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Resumo 

 

Nas últimas décadas, várias mudanças no plano socioeconômico e cultural, 

relacionadas ao processo de globalização, vêm afetando na organização das 

famílias e, portanto, causam modificações em sua estrutura habitual. 

Embora, esse processo tenha iniciado no começo do século passado, a 

interferência na construção familiar passa por inúmeras alterações, depois 

da II Guerra Mundial, a procura pelo trabalho das mulheres cresce devido ao 

baixo número de trabalhadores masculinos no mercado. A família não é 

apenas o primeiro contato cultural da criança com sua sociedade, como 

também esta lhe servirá de base para a continuidade de sua própria ação 

cultural futuramente. As orientações bem-sucedidas servem de apoio à 

conduta produtiva escolar. O núcleo familiar tem fundamental importância 

na construção da personalidade das crianças nascidas e criadas em seu 

seio. Partindo do pressuposto que o responsável pelo fracasso escolar não 

tem um único culpado, não se pode achar solução em apenas um dos lados, 

família ou escola, e sim procurar uma parceria com todos os fatores 

envolvidos no problema. Neste sentindo, o seguinte artigo vem elucidar a 

importância da parceria entre a família e o psicopedagogo no 

desenvolvimento da criança com dificuldade de aprendizagem. 

 

Palavras-chaves: Educação, Dificuldade de aprendizagem, Psicopedagogo. 

Área do conhecimento: Educação. 
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1.Introdução 

 

Ao longo do último século a sociedade brasileira e mundial vem 

passando por profundas transformações, o processo de globalização e o 

efetivo início da mulher no mercado de trabalho modificou a estrutura 

familiar habitual. (PROBST, 2010). 

Contudo ocorreram profundas transformações no contexto escolar, no 

que se refere à expectativa da sociedade em relação a estas instituições que 

devem tão somente dar continuidade na educação dos filhos, e não 

substituir a responsabilidade da família (BRUINI, 2011).  

A família é responsável pelo desenvolvimento da personalidade e do 

caráter do ser em formação, esta é responsável pelo processo de 

amadurecimento psíquico e adéqua uma sustentação necessária à formação 

global do cidadão. Dos pais vêm, principalmente, a sustentação emocional 

(PROBST, 2010). 

Analisando dados sobre a educação no Brasil leva-se a refletir acerca 

dos motivos que induzem às altas porcentagens de evasão e repetência, os 

baixos índices de rendimento escolar no âmbito da comunicação e expressão 

e na resolução de problemas lógicos matemáticos. Necessita-se de 

estratégias urgentes que criem melhores condições de aprendizagem. 

Fazendo uso das palavras de Fonseca (2004, p. 19), “corpo e cérebro, 

motricidade e psiquismo, portanto, co-integram-se em co-construção mútua 

ao longo da ontogênese. Um não é possível sem o outro, implicando daí a 

sua co-estabilidade.” Desta forma, pode-se compreender que o movimento, a 

afetividade e a inteligência compõem a construção do EU. 

A princípio deve-se avaliar, entender e compreender em qual meio social 

este ser em desenvolvimento está inserido, sabendo-se que o núcleo familiar 

é o primeiro grupo social de qual uma pessoa faz parte, deve-se levar em 

consideração as condições e estruturas deste núcleo social para que se 

tenha um ambiente favorável ao pleno desenvolvimento do ser. 

Neste sentido, existem pesquisas que apontam que, quando as mães 

dão suporte para que a criança possa realizar atividades sozinhas, há uma 

melhora em sua capacidade de resolver problemas, na memória e no 

pensamento (SALEH, 2015). 

Mesmo com todo apoio da família, com o início da vida escolar, pode-se 

notar alterações no comportamento da criança que exija a procura de um 

especialista, neste caso o psicopedagogo fará um acompanhamento, 

juntamente com outros profissionais, quando necessário, para, com o apoio 

da família, o desenvolvimento da criança aconteça de forma completa 

conduzindo a criança ao desenvolvimento máximo de suas competências. 

(MOUSINHO, 2003) 



 

3 

FABE em Revista, Bertioga, Vol. 7, 2017. 
 

Neste contexto a escola como instituição social possui objetivos e metas, 

empregando e reelaborando os conhecimentos socialmente produzidos. E 

quando acontece o fracasso escolar, de quem é a culpa? 

