos de trabalho, auxiliares no seu fazer diário. O psicopedagogo também
carece aprender a confeccionar, manusear e executar os instrumentos que são peculiares à profissão,
principalmente as técnicas psicopedagogicas de intervenções adequadas aos mais variados distúrbios da
aprendizagem identificados e estudados. Dessa maneira, o estágio traz, ou pretende trazer, mecanismos de
sustentação para o profissional aprender na prática todos os aparatos necessários à sua ação.

A prática psicopedagógica, vivenciada por alunos da pós-graduação, na ocasião do estágio, tende a oferecer
subsídios que os possibilitarão a atuar no campo da psicopedagogia, especialmente nas escolas públicas,
carentes de profissionais dessa natureza. Sabe-se que o estágio prepara o sujeito para o mercado de
trabalho, no caso da psicopedagogia atinge o ser humano com suas dificuldades de aprendizagem e também
distúrbios de comportamento que, por vezes, a medicina não descobre e as queixas das famílias chegam às
escolas como um grito de socorro, no intuito de que o psicopedagogo possa minimizar determinadas situações
através de técnicas específicas para o caso.

Vale salientar que, tecendo algumas críticas à forma metodológica de se conduzir o estágio, Pimenta e Lima
(2009, p. 101), adverte que, “os estágios, de maneira geral, acabam por se configurar em atividades
distantes da realidade concreta das escolas, resumindo-se muitas vezes, a miniaulas na própria universidade
e as palestras proferidas por profissionais convidados.”

Os autores se referem a um distanciamento entre teoria e prática, estrangulamento de ações, que se
resumem em um amontoado de tarefas burocráticas, a exemplo de fichas e fichas a serem preenchidas em
cumprimento a normas institucionais, muitas vezes sem fundamentação e sem nexo com o dia-a-dia da
escola, do professor e de seus alunos. É, portanto, um estágio fragmentado, esfacelado, onde qualquer
atividade poderá ser válida.

Mas, em se tratando da prática associada aos saberes docentes, esses oriundos da experiência, eles surgem
como ponto nerval, pois, “os saberes da experiência são saberes como os demais, eles são formadores de
todos os demais” (GHEDIN, 2008, p. 135). A teoria fortalece a prática. Não há saberes práticos sem antes ter
havido uma contextualização, fundamentada teoricamente, sistematizada e organizada, rompendo, decerto
alguns paradigmas estereotipados.

O estágio curricular supervisionado é uma ponte para o desenvolvimento de uma prática psicopedagógica
consubstanciada em princípios que geram novos conhecimentos e novas formas metodológicas de se
empreender uma aprendizagem significativa frente aos alunos com dificuldades. O fazer psicopedagógico é
centrado em experiências e essas experiências ao longo do tempo vão se fortalecendo e gerando novos
paradigmas. É, sobretudo a busca de conhecimentos inovadores sobre a causa dos problemas de
aprendizagem, tão frequente hoje nas escolas.

CASOS PSICOPEDAGÓGICOS- RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

Os casos psicopedagógicos são queixas relatadas pelo professor e ou a família quando da inserção do futuro
psicopedagogo no campo de estágio, ou seja, nas escolas de educação básica, (Estado de Alagoa). Essa é
uma experiência vivenciada pelos alunos da pós-graduação e acompanhada pelo(s) professor (es) de estágio.

Sustentados nas ideias de Fernández (2001) que enaltece as vantagens para o desenvolvimento do trabalho
psicopedagógico na instituição, defende que o lócus institucional, com seus inúmeros déficits e com suas
carências, apresentam características específicas diferentes daquelas do âmbito privado de atendimento
individual, as quais podem tornar-se vantajosas.

A psicopedagogia institucional visa preparar profissional para atuar nas institucionais educacionais, nas
escolas e secretarias de educação nos programas de atendimento às pessoas pequenas com dificuldades de
aprendizagem. Um fato curioso, dito por Fernández (2001) é que a tarefa do profissional nessa área
orienta-se para que o espaço destinado ao tratamento seja transformado em espaço transicional, onde seja
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possível reconstruir o espaço de jogo e criatividade dos consultantes, o que a autora considera a matriz do
aprender.

