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RESUMO  

  
O presente trabalho traz reflexões a respeito do tema O papel do Psicopedagogo em ambiente 

clínico: novas perspectivas de atendimento no Centro de Assistência Psicossocial II na cidade de 

Picos-PI, com o intuito de discutir o papel do Psicopedagogo na sociedade atual, a sua formação e a 

história da Psicopedagogia no Brail e na cidade de Picos, seus desafios e conquistas. Traz ainda a 

ideia de quebra de paradigmas impostos e enraizados pela sociedade Picoense e tenta auxiliar os 

futuros formandos e Pedagogia na cidade de Picos. E como objetivos específicos: identificar qual o 

papel do Psicopedagogo na cidade de Picos e sua função no CAP´s II, localizado no bairro Ipueiras, 

além de demonstrar quais as conquistas e desafios no atendimento clínico realizado no Centro de 

Assistência Psicossocial. Nesse sentido, justificamos a importância desse trabalho no que diz 

respeito a sociedade entender o papel desse profissional capacitado, e no auxilio, aos futuros 

Psicopedagogos e os já existentes na cidade. É de impar relevância que possamos entender quais 

são suas funções e contribuições para o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia oferecido na 

cidade de Picos nos Campus Senador Helvídeo Nunes de Barros-UFPI e na Universidade Estadual 

do Piauí. Como embasamento teórico, esse estudo contou com a contribuição de diversos autores 

como: BOSSA (1992, 1994 e 2000), SARGO (1994), WEISS (2004), WOLFFENBUTTEL (2005) e 

ESCOTT (2004) dentre outros. Os resultados obtidos demonstraram ainda falta de informação dos 

moradores da cidade de Picos sobre o Psicopedagogo, mas os usuários demonstram plena 

entendimento em relação a função deste profissional que atua no CAP´s II, e em relação ao Centro 

de Assistência Psicossocial II, os moradores defendem seu funcionamento pois sabem que esta 

clínica faz um papel de grande relevância na cidade de Picos, auxiliando a educação e a 

humanização de seus pacientes alunos.  

  

Palavras-Chave: Psicopedagogo. CAP´s II. Psicopedagogia. Educação e humanização.  
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ABSTRACT  

 
This paper presents reflections on the theme The role of Psychopedagogues in a clinical environment: 

new perspectives of care in the Psychosocial Care Center II in the city of Picos-PI, with the aim of 

discussing the role of Psychopedagogy in today's society, its formation and the history of 

Psychopedagogy in Brail and the city of Picos, its challenges and achievements. It also brings the 

idea of breaking paradigms imposed and rooted by Picoense society and tries to help future 

graduates and Pedagogy in the city of Picos. And as specific objectives: to identify the role of the 

Psychopedagogue in the city of Picos and its role in CAP's II, located in the Ipueiras neighborhood, 

besides demonstrating the achievements and challenges in the clinical care performed at the Center 

for Psychosocial Assistance. In this sense, we justify the importance of this work with regard to 

society to understand the role of this trained professional, and in the aid of future psychopedagogues 

and those already existing in the city. It is of odd relevance that we can understand what are their 

functions and contributions to the Full Degree in Pedagogy course offered in the city of Picos at the 

Senador Helvídeo Nunes de Barros-UFPI Campus and at the State University of Piauí. As a 

theoretical basis, this study had the contribution of several authors such as BOSSA (1992, 1994 and 

2000), SARGO (1994), WEISS (2004), WOLFFENBUTTEL (2005) and ESCOTT (2004). The results 

obtained also showed a lack of information on the residents of the city of Picos on the 

Psychopedagogue, but the users show full understanding regarding the role of this professional that 

works in the CAPs II, and in relation to the Psychosocial Assistance Center II, the residents defend 

their functioning because they know that this clinic plays a major role in the city of Picos, helping the 

education and humanization of its student patients. 

 
Keywords: Psychopedagogue. CAP's II. Psychopedagogy. Education and humanization. 
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1.INTRODUÇÃO. 

O presente trabalho vem apresentar o tema, “O papel do Psicopedagogo em 

ambiente clínico: novas perspectivas de atendimento no Centro de Assistência 

Psicossocial II na cidade de Picos-PI”, buscando salientar como o psicopedagogo 

trabalha em um ambiente externo aos muros escolares. Reafirmando a ideia de que 

o profissional da área de pedagogia com especialização em psicopedagogia não 

deve limitar-se somente ao espaço escolar, a pesquisa vai descrever como esse 

profissional trabalha em clínicas de atendimento Psicossocial, onde não há limite 

para a inserção de uma educação de excelência. 

Atualmente a psicopedagogia se faz presente na educação em todos os 

sentidos, assim como o psicopedagogo, que busca em outros campos do 

conhecimento sejam eles escolares ou não, trabalhar os aspectos psicossociais que 

abrangem o ser humano. Em seus estudos VISCA (1991), aponta que “a 

psicopedagogia nasceu como uma atividade revolucionária, no qual procurava saber 

como o sujeito aprendia”, características do movimento Escolanovista que tratava o 

aluno como centro do conhecimento e do processo ensino e aprendizagem. 

O psicopedagogo como se pode observar, tem espaços amplos de trabalho, a 

exemplo, clínicas, escolas, hospitais, empresas, universidades, órgãos públicos, 

grupos sociais, nas casas em atendimentos, entre outros que demonstram que o seu 

papel vai além de um ambiente fechado por muros e regimentos. 

A busca por psicopedagogos que atendessem em espaços clínicos foi árdua, 

a cidade de Picos por ser uma cidade ainda em desenvolvimento, é pouco 

organizada e há falta de informação nos centros comerciais. 

Com isso o trabalho aqui a ser desenvolvido busca entender o papel do 

Psicopedagogo nos espaços clínicos de reeducação, trazendo uma reflexão e 

perspectivas novas transformadoras da sociedade em questão, atribuindo as 

funções permitidas por lei ao Psicopedagogo, onde o seu espaço não se resume aos 

ambientes escolares, mas também ao atendimento em clínicas psicossociais 

especializadas na identificação de deficiências, dificuldades e disfunções humanas. 

O Centro de Assistência Psicossocial II na cidade de Picos é conhecido como 

CAP´s II, pois há na cidade de Picos o CAP´s AD. O CAP´s II foi inaugurado no dia 
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12 de dezembro de 2015, é localizado no bairro Ipueiras na cidade de Picos, sendo 

seu papel o de oferecer um atendimento à população de forma gratuita. 

A pesquisa demonstra como esse profissional está inserido no meio social da 

cidade de Picos, qual o seu trabalho no Centro de Assistência Psicossocial II (CAP´s 

II), quais as conquistas e as dificuldades e como é desenvolvido o processo de 

ensino e aprendizagem em crianças, jovens e adultos na cidade de Picos-PI 

atendidas no CAP´s II.    