O fracasso escolar não tem um único culpado, não se pode achar 

solução em apenas um dos lados, e sim procurar uma parceria com todos os 

fatores envolvidos no problema para que, em conjunto se encontre uma 

forma de amenizar, quiçá resolver o problema. (CARDOSO SANTANA, 2015) 

 

2. Objetivo 

 

Este artigo tem por objetivo analisar a importância da parceria entre 

família e psicopedagogo no desenvolvimento da criança que apresenta 

dificuldades de aprendizagem. 

 

3. Metodologia  

 

Esta pesquisa é uma pesquisa qualitativa, baseada em análise 

documental e bibliográfico. Neste sentido, o artigo é pautado em pesquisas 

que justificaram a importância e a influência do grupo familiar para o 

sucesso, ou fracasso escolar do educando. Para tal foram utilizados artigos 

científicos que abordavam o assunto, bem como livros de Pedagogia, 

Psicologia e Psicopedagogia. 

 

4. Da Família 

 

Por definição, segundo Dicio (2016) família é um grupo de pessoas que 

possuem relação de parentesco e habitam o mesmo lugar.  

Esta representa um grupo social primário que influência e é 

influenciado por outras pessoas e instituições.  

Apesar da estrutura da família patriarcal ter perdurado por séculos, 

desde a sua formação a família vem passando por mudanças, 

principalmente no que diz respeito aos papéis de cada componente, suas 

funções e comprometimentos, no trato com as crianças e suas obrigações 

legais (OLIVEIRA, 2009). 

As famílias da Idade Média, com estrutura também patriarcal, se 

diferenciam muito das famílias modernas, principalmente no que se refere 

aos costumes em relação às suas crianças, mantidas no seio da família até 

os 7 ou 9 anos, depois, eram entregues a outra família, na condição de 

aprendizes, para realizarem serviços domésticos ou outras tarefas. 

Isso não era inerente a esta ou aquela classe social, todas enviavam 

suas crianças para as casas de outras famílias, bem como recebiam crianças 

de outras famílias. 
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Com estes serviços domésticos o “mestre” transmitia ao filho de outro 

homem o conhecimento que julgava necessário para uma vida adulta. 

A partir do século XV, a educação das crianças passou a ser 

responsabilidade das escolas, e a organização familiar sofre nova mudança. 

(CORASSA, 2012) 

Essa despertou uma preocupação nas famílias de vigiar seus filhos 

mais de perto, mantê-los ao alcance dos olhos, o que necessariamente exigia 

uma maior rigidez com que dizia respeito a moral por parte dos educadores, 

começaram a se preocupar em isolar suas crianças e jovens de mundo 

incorreto dos adultos, mantendo-as inocentes por mais tempo, tentando 

guia-las por um caminho que as tornassem mais fortes contra os impulsos 

adultos (CARMO, 2014). 

Esta organização estreitou os laços pais e filhos, tanto que passou a ser 

considerado natural o amor que as mulheres sentiam pelos filhos, esta que 

tinha o papel de encaminhar seus filhos para uma posição respeitável 

perante a sociedade. 

A família torna-se um santuário em cujo ambiente sagrado nenhum 

estranho tinha direito de adentrar.  Vendo a família como lugar de amor e 

ternura tratou-se de afastar o ambiente de trabalho de casa para que não 

fosse afetado por este ambiente pesado (MIRANDA, 2015). 

Esse modelo de família tradicional, estabelecido como família nuclear, 

composta por pai, mãe e filhos foi sem dúvida um modelo de suma 

importância na sociedade colonial deixando raízes em nosso cotidiano.  

Portanto não podemos mais falar da família brasileira de um modo 

geral, apesar da família nuclear ainda existir, vários tipos de formação 

familiar coexistem em nossa sociedade, cada uma delas possui 

características específicas e não seguem mais padrões antigos, nos dias 

atuais existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas 

por homens sem a companheira, a extensa, a homossexual, entre outras 

(SAMARA, 2013). 