Destacam-se, nesse trabalho, dois casos observados pelos estagiários: J. F, F, cujo estágio foi realizado em
uma escola da zona rural de Arapiraca/AL e M. M. M, estágio realizado em uma escola pública municipal de
um município alagoano- Quebrangulo/AL. Optou-se por colocar as iniciais das estagiárias em razão de
resguardar sua integridade moral.

Relato do caso n° 01

O menor E.G é uma criança de 7 anos e 3 meses, matriculado no 1° ano do Ensino Fundamental e apresenta
um quadro com suspeita de dislexia. A criança apresentava dificuldades nos aspectos emocionais,
mostrando-se pouco participativo, deixando de expor suas ideias, opiniões, ou seja, deixando de acreditar em
si próprio. Quanto à linguagem E. G. demonstrou dificuldades na verbalização das palavras. Em relação aos
conceitos matemáticos percebia-se que estes haviam se ampliado, no entanto, não demonstrava nenhum
avanço na leitura escrita. A história dessa criança, obtida por meio da ficha de anamnese, respondida por sua
família, revelou alguns antecedentes indicativos para justificar as dificuldades na leitura, bem como o atraso
no desenvolvimento psicomotor e articulação verbal. Até 4 anos, segundo relato da família, E. G. não
conseguia sustentar a colher com as mãos e para se alimentar carecia ajuda de terceiros. Todas as
habilidades que necessitava o uso das mãos eram realizadas com lentidão. Atualmente a criança apresenta
gagueira, principalmente quando relata fatos de forma rápida e normalmente esquece detalhes e sequência
dos mesmos. E. G. não entende o que é escrever, obedece ao comando de copiar. É uma criança interessada,
disciplinada que parece atento as explicações do professor e concentra-se durante a execução das tarefas.
Apesar do esforço, não conclui as atividades no tempo previsto. O método de alfabetização empregado em
sua escola é o da palavra inteira ou método global /visual. No teste exploratório de dislexia, E. G. apresentou
confusão entre letras e sílabas com diferenças sutis de grafia, tais como: d/t. c/g. g/z.v/f. O desempenho
satisfatório observado, somente para o 1° nível da leitura, ou seja, domina parcialmente nome de letras e
algumas sílabas, no entanto não conhece o som das letras, nem apresentou leitura de sílabas diretas com
duplo sentido no som.(Relato da aluna de pós graduação- J. F. F)

Esse relato traz alguns indicadores que podem ser visto sob várias perspectivas. A questão da leitura e escrita
é muito bem conceituada por Cagliari (1995, p. 149). “Ler é uma atividade extremamente complexa e
envolve problemas não só semânticos, culturais, ideológicos, filosóficos, mas até fonético”. Nessa direção
ressalta-se que o processo de leitura e escrita faz parte de atividades fundamentais que favorecem a
formação de qualquer indivíduo.

A função do psicopedagogo institucional deve ser pautada na diversidade de fontes de dados, utilizando-se de
vários métodos, tais como: observação, conversas casuais, entrevistas, produções dos alunos, análise de
documento, envolvendo os setores, a exemplo das secretarias de educação, coordenadorias regionais e
categorias, tais como: orientadores, diretores, especialista em currículo, professores, entre outros. Há de se
considerar também as diversas situações: reuniões de diversas naturezas são momentos propícios para a
atuação do psicopedagogo diante do fortalecimento de sua prática.

Retomando o caso do E. G. a estagiária programou suas ações por meio de jogos destacando-se o Jogo da
Autonomia, cujo objetivo é: ajudar a criança no processo de desenvolvimento intelectual, assim como
aumentar sua responsabilidades/autonomia.

Beauclair (2007), defende que a aprendizagem apresenta características extremamente dinâmicas,
sinalizadas pela complexidade de cada cultura e de cada contexto, assim se faz necessário que o
psicopedagogo em formação vivencie as diferenças no seu próprio espaço de formação, o estágio é um
caminho de vivências e experiências práticas.