No Centro de Assistência Psicossocial II há somente um profissional na área 

de Psicopedagogia, que trabalha o papel da reeducação com os pacientes do CAP´s 

II, há por sua vez uma equipe médica com profissionais da Psicologia, da medicina e 

da enfermagem que trabalham o aspecto do bem-estar humano. Os pacientes do 

Centro de Assistência Psicossocial II são denominados de usuários, e o CAP´s II 

não realiza internações dos pacientes, pois o atendimento é diurno e integral. 

Após uma pesquisa que foi realizada identificou-se que a sociedade Picoense 

reconhece o papel dos Psicopedagogos em espaços clínicos Psicossociais mas que 

há somente dois destes espaços na cidade de Picos, assim o trabalho demonstra 

sua função social que é a de relatar o trabalho realizado no CAP´s II na cidade de 

Picos-PI. 

O objetivo principal do trabalho é entender o Papel do Psicopedagogo e sua 

função em clinicas Psicossociais de atendimento, quais as dificuldades e deveres 

como agente educador e psicossocial em trabalhar os aspectos de reeducação e de 

identificação de deficiências, distúrbios e disfunções do ser humano no Centro de 

Assistência Psicossocial II. 

A Psicopedagogia no espaço clinico é uma proposta de avaliação ainda 

discutida, pois o que se contesta é, qual o seu verdadeiro papel neste espaço, onde 

por ser pouco ou até mesmo nem discutido ou visto na cidade de Picos, nem sempre 

há campo suficiente para embasar e ou trabalhar sua verdadeira funcionalidade. 

Inicialmente a Psicopedagogia era vista como o meio de se descobrir o 

porquê do fracasso escolar BOSSA (1994), afirma em seus estudos que:  

 
os problemas de aprendizagem possuem origem na constituição do desejo 
do sujeito. Embora as explicações para o fracasso escolar tenham sido 
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dadas com justificativas na desnutrição, nos problemas neurológicos e 
genéticos, poucas são as explicações que enfatizam as questões 
inorgânicas, ou seja, as de ordem do desejo do sujeito. 

 

Ou seja, os desejos do sujeito são algo além da questão biológica, onde o desejo de 

aprender por exemplo não é algo inato pois depende também do meio em que ele 

está inserido, os desejos são a busca por melhorias ou aperfeiçoamentos do ser 

humano, a Psicopedagogia serve como um meio para contribuir com a educação 

buscando respostas. 

Pretende-se refletir no presente trabalho a proposta apresentada para que 

futuramente ela venha contribuir para os futuros psicopedagogos, que estão em 

formação e desejam atuar em clinicas psicossociais. Onde com bases nos dados 

obtidos, a instituição, Universidade Federal do Piauí do campus Senador Helvídeo 

Nunes de Barros e a sociedade junto as instituições públicas e particulares poderão 

beneficiar-se com os resultados afim de se auto avaliar, buscando sempre a 

melhoria de tais condições de aprendizagem da comunidade em geral, considerando 

assim a presença de Psicopedagogos nesses espaços clínicos de atendimento 

psicossocial da cidade de Picos no Piauí.    

O interesse em pesquisar, contribuir e relatar sobre “O PAPEL DO 

PSICOPEDAGOGO EM AMBIENTE CLINICO: Novas perspectivas de atendimento 

no CAP´s II na cidade de Picos-PI”, é advindo de um estudo prático e relatado 

através de um artigo sobre a “Atuação do Pedagogo em Espaços não Escolares: 

novas perspectivas”, haverá portanto, um estudo reflexivo acerca das obras, 

discutindo com os dados obtidos a partir de uma pesquisa de campo. 

A metodologia da pesquisa será de cunho qualitativa, pois se trata de uma 

questão social que irá se basear no questionário, nos estudos através de artigos, 

livros, da entrevista e das fotografias, foi realizado assim um período de observação, 

que ocorreu nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, com ou sem a presença da 

psicopedagoga, e terá o apoio tanto do Centro de Assistência Psicossocial II quanto 

das famílias que tem seus familiares em atendimento. 

Na pesquisa optou-se por uma perspectiva qualitativa, onde se tenta explicar 

o contexto e quais os problemas que estão se passando para que se busque algo 

com a pesquisa, pois segundo Malhota (2006), a pesquisa qualitativa é uma : 
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metodologia de pesquisa não-estruturada e exploratória, baseada em 
pequenas amostras que proporcionam percepções e compreensão do 
contexto do problema. 

 

De acordo com a ideia de pesquisa qualitativa que o trabalho tem, Maradinho 

(2009, p.03) afirma que: “a perspectiva qualitativa, os caminhos que norteiam o 

conhecimento científico visam à apreensão de processos acima do método”, 

percebe-se então que o autor valoriza a pesquisa como um todo e não só o método 

utilizado fazendo com que você reflita sobre o trabalho pesquisado, e não só como 

ele foi feito. 

A pesquisa proporciona uma reflexão, sobre as informações tratadas durante 

o corpo do texto, buscando assim demonstrar a relevância que ela tem, o autor 

identifica assim como seus futuros leitores poderão ver uma pesquisa fundamentada 

e funcional para a sociedade. No desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas 

pesquisas bibliográficas, auxiliadas pelo meio de comunicação mais forte atualmente 

a internet, além das fotos e questionários feitos pelo autor, onde os membros 

participantes da pesquisa tiveram o intuito de trazer informações relevantes para a 

elaboração do mesmo. Segundo Gil (1999, p.71):  

 

a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

 

Ou seja, com base nas bibliografias estudadas, podemos ter uma base inicial do que 

é preciso e como pesquisar, e assim a ida ao campo se torna algo fundamentado e 

abrangente no que diz respeito ao que está sendo pesquisado. 

As fotografias que serão utilizadas no trabalho são de cunho social, ou seja, 

elas servem para que a sociedade esteja a par do trabalho que foi construído e que 

é desenvolvido no Centro de Assistência Psicossocial II, Gruran (2000) em seus 

trabalhos sugere uma reflexão deste tipo de apoio fotográfico, onde há tipos de 

fotografias, uma que se refere as conclusões enunciadas e outra em relação ao 

contexto, portanto serão utilizadas as fotografias em relação ao contexto, que são 

anunciadas e explicadas para os leitores de forma a ajudar a compreensão.    

Durante a pesquisa alguns personagens vão auxiliar a composição do texto, 

com codinomes, onde a psicopedagoga será a Atena, o familiar será o Zeus, um 

outro colaborador que já passou pelo CAP´s II, ou seja, este personagem já esteve 
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dos dois lados da história, onde ele já foi paciente e hoje ele consegue conviver com 

sua deficiência neurológica, além da depressão, por sua vez ele é um ser em plena 

consciência de seus deveres e direitos enquanto cidadão. Atualmente ele trabalha 

fazendo campanhas para auxiliar outras pessoas que passam pela mesma situação. 

Este colaborador será chamado de Hércules e ainda há os membros da sociedade 

Picoense que se propuserem a colaborar com o trabalho que serão denominados de 

Titãs. 