Vejamos por exemplo a existência, atualmente de família tentacular, 

Maria Rita Kehl chama de “família tentacular” as novas configurações 

irregulares de famílias, que são misturadas, improvisadas e mantidas com 

afeto, esperança e desilusões, na medida do possível, que são “marcadas de 

sonhos frustrados, projetos abandonados e retomados, na construção de um 

futuro o mais parecido possível com os ideais da família do passado”. Ideal 

que se não for superado, continuará causando sofrimento e mal-estar. 

É certo que as referidas mudanças afetaram e ainda continuam, de 

forma notória afetando a esfera da vida social familiar, transformando-a 

intensamente, em todos seus níveis.  

Outros pontos que podem interferir no ritmo das mudanças na família 

são relativos à cultura, à etnia, à região, à situação socioeconômica, dentre 

outras (FREIRE, 2000). 
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Faz-se necessário enxergar tais mudanças, refletir e, com um olhar 

crítico, ser capaz de compreender o significado das recentes transformações, 

tanto nos moldes do convívio familiar e relações internas da família, quanto 

no universo familiar, composição e configuração.  

Para que possamos ter este “olhar crítico” de maneira profissional sem 

por em risco o desenvolvimento do educando é importante recorrermos a 

psicopedagogia para fundamentar conceitos e guiar nossas ações. 

 

5. Da Psicopedagogia 

 

Os primeiros Centros Psicopedagógicos foram fundados 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 na escola ou no lar e atender crianças com 

dificuldades de aprendizagem apesar de serem inteligentes (MERY apud 

BOSSA, 2000, p. 39). 

Esperava-se através desta união Psicologia-Psicanálise-Pedagogia, 

conhecer a criança e o seu meio, para que fosse possível compreender o caso 

para determinar uma ação reeducadora. 

Diferenciar os que não aprendiam, apesar de serem inteligentes, 

daqueles que apresentavam alguma deficiência mental, física ou sensorial 

era uma das preocupações da época (RODRIGUES, 2010). 

A psicopedagogia chegou ao Brasil, na década de 70, cujas dificuldades 

de aprendizagem nesta época eram associadas a uma disfunção neurológica 

denominada de disfunção cerebral mínima (DCM) que virou moda neste 

período, servindo para camuflar problemas sociopedagógicos (Ibid., 2010, p. 

48-49).  

Hoje a Psicopedagogia no Brasil conta com um Conselho Nacional e um 

código de Ética, neste, logo em seu Primeiro Artigo é citado a que a 

influência da família e do meio deve ser observada. 

“Artigo 1º:A psicopedagogia é um campo de atuação em Saúde e 

Educação que lida com o processo de aprendizagem humana; seus padrões 

normais e patológicos, considerando a influência do meio _ família, escola e 

sociedade _ no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios da 

psicopedagogia”. 

Mais do que "o que se aprende", precisa-se observar a questão de "como 

se aprende", tendo como base a capacidade do cérebro de se reorganizar de 

acordo com os estímulos recebidos (MÜLLER, 2014). 

O cérebro humano, sob o efeito do cortisol, o hormônio do estresse, a 

memória e o aprendizado ficam molestados. Sabendo que a função principal 

do cérebro é a sobrevivência, uma mente sob pressão ou ameaça, direciona o 
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foco de sua atenção para a fonte do problema e a região do hipocampo, 

responsável pela memória, tem a atividade reduzida (MÜLLER, 2014). 

As dificuldades de aprendizagem, segundo Rogers (1988), podem 

constituir uma modificação no aprendizado particular da leitura e escrita, ou 

alterações genéricas do processo de aprendizagem, onde outros aspectos, 

além da leitura e escrita, podem estar comprometidos (orgânico, motor, 

intelectual, social e emocional). 

Conforme consta em Polity (1998, p.73), o termo Dificuldade de 

Aprendizagem é definido pelo Instituto Nacional de Saúde Mental (EUA) da 

seguinte forma: 

Dificuldade de Aprendizagem é uma desordem que afeta as 

habilidades pessoais do sujeito em interpretar o que é visto, 

ouvido ou relacionar essas informações vindas de diferentes 

partes do cérebro. Essas limitações podem aparecer de diferentes 

formas: dificuldades específicas no falar, no escrever, coordenação 

motora, autocontrole ou atenção. Essas dificuldades abrangem os 

trabalhos escolares e podem impedir o aprendizado da leitura, da 

escrita ou da matemática. Essas manifestações podem ocorrer 

durante toda a vida do sujeito, afetando várias facetas: trabalhos 

escolares, rotina diária, vida familiar, amizades e diversões. Em 

algumas pessoas as manifestações dessas desordens são 

aparentes. Em outras, aparece apenas um aspecto isolado do 

problema, causando impacto em outras áreas da vida. 