Relato do caso n° 02
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O menor J. P. S é uma criança de 7 anos, matriculado no primeiro ano do Ensino Fundamental e apresenta
problemas de aprendizagem no que se refere a fala. J. P. S não completa as frases e faz uma confusão
quando precisa pronunciar palavras que se parece sonoramente, tais como: faca/vaca, chinelo/jinelo, entre
outras palavras. Essa criança mora com a avó, pois seu pai e sua mãe encontram-se detidos no presídio por
tráfico de drogas e sua avó é uma senhora idosa com problemas de saúde. A avó, além de não ter uma
situação financeira boa é semi-analfabeta, ao ponto de não perceber essa dificuldade apresentada por seu
neto. J. P. Sfoi retirado dos braços de sua genitora pela polícia quando tinha sete meses, sendo encaminhado
a um abrigo para crianças e sua mãe conduzida ao presídio. Sua avó materna ganhou a guarda provisória,
cuidando da criança até os dias de hoje. J. P. S é uma criança inquieta, entretanto não apresenta
comportamento de agressão com outras crianças. (Relato da aluna de pós- M. M. M).

Nesse caso, entende-se que a criança observada e conforme hipótese diagnóstica pelo estagiário que seus
problemas de aprendizagem vão além da leitura e escrita. A questão afetiva e emocional sobrepõe-se a
qualquer outra situação. A troca de letras não sinaliza uma criança portadora de dislexia como insinua alguns
professores.

O trabalho da estagiária foi realizado por meio de jogos que pudessem minimizar a questão da troca de letras,
porém fica uma orientação para a família e escola, concedida pela estagiária: encaminhamento dessa criança
a um psicólogo para trabalhar os possíveis traumas gerados na ocasião da prisão da mãe, pois, segundo sua
avó o momento da separação entre eles foi difícil, emocionante e isso, certamente fica armazenado no
subconsciente da criança.

A proposta de intervenção orientada aos alunos durante o estágio curricular supervisionado está sustentada
nos seguintes princípios orientadores de Acampora (2012), fundamentada em: visita à escola, observação da
criança em situação de aprendizagem, entrevista familiar exploratória situacional, entrevista operativa
centrada na aprendizagem, diagnóstico operatório, técnicas projetivas, testes das frases incompletas, teste de
associação de palavras, testes escolares, teste de memória, orientação temporal e orientação espacial.

Em relação a função docente, é muito comum encontrar esse profissional inseguro, aflito, insatisfeito porque
uma parte de seus alunos está passando por esse mal que afeta as escolas: dificuldades de aprendizagem,
sempre a leitura e escrita estão em evidência. O que fazer?
Eis a questão. Nesse cenário entra em ação o psicopedagogo com suas técnicas, auxiliando o professor nessa
empreitada complexa.

CONCLUSÃO

O tema por ser instigante provoca muitos questionamentos, dúvidas, incertezas em relação aos cursos de
psicopedagogia que estão sendo ofertados em uma quantidade supreendente. Observa-se uma variedade de
profissionais de áreas diversas sem conhecimento pedagógico, o que implica, talvez, na compreensão do
desenvolvimento da prática. Como proceder a uma avaliação diagnóstica com crianças e adolescentes que
apresentam dificuldades de aprendizagem?

O desafio é implantado no estágio e, consequentemente implementado, todavia nem sempre se obtém êxito.
Há estagiários que confundem o acompanhamento psicopedagógico com aula e a intervenção é desviada do
contexto, ficando à margem todas as possibilidades de investimento na aprendizagem dos sujeitos.

Os casos descritos nesse trabalho foram significativos, pois se percebe que os estagiários avançaram, tanto
na questão da teoria, quanto da prática. A vivência e experiência constituem um caminho promissor para a
função psicopedagógica. A responsabilidade do psicopedagogo vai além de ensinar ler e escrever, ou
diagnosticar que a criança/adolescente é portador ou não de algum tipo de distúrbio e que qualquer coisa
serve para melhorar o quadro. O ser psicopedagogo é doar-se, é libertar-se de certos preconceitos, é
trabalhar em prol da inclusão, é um ser por inteiro com vista à muldisciplinaridade.
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