No presente trabalho ainda foi utilizada a entrevista que buscou representar 

em palavras as concepções do Psicopedagogo sobre o Centro de Assistência 

Psicossocial II, e sobre sua profissão, trazendo informações relevantes a sociedade. 

Richardson (1999, p.207), ressalta a importância desse meio investigativo em 

trabalhos que auxiliam a sociedade, que segundo ele a entrevista, “...refere-se ao 

ato de perceber realizado entre duas pessoas”.  

Em linhas gerais Richardson (1999) que dizer que a entrevista pode ser vista 

como uma conversa formal entre duas pessoas sobre determinado assunto, mas ela 

se faz acontecer quando os sujeitos interagem entre si.Por ser uma pesquisa ela 

tem cunho social onde seu papel é trazer informações relevantes a sociedade, 

autores como Marconi e Lakatos são necessários citar, segundo eles, “a pesquisa 

tem importância fundamental no campo das ciências sociais, principalmente na 

obtenção de soluções para problemas coletivos” (p.18).  

As ciências sociais tentam explicar a sociedade que ela ainda não tem a 

capacidade de questionar, ou já questionados, por isso a pesquisa resolve 

problemas coletivos, onde a sociedade ganha com tais trabalhos, e este trabalho 

além de ampliar visões sobre o papel do Psicopedagogo ele colabora com o seu 

crescimento e o crescimento do CAP´s II.    

Seguindo a estrutura a seguir, vamos explicar em 3 capítulos, os temas que 

serão trabalhados sendo o primeiro capítulo a “História e Importância da 

Psicopedagogia nos contextos atuais e na sociedade Picoense/CAP´s II”, o segundo 

será “O papel do Psicopedagogo nas clinicas de atendimento psiquiátrico na cidade 

de Picos” e por fim o terceiro capítulo irá compreender as “Dificuldades vs. As 

conquistas da psicopedagogia clínica no CAP´s II na cidade de Picos”. Os objetivos 

específicos relacionados ao tema são os de, salientar qual o papel do 

Psicopedagogo na sociedade Picoense, refletir sobre a presença e a funcionalidade 

dos Psicopedagogos em espaços não escolares, a exemplo o espaço clínico 
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psiquiátrico do CAP´s II e analisar quais dificuldades enfrenta o psicopedagogo no 

seu local de atendimento.    

A problemática se deu através da falta de psicopedagogos em clínicas na 

cidade de Picos, atuando tanto como reeducadores e como auxiliadores no 

tratamento de pessoas que tenham, dificuldade com a aprendizagem e deficiências, 

assim também como a falta de informação de tais profissionais em atuação em 

clínicas psiquiátricas e da busca por uma identidade deste profissional que leva 

educação e apoio psicológico e diagnóstico para pacientes que estão em 

tratamento, auxiliando médicos, psiquiatras e as famílias na cidade de Picos. 

Afim de conhecer, desenvolver e informar sua pesquisa a sociedade, vamos 

descrever nos capítulos adiante quais são as conquistas da Psicopedagogia clínica 

na cidade de Picos, a sua história, o seu desenvolvimento e desafios, e como ela a 

psicopedagogia está atualmente, levando em conta os parâmetros sociais, culturais 

e regionais da cidade de Picos. 
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Capítulo I. 

2.História e Importância da Psicopedagogia nos contextos atuais e na 

sociedade Picoense/CAP´s II. 

Atualmente a sociedade passa por bastantes questionamentos, onde 

associados a educação, esses questionamentos se tornam ainda mais relevantes, a 

exemplo, quem deve educar? Ou ensinar/auxiliar? Qual o papel do professor? O que 

é ou não é importante para se aprender ou lecionar? Quais são os participantes do 

processo ensino e aprendizagem? Entre outros que circundam a história do ser 

humano. 

Em cima de tais questionamentos surgem outros, e neste presente trabalho 

será explanado alguns destes, relacionados a educação ao psicopedagogo, ao seu 

espaço e contexto social, sua relevância, suas conquistas, dificuldades e como ele é 

visto pela sociedade em questão. 

Antes de adentrar no tema proposto, o capítulo sobre a História e Importância 

da Psicopedagogia nos contextos atuais da sociedade Picoense, é importante falar 

um pouco da história da psicopedagogia para dar base aos estudos que serão 

relatados a seguir. 

 

2.1 A PSICOPEDAGOGIA NA EUROPA E SEU INÍCIO. 

A psicopedagogia teve seu início na Europa com sua origem nos movimento 

Escolanovista, que tratava o aluno como centro do conhecimento e do processo 

ensino e aprendizagem. Em meados dos anos de 1946, um grupo de pesquisadores 

dos quais se destacam Boutonier e George Mauco, os estudos tiveram vertentes da 

pedagogia, da psicologia e da psicanálise, mas a ideia central era a de inserir 

socialmente crianças que tivessem comportamentos “inadequados” para convívio 

social e ou que tivessem dificuldade na aprendizagem escolar. Segundo Nadia 

Bossa (apud Kiguell 1991; 200, p. 18): 

 
historicamente a Psicopedagogia surgiu na fronteira entre a Pedagogia e a 
Psicologia, a partir das necessidades de atendimento de crianças com 
distúrbios de aprendizagem, consideradas inaptas dentro do sistema 
educacional convencional. 

 

Ou seja, as junções entre conhecimentos diferentes conseguiram formar a 

Psicopedagogia, mas inicialmente seu foco era reinserir pessoas consideradas 

“inaptas” ao convívio social. 
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Então o termo psicopedagogia surge de uma junção de conhecimentos 

afundo das três áreas, pedagogia, psicologia e psiquiatria, que por sua vez tentam 

entender, compreender, aprender, lidar, estudar, conhecer, conviver, direcionar e 

ampliar o ser humano em todas as suas capacidades.  

Na França há um engajamento maior em aprimorar a psicopedagogia, onde a 

medicina tenta ser inserida com o intuito de entender o comportamento e a 

aprendizagem humana e como ela, a educação, afeta no desenvolvimento corporal 

e cerebral do ser humano junto a todos os meios externos que o auxiliam na 

aprendizagem. 

Como sabemos a Psicopedagogia surgia na Europa como um meio de 

descobrir o fracasso escolar, e nela era depositada uma confiança em descobrir o 

por que, ou não do aprender, GASPARIAN (1997, p.15) fala que: 

 

um dos principais objetivos do surgimento da Psicopedagogia foi investigar 
as questões da aprendizagem ou do não - aprender em algumas crianças. 
Por um longo período atribuía-se exclusivamente à criança a patologia do 
não – aprender. Foi na Europa, no século XIX, que médicos, pedagogos e 
psiquiatras levantaram questões sobre o não - aprender, entre eles: Maria 
Montessori, Decroly e Janine. 
 

