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RESUMO 

Este projeto consiste em analisar o papel do psicopedagogo institucional e a sua importância na Educação 

Infantil. O objetivo desse projeto é conhecer e verificar a prática do psicopedagogo institucional na educação 

infantil enfatizando a sua importância para a mesma. A problemática norteadora é como o psicopedagogo 

institucional poderá auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos dessa modalidade de ensino. 

O estudo justifica-se pela busca em mostrar os benefícios das práticas do psicopedagogo na instituição 

escolar. Espera-se que com esta pesquisa seja possível enfatizar a importância do profissional de 

psicopedagogia institucional nos centros de educação infantil. A metodologia a ser utilizada será a pesquisa 

bibliográfica. Conclui-se que o presente trabalho é de suma importância, pois irá tratar das funções da 

psicopedagogia e como esta poderá auxiliar os professores da educação infantil dentro de sala de aula. 

PALAVRAS-CHAVE: instituição escolar; prática do psicopedagogo institucional; processo de ensino e 

aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido sobre o papel do psicopedagogo institucional no auxílio do 
processo de ensino-aprendizagem dentro das instituições de ensino, pois o mesmo 
trabalha com as dificuldades de aprendizagem que os alunos enfrentam dentro das salas 
de aula. Segundo Bossa (2000, p. 12) “A identificação das causas dos problemas de 
aprendizagem escolar requer uma intervenção especializada”.  

Diante dessa problemática, quais são as funções do profissional da psicopedagogia 
institucional e como o mesmo poderá auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da 
educação infantil? Qual a importância desse profissional para a etapa da Educação 
Infantil? 

O presente trabalho se faz importante, pois trará maior compreensão do papel do 
psicopedagogo no âmbito dos centros de educação infantil. Além, de ampliar a visão dos 
leitores para a importância desse profissional na Educação Infantil. Portanto, a relevância 
desse artigo justifica-se em levar aos leitores da educação sobre a contribuição e a 
valorização desse profissional em prol dos alunos que apresentam dificuldade em relação 
a aprendizagem. 
   Segundo Leal e Nogueira (2012, p. 48) contribuem dizendo que “os educadores devem 
procurar novos caminhos e alternativas para todo esse delicado processo de aprender [...] 
É necessário que o estudante se sinta bem, é preciso que ele tenha prazer em aprender ”. 
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O objetivo deste estudo é verificar as funções que são atribuídas ao psicopedagogo 
institucional, expor a importância deste profissional dentro da educação infantil e como o 
mesmo poderá auxiliar o trabalho do professor dentro de sala de aula.  A pesquisa é de 
natureza básica e exploratória, o procedimento técnico a ser realizado será a pesquisa 
bibliográfica.  

De acordo com Rampazzo (2005, p. 53) “ A pesquisa bibliográfica procura explicar 
um problema a partir de referências teóricas publicadas (em livros, revistas etc.). Pode ser 
realizada independente, ou como parte de outros tipos de pesquisa”. 

O que motivou a realização deste trabalho foi a busca em como tornar a vida escolar 
dos alunos com alguma dificuldade de aprendizagem muito mais prazerosa e envolvente 
para a criança, pensando nisso buscou-se pesquisar sobre a importância do psicopedagogo 
institucional e o que esse profissional pode vir a agregar dentro dos centros de educação 
infantil. 

O presente trabalho estará organizado em três tópicos. O primeiro capítulo será a 
introdução. O segundo capítulo, a apresentação do profissional da psicopedagogia 
institucional, elencando suas funções na educação infantil. Na sequência o terceiro 
capítulo, apresentam-se as conclusões. E por fim, seguem as referências bibliográficas.  
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de uma pesquisa de caráter teórico que se estrutura em análise documental e 

bibliográfica, que se comunica com autores que debatem o tema e direcionam para a 

atribuição de significados aos aparatos teóricos e ideológicos de onde surgirão 

contribuições teóricas que subsidiarão a comunicação do pesquisador com os documentos 

e os registros, à concretização da análise das fontes selecionadas. 

A leitura bibliográfica concedeu chegar a vários pesquisadores que tiveram 

repercussões positivas em relação as suas pesquisas sobre o tema aqui abordado. Para 

atingir os objetivos propostos foi realizado pesquisas bibliográficas em livros disponíveis 

impressos e on-line, revisando e reunindo as diferentes teorias encontradas nessas fontes 

de pesquisa. De acordo com Bossa (2000), a sala de aula é um universo constituído por 

“sujeitos”, cada qual com sua história, dessa forma precisa-se entender que cada sujeito é 

único. Segundo Leal e Nogueira (2012), fazem referências sobre conceitos essenciais para 

a compreensão dos problemas de aprendizagem, dando subsídio à prática do 

psicopedagogo e de outros profissionais da educação. Para PokorskI (2008), traz questões 

sobre a aprendizagem ou do não-aprender em algumas crianças. 

Com as leituras realizadas, o artigo trará respaldo teórico para que o psicopedagogo 

possa contribuir no processo de ensino e aprendizagem desses alunos, facilitando e 

auxiliando o professor na sua prática pedagógica e servindo de apoio na relação do 

professor/aluno/família. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As principais atribuições do psicopedagogo institucional é trabalhar para que a escola 
seja um ambiente prazeroso aos alunos e que não seja encarada como um problema. 
Auxiliando a todos os que nela possuem participação, a transforma a mesma em um 
ambiente de real disseminação do conhecimento. 

A sua importância dentro da educação infantil é na prevenção de possíveis dificuldades 
que essas crianças possam vir a desenvolver, atuando dessa maneira por meio de suas 
ferramentas despertar na criança o prazer pela a escola e a aprendizagem por meio do 
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lúdico e das brincadeiras. Além disso, o profissional da psicopedagogia institucional 
auxiliará os professores no processo de ensino e aprendizagem. 

Diante das discussões realizadas, a proposta é enfatizar que esse profissional pode 

fazer muita diferença numa instituição, com uma escuta e um olhar mais aguçado quanto 

às demandas de professores, alunos e famílias. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise bibliográfica conclui-se a efetiva importância do profissional da 
psicopedagogia institucional na educação infantil, pois os mesmos podem prevenir e 
identificar problemas de dificuldades no processo de ensino aprendizagem e auxiliar os 
professores a oferecer o devido suporte necessário à criança, tornando assim a escola um 
lugar envolvente e de muita aprendizagem para esses alunos. 
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