 

6. A criança com dificuldade de aprendizagem 

 

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 50% das crianças 

brasileiras chegam ao final do Ensino Médio com dificuldades de leitura ou 

escrita – e, dentre elas, 30% foram diagnosticadas como portadoras de 

deficiência de aprendizado. 

Por outro lado, de acordo com a Organização Psiquiátrica Americana, 

apenas entre 2 e 10% da população mundial apresenta transtornos de 

aprendizagem. 

Com tantas informações desencontradas vamos tentar aqui, traçar um 

perfil da criança com dificuldades de aprendizagem. 

Afinal pode ser devastador um diagnóstico errôneo, quando a criança 

toma conhecimento do que os adultos “pensam” ela poderá passar agir como 

tal, e começa a desacreditar de suas capacidades, desenvolvendo baixa 

autoestima e desencoraja-se a aprender. 

Marli da Costa (2015) elencou alguns dos principais desencadeadores 

de transtornos de aprendizagem, tais como: Mudanças de escola ou de 

cidade, ou separações em geral (dos pais, entre amigos de outro colégio); 

Problemas sócio-culturais; Envolvimento com drogas ou medicações mal 

administradas (que podem causar agitação ou sonolência, por exemplo); 

Rotina familiar desorganizada (que gera instabilidade) ou excesso de 
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responsabilidade sobre a criança (como cuidar dos irmãos menores ou 

trabalhar para complementar a renda da casa); Falta de preparo da escola e 

dos docentes ao se comunicar com os alunos e com os pais; Infraestrutura 

precária da escola (tais quais salas superlotadas, falta de material, número 

de educadores e funcionários insuficiente); Doenças como anemia, diabetes 

ou depressão. 

O professor deverá ficar atento a alguns sinais e comportamentos da 

criança em sala de aula para ter os dados necessários para um futuro 

encaminhamento a um especialista, são eles: Problemas de linguagem; a 

criança não consegue articular palavras, adquirir novo vocabulário, seguir 

instruções orais (mesmo que breves), ou mostra um tempo de interesse e 

atenção muito restrito diante de narrativas; Problemas de memória: demora 

em adquirir novos aprendizados como soletrar ou repetir os números, não se 

recorda de fatos ou se enrola ao contar uma história; Problemas de atenção: 

é distraída, impulsiva e não consegue se concentrar por períodos normais 

aos outros alunos; Problemas motores: demora a cumprir tarefas como 

amarrar os cadarços ou escovar os dentes (autonomia), não consegue 

manusear materiais como lápis e caneta satisfatoriamente, reluta em 

desenhar ou escrever; Problemas sociais: ela grita, reclama ou agride 

colegas, reage mal quando perde ou é contrariada, chateia-se demais com os 

próprios erros (ou ignora-os, fingindo que não errou), não parece capaz de 

trabalhar em equipe. 

Ou ainda crianças com alguns transtornos neurológicos que causam 

dificuldade de aprendizagem, como: TDAH, dislexia, autismo, superdotação 

ou outros (sensoriais/processamento/discalculias) entre outros. 

Após observações e relatórios o professor deverá encaminhas esta 

criança para uma equipe especialista onde se possa ser feito uma avaliação 

clínica, detectar qual a dificuldade e iniciar um tratamento específico para 

sua dificuldade, com um ou mais profissionais.  

 

7. Da Parceria 

Para compreender os processos de desenvolvimento e seus impactos na 

pessoa, é preciso focalizar tanto o contexto familiar quanto o escolar e suas 

inter-relações (POLONIA & DESSEN, 2005). 

Referindo-se à evasão ou repetência, a estrutura familiar tem um forte 

impacto, podendo evitar ou intensificar ambas as situações. 