De princípio a psicopedagogia queria compreender a criança e os seus 

aspectos desenvolvimentistas, tanto na área de conhecer como na área de entender 

o meio em que ela está inserida, onde a partir daí ela tem a ação reeducadora. 

Surge então as denominações para as crianças que não estavam de acordo com a 

inserção social requerida, onde as “deficiências” assim inicialmente chamadas eram 

classificadas em mentais, sensoriais ou físicas. 

O tópico a seguir, vem relatar sobre o surgimento da Psicopedagogia no 

Brasil, suas influências, seu modo de conduzir a educação e os trabalhos que giram 

em torno dela.      

 

2.2 A PSICOPEDAGOGIA INSTALADA NO BRASIL E SUAS INFLUÊNCIAS.   

Por volta dos anos de 1970, a psicopedagogia se instala no Brasil, vale 

ressaltar que a psicopedagogia até hoje é vista como um meio de sanar  fracasso 

escolar, mas retomando o assunto, a psicopedagogia trouxe consigo a ideia inicial 

de que a falta ou a dificuldade de aprendizagem de um ser, resumia-se a uma 

Disfunção Cerebral Mínima ou DCM. Na Europa por volta do sec. XIX os problemas 

neurológicos de crianças, jovens e adultos eram tratados como uma questão 
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psicossocial, pois o que se buscava ainda era inserir essas pessoas no meio e 

educá-las posteriormente para aprenderem a conviver e se desenvolver na 

sociedade, problema este relacionado a sociologia que estudas as relações sociais. 

Em seus trabalhos Vigostsky (1896-1934) aponta que, “o comportamento do 

homem é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu 

crescimento”, ou seja, alguns dos problemas relacionados a interação social eram 

também considerados da Psicopedagogia, pois ela estuda o meio de aprendizagem 

que o ser humano está inserido.  

No Brasil todos os tipos de deficiências eram, tratadas de forma sorrateira, 

escondendo da sociedade a verdadeira face dos problemas psicossociais. Logo 

quando a psicopedagogia se instalou no Brasil, foi fundado em Porto Alegre a 

Clínica Médico-Pedagógica, que por influência das condições em que a 

psicopedagogia brasileira teve ela tinha um caráter médico educacional, voltado 

para os problemas da aprendizagem, destacam-se os influenciadores da 

psicopedagogia brasileira os argentinos: Jacob Feldmann, Sara Paín, Jorge Visca e 

Ana Maria Muniz, que através dos seus estudos a psicopedagogia brasileira pode 

desenvolver sua identidade própria. 

A forma como eram tratadas as deficiências no período de inserção da 

Psicopedagogia no Brasil como foi dito anteriormente, de forma sorrateira, também 

são vistas nas palavras de Gattti (apud Sawaia, 2002). 

 

"buscando as causas das dificuldades dos alunos não apenas nas 
características psicossociais do aluno pobre, mas partem para a análise dos 
mecanismos intra-escolares, na seletividade social da escola, privilegiando 
a investigação de aspectos estruturais, funcionais e da dinâmica interna da 
Instituição escolar." 

 

Surge então o método de psicopedagogia clínica, onde a junção e a distinção 

de métodos e teorias, fazem parte do universo clínico, onde há a presença de uma 

equipe que procura fazer um diagnóstico sério, que ajude na prevenção, na correção 

e na orientação para que este ser em questão seja em fim reinserido na sociedade, 

com uma educação própria e uma forma de ensino própria para cada caso. 

O diagnóstico inicial era dado como preventivo onde é possível ver que a 

Psicopedagogia tentava e tenta até hoje descobrir novos distúrbios, deficiências e ou 

dificuldades de aprendizagem sejam em quaisquer lugares. BOSSA (1992, pag. 38) 
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afirma que: “o caráter preventivo permanece aí, uma vez que, ao eliminarmos um 

transtorno, estamos prevenindo o aparecimento de outras.” 

 Após o surgimento da psicopedagogia clínica, os trabalhos em torno da 

educação, do correto diagnóstico e da reinserção social, podemos ver a descoberta 

de vários distúrbios, dificuldades e deficiências, sendo algumas relacionadas a 

educação, a exemplo, a dislexia, a disgrafia entre outras. E distúrbios, a exemplo 

transtorno de ansiedade e depressão, já as deficiências, desde as mais comuns 

como por exemplo, auditiva ou visual até as mais complexas.  

Os testes de aprendizagem surgem por volta da metade do sec. XX, com o 

movimento Escolanovista já explicado anteriormente e com o Behaviorismo, esta 

teoria abrange o estudo da Psicologia que pesquisa o comportamento humano como 

meio de aprendizagem, criado pelo pesquisador e Psicólogo Skinner. Com isso os 

psicopedagogos através do exame diagnóstico, começaram a ter mais 

conhecimento de como trabalhar a educação propriamente dita, em cima das 

disfunções, das dificuldades ou até mesmo das deficiências, a gama de 

conhecimento adquirida foi maior e com isso vieram os testes de aprendizagem e de 

paciente por paciente, os testes foram aplicados e assim atualmente, temos 

técnicas, estudos, conhecimentos, vigências, direcionamentos, materiais e 

diagnósticos mais precisos para poder trabalhar o processo de educação ensino e 

aprendizagem, com os pacientes alunos. 

Após um breve contexto histórico social da psicopedagogia durante o tempo, 

é possível ver o seu desenvolvimento, onde novas descobertas, trabalhos e 

pesquisas em torno da mesma demonstram a importância que foi dada ao papel do 

psicopedagogo. Sua função na sociedade foi de extrema relevância onde o 

psicopedagogo é “cientista” da educação. 

O surgimento dos centros psicopedagógicos tinham como base na equipe, 

médicos, pedagogos, psicólogos e psicanalistas. Formados na Europa eles vieram 

conseguinte a influenciar os centros na Argentina mais respectivamente em sua 

capital Buenos Aires onde foram criados os cursos de Psicopedagogia, sendo o 

Brasil o país a ser influenciado por suas perspectivas. Surgiram então os Centros de 

Saúde Mental em Buenos Aires, e lá se deu início ao trabalho clínico dos 

Psicopedagogos, que auxiliavam os pacientes na aprendizagem e diagnosticando 

com a ajuda de psiquiatras as “deficiências” dos pacientes em questão. 
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Na Argentina a psicopedagogia tinha um caráter mais psicológico do que 

pedagógico, de forma sucinta, eram aplicados testes embasados na psicologia a 

exemplo, testes de Q.I., testes neuromotores, testes perceptomotores, entre outros, 

mas associados a pedagogia com direcionamento educacional, aplicando jogos, 

avaliações e métodos educacionais para diagnosticar e lecionar seus pacientes. 

A Psicopedagogia veio como a esperança da educação, onde o Brasil 

incorporou sua metodologia educacional e após um tempo desenvolveu a sua 

própria característica, onde através de estudos mais aprofundados e ligados tanto a 

parte humana (medicina, psicologia e psiquiatria) quanto educacional foram levadas 

em consideração, com isso após conhecer o objeto de estudo da psicopedagogia as 

vertentes brasileiras se formaram e se desenvolveram, com os aspectos de 

humanização estes já existentes, mas voltados para os campos de conhecimento da 

saúde como medicina, psiquiatria e psicologia e da educação. 

A psicopedagogia brasileira se firma por volta da década de 70, más desde a 

década de 60 haviam trabalhos em torno da psicopedagogia e alguns trabalhos de 

professores serviram de norte para a década seguinte, como se sabe a década de 

70 foi marcada pela ditadura militar, e de fato a educação era militarizada, com 

regras rígidas em relação aos conteúdos e a metodologia. A função era esconder 

problemas neurológicos da sociedade, e sua denominação para tais problemas era 

DCM, Disfunção Cerebral Mínima, que servia para qualquer deficiência ou disfunção 

cerebral, sendo a psicopedagogia barrada de suas funções primordiais que eram a 

de auxilio a educação e ao ser humano, diagnosticando e estudando o poque da não 

aprendizagem, reproduzindo a ordem social vigente estabelecida. 

Na época da ditadura militar no Brasil, o diagnóstico foi deixado de lado, 

sendo assim atribuído um único padrão para qualquer tipo de deficiência, disfunção 

ou dificuldade de aprendizagem, Segundo Weiss (2004, p.27):  

 
todo diagnóstico é, em si, uma investigação, é uma pesquisa do que não vai 
bem com o sujeito em relação a uma conduta esperada. Será, portanto, o 
esclarecimento de uma queixa, do próprio sujeito, da família e na maioria 
das vezes, da escola. No caso, trata-se do não-aprender, do aprender com 
dificuldade ou lentamente, do não-revelar o que aprendeu, do fugir de 
situações de possível aprendizagem. 

 

De acordo com as ideias de Weiss e de muitos outros Psicopedagogos, o 

diagnóstico foi deixado de lado, dificultando assim o trabalho e o desenvolvimento 

da Psicopedagogia no Brasil. 
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Surge em meados dos anos de 1980, uma escola no Rio de Janeiro, 

chamada de Escola Guatemala e pela primeira vez a preocupação desta, era 

desvendar os problemas que rondavam a aprendizagem dos alunos, buscando se 

basear em direcionamentos voltados para o lado do processo de ensino e 

aprendizagem.  

As pesquisas e trabalhos realizados por Bossa (1992) obtiveram resultados 

significativos em relação a história da Psicopedagogia, e da Psicopedagogia na área 

Clínica, onde de início ela não tinha essa denominação, alguns de seus trabalhos 

falam de uma Psicopedagogia terapêutica ou curativa, o nome Psicopedagogia 

Clínica veio mais recente e assim é chamada até hoje. 

No tópico adiante vamos discutir sobre a Psicopedagogia Clínica na cidade de 

Picos, os seus direcionamentos, como ela está inserida na sociedade Picoense e 

quais as dificuldades e conquistas destes profissionais.   

 

2.3 A PSICOPEDAGOGIA NA CIDADE DE PICOS CONTEXTOS. 

Neste capítulo vamos falar dos contextos atuais da cidade de Picos em 

relação a Psicopedagogia, é importante ressaltar que há poucas informações a 

respeito de como ela se originou.  

A pesquisa realizada em torno da Psicopedagogia clínica na cidade de Picos, 

aponta sua origem e crescimento no Hospital Dia, onde profissionais especializados 

em Psicopedagogia das Universidades Federais, Estaduais e Faculdade particulares 

de ensino, começaram a atuar como Psicopedagogos neste espaço. 

Com isso vieram mais profissionais ligados a psicopedagogia formados na 

área ou com especializações na mesma, onde a maioria se deteve a trabalhar em 

escolas, atendimentos particulares e programas governamentais, assim como em 

universidades e faculdades lecionando. 

O Psicopedagogo deve trabalhar na intervenção junto a uma equipe médica 

no auxílio ao diagnóstico e na reeducação, no Hospital Dia segundo moradores que 

tinham seus entes em tratamento psiquiátrico, o Psicopedagogo se prendia a partir 

de projetos relacionados a reeducação. Infelizmente por questões políticas o 

Hospital Dia foi fechado, e com isso a população Picoense ficou à mercê das 

clínicas de atendimento psiquiátrico em Teresina, por ser um dos polos de referência 

médica. 
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Em Picos, há até hoje uma carência de clínicas psicopedagógicas, ou seja, 

um centro que atenda às necessidades básicas de um ser humano que precisa 

desse processo de reeducação.  

O Centro de Assistência Psicossocial II tem um profissional da 

Psicopedagogia que trabalha com uma equipe de médicos, psicólogos, psiquiatras e 

enfermeiros buscando dar um apoio para os pacientes do CAP´s II, em relação a 

parte pedagógica. Um dos colaboradores da pesquisa de codinome Hércules, em 

seu relato aponta que o CAP´s II o auxiliou para que ele pudesse se desenvolver no 

meio social Picoense a partir de seus trabalhos artísticos. 

Atualmente na cidade de Picos, no bairro Ipueiras o funciona o Centro de 

Assistência Psicossocial II que atende a cidade de Picos como também a macro e 

microrregião, funciona nos turnos manhã e à tarde, o CAP´s II é um centro de 

referência em atendimento psiquiátrico que traz como lema o “Auxilio”. 

O CAP´s II está localizado em uma casa tendo uma estrutura pequena em 

relação ao atendimento de inúmeros pacientes, há uma faixada de identificação do 

local, 2 áreas, 1 secretaria, 1 cozinha, 2 banheiros, 4 salas reservadas para o 

atendimento dos pacientes, 1 sala para guardar a medicação, 1 área de refeitório e 1 

sala de massagem.   

 

 

Arquivo pessoal. 

Faixada inicial do local de funcionamento do CAP´s II, localizado no bairro Ipueiras na cidade 

de Picos, na rua Domingos da Rocha Soares, n° 234-466 – I/ 790, Picos - PI, CEP: 64600-000. 
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Arquivo pessoal. 

Refeitório externo do CAP´s II e local onde são distribuído as medicações aos pacientes que 

fazem o tratamento diário. 

 

Arquivo pessoal. 

Secretaria do CAP´s II, local onde há o quadro de funcionários, horários de atendimento, 

agendamentos de consultas e local para repouso. 
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Arquivo pessoal. 

Área de reuniões, rodas de conversa e atividades relacionadas ao fortalecimento corporal. 

 

Arquivo pessoal. 

Banheiros adaptados aos pacientes que variam em relação a faixa etária. 

  

Arquivo pessoal. 

Sala onde ficam guardados todos os medicamentos e pertences dos funcionários e dos 

pacientes alunos. 
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Por falta de um clinica psiquiatra na cidade Picos, o CAP´s II que é um Centro 

de Assistência Psicossocial II, vem funcionando como uma clínica de apoio a 

população e que tem como meta a reeducação e o auxílio de seus pacientes, mas é 

importante ressaltar que isso é um problema social a falta destes espaços na cidade 

de Picos e que o CAP´s II deveria ser só mais um dentre outros no apoio 

psicopedagógico.  