Alguns pais entregam seus filhos com dificuldade de aprendizagem aos 

professores crendo que o mau desempenho da criança seja originário apenas 

dela mesma, sem observar sua provável participação nessas alterações. Em 

todos os âmbitos da vida do educando, jovem ou criança, a família exerce 

uma poderosa influência. Embora um sistema escolar transformador possa 

reverter esses aspectos negativos, faz-se necessário que a escola conte com a 
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colaboração de outros contextos que influenciam significativamente a 

aprendizagem formal do aluno, incluindo a família. 

Espera-se que um programa de intervenção familiar seja de essencial 

importância para o crescimento e aprendizagem da criança. Os laços entre a 

família, e o interesse dos pais na orientação educacional de seus filhos, são 

aspectos imprescindíveis na ajuda à criança. Num programa de orientação à 

família é possível sensibilizar os pais para a importância de sua efetiva 

participação incentivando-os a falar sobre sentimentos e sonhos, esclarecê-

los sobre as necessidades das crianças e meios para superá-las. (POLITY, 

1998) 

Laços afetivos, estruturados e consolidados em todos os eixos da vida 

permitem que os indivíduos lidem melhor com conflitos, aproximações e 

situações oriundas destes vínculos, aprendendo a resolver os problemas de 

maneira conjunta ou separada. 

Portanto o psicopedagogo deve incluir em seu plano de trabalho 

estratégias para assegurar e efetivar a participação dos pais, o que é ainda 

um ponto crítico na esfera educacional. Assim, pode-se quebrar o estereótipo 

presente na preocupação centrada apenas nos resultados acadêmicos, 

visando a busca de objetivos comuns e de soluções para os desafios 

enfrentados pela sociedade e pela comunidade escolar. 

Segundo Maria Helena Bartholo (2015), a princípio a psicopedagogia 

buscava conhecer o nível operatório e o funcionamento cognitivo buscando 

pontos que pudessem estar obstruindo o processo de crescimento funcional 

escolar. Nesta fase da psicopedagogia as famílias, em sua maioria eram 

estruturadas da forma tradicional, composta por pai, mãe e filhos, e quando, 

em alguns casos as famílias já apresentavam modelos alternativos estes 

pontos não eram levados em consideração. 

Começa-se então perceber que o número de buscas por ajuda de um 

segundo profissional, além da escola, começa a ser em número maior de 

famílias com formação alternativa. 

Sendo o ser humano um ser em constante interação, todo seu 

comportamento fica comprometido e debilitado quando suas interações 

apresentam algum problema, portanto a alteração de funcionamento da 

família pode interferir diretamente no sujeito. 

Não se pode, portanto, buscar uma “cura” tendo uma visão reduzida do 

universo do mesmo. 

Muitos estudiosos concordam que o contexto é modificado e modifica o 

sujeito, o produto destas relações faz parte do indivíduo, guiando sua 

maneira de sentir, atuar e pensar, assim se forma uma personalidade. 

Outro ponto levado em consideração é entender e aprimorar a forma 

com que este sujeito aprende, e trabalhar sua mobilidade, esta seria uma 

maneira singular de construir seus saberes. 
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Esta matriz tem origem na infância e nos modelos dos nossos pais ou 

nossos cuidadores, que são então nossa primeira figura de ensinantes, 

potencialmente o ser humano carrega uma grande quantidade de possíveis 

caminhos para desenvolvimento, a direção que tomará cabe ao meio em que 

nasce e vive, praticas culturais, e instituições que participam e seu contexto. 

Falando em problema de aprendizagem mais especificamente podemos 

concluir que as causas seriam, externa, a que se liga diretamente à família e 

outra interna, estruturas individuais. Não existe uma única causa nem 

situação determinante do problema de aprendizagem. 

Quando se atravessa um problema no meio em que vive, ou uma 

anormalidade em suas relações, a criança ou o adolescente pode eleger o 

aprender para denunciar que algo não vai bem com ele, esperando que 

alguém o investigue para descobrir as causas, isto pode ocorrer de forma 

inconsciente para alertar o grupo familiar. 

Um exemplo clássico desta obstrução do aprender é quando uma das 

figuras paternais (pai ou mãe) envolvem-se com outra família no que seria 

um segundo casamento, onde a criança entende que este deixou de exercer 

sob ela o mesmo papel de outrora, sensação deste entendida como 

abandono, ocasionando um sentimento de perda e falta. 