Os estudos iniciados na Universidade Federal do Piauí, no Campus Senador 

Helvídeo Nunes de Barros (UFPI-CSHNB), trouxeram bastante informações acerca 

do que o tema se propõe a tratar. Em busca de maiores explicações, estudos e 

informações sobre as clínicas Psiquiátricas na cidade de Picos-PI, com êxito foi 

encontrado o CAP´s II, um Centro de Atendimento Psicossocial, onde é 

desenvolvido um trabalho de qualidade com atividades de cunho educacional, 

psiquiátrico e psicológico. 

As famílias e os pacientes atendidos na CAP´s II são advindas de toda a 

macro e micro região da cidade de Picos, onde se busca atendimento para seus 

entes, que tenham distúrbios, dificuldades de aprendizagem e deficiências, além de 

vícios e tratamentos para depressão, onde isoladamente ela é o caso de mais de 

50%, segundo dados do CAP´s II da inserção de pacientes no centro. 

O atendimento realizado no CAP´s II da cidade de Picos tenta não diferenciar 

pacientes pela faixa etária, que vai desde de crianças com 5 anos de idade até os 

mais idosos de 73 anos. 

Cabe ao Psicopedagogo atuar levando todo seu conhecimento educacional e 

humano, pois o objeto de estudo da Psicopedagogia são os seres humanos, os 

objetos ou instrumentos que o auxiliam na sua aprendizagem e o seu 

desenvolvimento como ser pensante, segundo Kiguel, apud Bossa (2000, p.8): 

 
o objeto central de estudo da Psicopedagogia está se estruturando 
em torno do processo de aprendizagem humana: seus padrões evolutivos 
normais e patológicos, bem como a influência do meio (família, escola e 
sociedade) no seu desenvolvimento. 

 

Dados ligados a educação na cidade de Picos mostram que os índices de 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano) estão abaixo do esperado para este 

ano, e todos os profissionais ligados a educação são responsáveis por essa parcela, 

é relevante trazer este dado pois o CAP´s II tem cunho educacional, e faz parte 
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desta pesquisa. A Secretaria de Estado da Educação/SEDUC, afirma que cerca de 

98% dos municípios do Piauí sofrem com uma educação de má qualidade. 

Prontamente apresentado o contexto da educação realizada no Centro de 

Assistência Psicossocial II na cidade de Picos, o autor através deste trabalho 

ressalta o papel da educação humanizada já realizada desde de seu início como 

processo de construção humana, esta educação que também é realizada no CAP´s 

II, que por sua vez demonstra sua preocupação em auxiliar toda a cidade de Picos.  

Agora dando continuidade ao presente trabalho com o tópico “2.1 O papel do 

Psicopedagogo nas clínicas de atendimento psiquiátrico na cidade de Picos”, será 

relatado como o papel do Psicopedagogo está sendo desenvolvido atualmente, 

como ele se dá em vias de regulamentação e orientação e qual é o papel deste 

profissional da educação em clínicas especializadas em atendimento psiquiátrico. 

O próximo capítulo tenta retratar também o cenário de Picos, suas mudanças, 

seu crescimento e suas raízes culturais. E relata parte do trabalho feito no CAP´s II 

que traz consigo ideais de trabalho Psicopedagógico. 
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Capítulo 2. 

3.O papel do Psicopedagogo nas clinicas de atendimento 

psiquiátrico/CAP´s II na cidade de Picos. 

O Psicopedagogo é um ser social que leva conhecimento sistematizado e 

auxilio ao processo ensino e aprendizagem as pessoas, o seu papel na sociedade é 

de entender os processos de absorção de conhecimento, intercalando aos 

processos de significação humana de conceitos, com isso é importante entender 

qual o seu papel nas clínicas de atendimento psiquiátrico/CAP´s II, que servem 

como espaços de auxílio ao ser humano. 

Entender o papel do Psicopedagogo é uma ação complicada, pois ele está no 

meio de processos de construção e desenvolvimento humano, com contribuições da 

medicina, da psicologia e da psiquiatria, a Psicopedagogia tem ainda o papel de 

conhecer como o processo de ensino e aprendizagem ocorre. 

Na cidade de Picos atualmente não há clínicas que abordem a perspectiva de 

aproximar a educação da humanização, há um grande conceito estabelecido 

segundo um levantamento de dados através de uma pesquisa na sociedade 

Picoense, que “somente profissionais da área da saúde abrem clínicas”. 

Educação e auxilio ao processo ensino e aprendizagem se tornam membros 

de um mesmo pacote de ações realizadas no CAP´s II, que desenvolvem papel do 

Psicopedagogo clinico, que é o de auxiliar o processo educação com todas as suas 

características, sejam elas patológicas ou não. 

Um dos colaboradores a Atena, formada em Pedagogia com especializações 

em Psicopedagogia, libras e ensino religioso fala sobre o CAP´s II onde ela ressalta 

o trabalho feito em suas instalações, “ O CAP´s II tem um papel muito importante na 

sociedade Picoense e muita gente não sabe, ou sabe e não valoriza, mas o que 

fazemos aqui não tem em vista ser visado, mas sim valorizado”, é possível ver em 

sua fala a preocupação não só com o trabalho desenvolvido, mas também a 

valorização da profissão, uma fala que por vezes se torna uma divulgação do seu 

trabalho e do do CAP´s II. 

Outra característica marcante em sua fala é o uso do termo “Usuários”, que 

demonstra um termo de característica Tecnicista, como se a educação ofertada 

fosse algo voltado para o mercado de trabalho e não visto como ação reeducadora 

dos pacientes. 
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Em seus textos Piaget fala sobre o papel do psicopedagogo clinico, que 

busca através dos meios da própria Psicopedagogia, identificar os problemas no 

processo de ensino e aprendizagem, e esse papel deve ser em conjunto com uma 

equipe que auxilie nesse processo para assim inserir o papel educacional. Nas 

clínicas Psiquiátricas/CAP´s II na cidade de Picos, a exemplo o Centro de 

Assistência Psicossocial II, é desenvolvido esse papel do Psicopedagogo com 

ressalvas.  

A seguir o tópico irá tratar de algumas normas que devem ser aplicadas nos 

espaços clínicos psicopedagógicos, e vamos debater se estes pontos estão de 

acordo com a proposta.     

 

3.1 OS PRINCÍPIOS E DEVERES DOS PSICOPEDAGOGOS APLICADOS 

NO CAP´S II. 

Segundo a colaboradora de codinome Atena, o Psicopedagogo tem diretrizes 

a seguir dentro de uma visão geral da profissão, onde segundo a Associação 

Brasileira de Psicopedagogia (ABPP), os profissionais da área devem seguir os 

seguintes princípios: 

a) Conscientização da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

cultural e ambiental, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, de 

religiões, de necessidades especiais, de orientação sexual, entre outras; 

b) Priorização de ações que envolvam os direitos humanos visando uma 

sociedade inclusiva e equânime, com ênfase nas potencialidades do sujeito 

da aprendizagem; 

c) Valorização do pensamento reflexivo, crítico e transformador; 

d) Conscientização do trabalho coletivo pautado pela ética e sigilo profissional; 

e) Respeito aos saberes específicos das áreas afins e dos profissionais. 

Relacionando os pontos acima citados, faz-se necessário refletir sobre tais 

associando-os ao trabalho realizado no CAP´s II.  

Sobre a conscientização da diversidade algo muito visto no Centro de 

Assistência Psicossocial II, há um respeito mútuo entre as pessoas que ali convivem 

no mesmo ambiente, há diferenças notórias, a faixa etária é desproporcional e as 

classes sociais são as mais diversas possíveis. As deficiências, vícios e distúrbios 

são os meios de se relacionarem, e a orientação sexual é livre assim como a 
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religião, pontos que se fazem necessário para a pluralidade social, onde aprender a 

conviver é a melhor forma de se viver. 

No CAP´s II são trabalhados os aspectos de cuidados humanos e 

consequentemente os direitos, é obrigação deste desenvolver uma educação de 

qualidade e equidade entre seus pacientes alunos, em seus estudos Escott (2004, p. 

27) aponta que: 

 
entendendo o sujeito como ser social, o resgate das fraturas e do prazer de 
aprender, na perspectiva da Psicopedagogia Clínica, objetiva não só 
contribuir para a solução dos problemas de aprendizagem, mas colaborar 
para a construção de um sujeito pleno, crítico e mais feliz. 

 

Isso afirma o papel do CAP´s II em trabalhar todos os aspectos significativos 

humanos, sem falar no uso de técnicas que aprimorem seus talentos para que eles 

se sintam dignificados com seus trabalhos. 

Em relação a capacitação dos funcionários, não há dados que comprovem a 

realização de cursos e de métodos para a melhoria do trabalho realizado. Um dos 

colaboradores de codinome Zeus diz que seu ente é um dos pacientes em 

tratamento no CAP´s II, e relata que ele passou a ter um interesse maior pela leitura, 

com isso percebemos a reflexão e a ação, que foi inserida no seu tratamento, mas 

isso não significa dizer que há uma inserção de reeducação, pois a ação de ler pode 

vir da educação oferecida anteriormente ao CAP´s II, e o Psicopedagogo pode ter 

influenciado para o paciente retomar as leituras como forma de entender como se 

dar o processo ensino aprendizagem deste. 

As atividades realizadas no CAP´s II geralmente são desenvolvidas em 

grupos, a exemplo as danças, o karaokê, as rodas de conversa, as artes produzidas, 

as técnicas de artesanato que eles desenvolvem junto a orientação 

Psicopedagógica.  

Os atendimentos são sempre restritos, há somente a participação da 

Psicopedagoga, do paciente e de um familiar, assim como nos outros atendimentos 

feitos pelos outros profissionais, e através destes é debatido a ação que se possa 

tomar e o que vai ser desenvolvido para tal “usuário” do CAP´s II. 

O trabalho em equipe realizado no CAP´s II que é o de auxílio ao processo 

ensino e aprendizagem com cuidados aos pacientes com um profissional em 

Psicopedagogia, médicos, psicólogos e psiquiatras, serve de apoio a população 

carente, eles devem em seus preceitos cuidar da saúde corporal e mental, além dos 
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aspectos cognitivos e de aprendizagem dos pacientes alunos. Um trabalho integral, 

contínuo e mútuo. 

Como já foi explicado, em Picos não há clínicas voltadas para o atendimento 

Psicopedagógico, como também não há Psicopedagogos em clínicas médicas ou 

espaços Psicopedagógicos nas mesmas, então o CAP´s II, funciona como um centro 

unindo medicina, a psicologia e pedagogia. 

O papel do Psicopedagogo no CAP´s II, se dá da seguinte forma segundo os 

pontos de direcionamento de trabalho: 

 Auxiliar pedagogicamente os pacientes alunos; 

 Auxiliar as famílias na elaboração de medidas que auxiliem os pacientes; 

 Dar direcionamento as atividades do dia; 

 Supervisionar os trabalhos; 

 Elaborar as atividades; 

 Realizar atividades corporais que auxiliem a coordenação motora; 

 Auxiliar no diagnóstico elaborado pela equipe médica conjunta; 

 Colaborar na organização do funcionamento do CAP´s II; 

 Entregar os relatórios das seções de auxílio; 

 Se aperfeiçoar com cursos que auxiliem o seu trabalho; 

 Atender as normas do estabelecimento; 

 Realizar visitas individuais no que diz respeito ao atendimento em casa; 

 Organizar o seu ambiente para uma melhor aprendizagem; 

 Manter boa relação com os pacientes para que as atividades sejam 

prazerosas; 

 Entender e respeitar as limitações e vontades dos pacientes; 

 Divulgar o trabalho dos alunos e pacientes fora do CAP´s II; 

 Incentivar a produção de textos, artes, danças, pinturas e artesanatos como 

meios de subsistência; 

 Desenvolver-se e desenvolver trabalhos que sigam a linha de pensamento do 

CAP´s II, que é a de auxílio a educação. 

O Centro tem em sua base que o Psicopedagogo é importante para sua 

funcionalidade, por isso cuida desse profissional e lhe dá obrigações que o fazem 

dele membro de impar presença e não funciona sem ele, mas como foi 

anteriormente relatado, um dos pontos em relação a capacitação não vale se 
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destacar pois não há como identificar se isso ocorre. Vale ressaltar também que 

estes passos são funcionais para qualquer instituição. 

O papel do Psicopedagogo fica evidente, na verdade os papeis e funções que 

ele deve ter em uma clínica de atendimento Psiquiátrico, em seu consultório em um 

Centro de referência como o CAP´s II, que é o de auxiliar no diagnóstico para 

realizar um trabalho educacional físico e cognitivo (psicológico).  

A Psicopedagogia faz-se presente em tudo que gira em torno do ser humano 

e da educação e o Psicopedagogo é o agente idealizador e realizador, segundo 

WOLFFENBUTTEL (2005, p.18):  

 
ela contempla uma abordagem ampla e integrada do sujeito a fim de 
compreender o seu aprender em todos os sentidos, a saber, em relação ao 
significado de aprender, à construção da estruturação lógica, a um 
aprisionamento do corpo, a uma ressignificação de um organismo com 
problemas e outros.  

 

Ou seja, o papel da Psicopedagogia é o de compreender como o processo 

educacional se dá, para isso o agente desse campo o Psicopedagogo deve estar a 

par das significações humanas, do meio social em que este estas inserido e 

desvendar os problemas do processo ensino e aprendizagem.  