Cabe à família, quando passar por uma reestruturação dessa natureza 

com entrada ou saída de membros refletirem sobre possíveis consequências 

desse fato. As famílias que atravessam estas mudanças são passíveis de 

ciúmes, conflitos e competição. 

Por outro lado, às vezes o lar da criança é o pior lugar onde ela pode 

estar, ali ela encontra, violência moral, física e sexual. Por vezes pais que 

sofrem algum tipo de pressão externa como sérios problemas financeiros ou 

outro tipo de pressão social ou simplesmente despreparado psicologicamente 

para desempenhar tal função, não têm a mínima ideia do que se pode fazer 

sem usar a violência, e em alguns casos os pais agem como se filhos fossem 

suas propriedades. 

Num ambiente como este acima citado o aprendizado da criança ficará 

seriamente comprometido em detrimento a qualquer esforço de qualquer 

profissional da educação esta situação de não aprendizagem apenas se 

superará quando este menor em situação de violência tenha seus problemas 

familiares resolvidos e se necessário que se saia do seio da família. 

A violência contra criança traz prejuízos tão graves para a sociedade 

que em 2014 entrou em vigor a “Lei da Palmada” que prevê punição para 

castigos físicos a menores. 

A contribuição da família na vida escolar do filho é tão importante que 

cada vez mais as leis brasileiras exigem a participação dos pais, tornando 

obrigatório e passível de multa para a família que não garantir a 

permanência do filho na escola: Art. 6º "É dever dos pais ou responsáveis 
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efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de 

idade" 

O artigo 3º do E.C.A garante proteção à criança e ao adolescente em 

quaisquer circunstâncias e prevê seu desenvolvimento em todos os âmbitos 

da vida Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Em se tratando de leis o E.C.A e a Constituição preveem em diversos 

artigos as obrigações das famílias e da comunidade para com suas crianças 

e adolescentes, deixando claro que a parte que cabe à escola e ao 

psicopedagogo limita-se a um trabalho conjunto com as famílias e 

comunidade onde cada qual deverá desenvolver o seu papel, um ser humano 

não pode ser avaliado e observado por apenas um dos seus prismas e sim 

por todas as suas faces de desenvolvimento. 

 

8. Conclusão 

 

Isto posto pode-se observar que a criança em todo o seu universo de 

desenvolvimento conta com influências internas e externas. 

Sendo elas, externas a participação do meio em que vive é fundamental 

para que, acompanhado de profissionais da educação, como escola e 

Psicopedagogo possam, em conjunto encontrar uma maneira de vencer 

barreiras e desenvolver este educando ao máximo de suas habilidades. 

Os temas familiares que emergem de situações clínicas, não são 

exclusivos desta ou daquela família, tampouco podem ser considerados 

deficiências na estrutura familiar, o que deve ser observado é que se 

instalado qualquer anormalidade na vida familiar, cabe aos pais atender esta 

criança que atravessa esta situação para que os prejuízos sejam os menores 

possíveis. 

Sendo inevitáveis os diversos sentimentos da criança em relação aos 

acontecimentos da vida, cabe aos pais guiá-los para que descubram seu 

lugar na sociedade e aos profissionais da educação orientá-los em diversos 

campos acadêmicos. 

Hoje vivemos uma nítida inversão de valores, quando vários pais, ao 

colocarem os filhos no mundo, pensam que devem atribuir suas 

responsabilidades para as creches, professores, conselheiros tutelares, 
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autoridades, enquanto que se este trabalho for realizado em conjunto toda a 

sociedade tem a ganhar, afinal alguns pais e/ou responsáveis ainda não 

estão cientes de que o poder familiar é um exercício de cidadania. 

Tem-se que ter a consciência de que somos responsáveis pelo seu 

equilíbrio, seus atos e estabilidade emocional. 

Em resumo, uma escola é ativa (FREIRE, 2010) quando conta com a 

comunidade, o corpo docente e o administrativo, onde todos trabalham suas 

subversões através da cooperação e diálogo, sabendo que cada participante 

do sistema escolar tem uma função específica. O psicopedagogo observa e 

diagnostica, procurando criar condições favoráveis para cada caso, fazendo 

com que a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal do educando 

aconteçam. 
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