O local de trabalho do Psicopedagogo no Centro de Assistência Psicossocial 

II é um espaço amplo, tenta trazer o aluno para um ambiente mais diversificado e 

com características educacionais em relação aos outros espaços da clínica.    

 

Arquivo pessoal. 

Sala da Psicopedagoga onde são realizados os atendimentos e as atividades artísticas, junto 

ao auxilio pedagógico. 
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Arquivo pessoal. 

Sala da Psicopedagoga onde são realizados os atendimentos e as atividades artísticas, junto 

ao auxilio pedagógico. 

 

E assim como no CAP´s II, o Psicopedagogo pode realizar esse trabalho que 

envolve tantas áreas do conhecimento, em qualquer ambiente seja ele clínico 

psicossocial ou escolar. 

Sabendo do papel que o Psicopedagogo realiza no CAP´s II e em clínicas de 

atendimento Psicopedagógico, o autor agora parte para a discursão que se dá em 

torno das conquistas e dificuldades que este profissional tem no CAP´s II, quem 

trazem consigo a importância desse profissional neste espaço e ressalta a 

importância deste no Centro. 
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Capítulo 3. 

4.Dificuldades vs. As conquistas da psicopedagogia clínica no CAP´s na 

cidade de Picos. 

O capítulo presente trata da realidade do Psicopedagogo, suas conquistas e 

dificuldades na cidade de Picos, onde o foco será o CAP´s II, objeto da nossa 

pesquisa. 

O Psicopedagogo como vimos nos capítulos anteriores tem uma função 

social, que é a de, auxiliar a educação e o diagnóstico assim como o tratamento, 

sem falar no auxílio para entender os fatores da aprendizagem ou da não 

aprendizagem, assim como estudar os fatores externos a educação e ao ser 

humano para este processo. Por tanto há dificuldades tanto na aplicação dos 

conceitos da Psicopedagogia, quanto do Psicopedagogo como profissional, 

SCOZ(1992,p.2) define a Psicopedagogia:  

 

como a área que estuda e lida com o processo e suas dificuldades e que, 
numa ação profissional deve englobar vários campos do conhecimento, 
integrando-os e sintetizando-os. 
  

Na cidade de Picos, ainda há uma dificuldade ou falta de informação da 

população de entender o papel do Psicopedagogo, assim também como do CAP´s 

II, por isso foram enumeradas algumas das dificuldades vistas e apresentadas por 

um profissional da área na cidade de Picos, são elas: 

I. Falta de entendimento do trabalho realizado pelo Psicopedagogo; 

II. Locais de trabalho que se resumem as escolas; 

III. Não aceitação no mercado de trabalho para trabalhar em outros 

ambientes; 

IV. Especializações em Universidades; 

V. Influências políticas em suas ações realizadas no CAP´s II; 

VI. Grade demanda de pacientes e falta de profissionais; 

VII. Falta de materiais didáticos para ampliarem o leque de atividades; 

VIII. As relações com as famílias; 

Como foi demonstrado acima as dificuldades são muitas, mas há conquistas 

de valor para a profissão na cidade de Picos, a exemplo: 

I. O CAP´s II que valoriza o papel do Psicopedagogo; 

II. Especializações em faculdades particulares; 



33 
 

III. Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa na área de Psicopedagogia; 

IV. Psicopedagogos atuando no atendimento individual; 

V. No Piauí elaboração de um site de ajuda para Psicopedagogos; 

VI. Aceitação da comunidade acadêmica; 

VII. Mais alunos interessados na profissão; 

As conquistas beiram as dificuldades apresentadas, onde o Psicopedagogo 

cresce com tais dificuldades, ampliando assim as possibilidades. Além de todas as 

conquistas do Psicopedagogo cabe a ele segundo Bossa (1994, p.23):  

 

perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem, participar da 
dinâmica da comunidade educativa, favorecendo a integração, promovendo 
orientações metodológicas de acordo com as características e 
particularidades dos indivíduos do grupo, realizando processos de 
orientação. 

 

Portanto, onde tudo que se relaciona ao ser humano deve ser pesquisado e 

estudado a fundo, para fechar brechas e falhas, buscando aperfeiçoamento de suas 

funções e projeções futuras para estudos e trabalhos vinculados a Psicopedagogia. 

Por fim vale ressaltar que o trabalho, as lutas e as conquistas que o 

Psicopedagogo tem e teve na cidade de Picos, mas que esses profissionais galgam 

o sucesso, e que pesquisas ainda serão desenvolvidas sejam elas na parte 

institucional, clínica ou escolar, lembrando que não são só estes os seus espaços de 

atuação, mas sim meios de se expandirem como profissionais da educação e da 

humanização dos estudos sobre o ser humano.   
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5.Discursão dos resultados. 

A discursão será orientada a partir dos dados obtidos durante a pesquisa, os 

participantes foram identificados como Titã 1, Titã 2 e Titã 3 pessoas da cidade de 

Picos ou que residem circunvizinhas a ela, Zeus um familiar que tem um ente que 

faz o tratamento no CAP´s II e o auxiliador da pesquisa Hércules que é um paciente 

do CAP´s II, por fim a/o Psicopedagoga/o de codinome Atena. 

Foram aplicados questionários a todos e separadamente ao profissional de 

Psicopedagogia.  

Além dos questionários foi feito uma entrevista a Atena, que em sua fala 

percebemos os objetos específicos da pesquisa. O Psicopedagogo é um dos objetos 

da pesquisa e fonte de conhecimento auxiliando assim a compor o texto. 

Como foi dito anteriormente na pesquisa que foram convidadas duas pessoas 

que fazem parte da história do CAP´s II, o colaborador de codinome Hércules, este é 

um paciente aluno que faz um trabalho de divulgação do CAP´s II através de seu 

artesanato, palestras e conversas com moradores da cidade de Picos. É importante 

ressaltar isso pois é um dos únicos meios que se fazem presente na divulgação do 

Centro de Assistência Psicossocial II. 

 

5.1 RESULTADO DA ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES. 

Iremos separar as análises para facilitar a compreensão dos leitores, neste 

tópico será analisada de forma geral o que os participantes descrevem sobre os 

papeis do CAP´s II e do Psicopedagogo, se eles compreendem suas funções, sobre 

a educação e sobre o que o CAP´s II representa para eles respectivamente. 

 As perguntas foram elaboradas de acordo com o tema, “O papel do 

Psicopedagogo em ambiente clínico: novas perspectivas de atendimento no CAP´s II 

na cidade de Picos-PI”, onde foram feitas indagações a respeito do Psicopedagogo 

e do CAP´s II e o que cada um tem a oferecer em relação a crescimento pessoal e 

institucional.  

Após receber os resultados dos questionários foi elaborada uma tabela para 

auxiliar a pesquisa, além de deferir melhor compreensão ao leitor. Ela demonstra de 

forma resumida o que o autor busca repassar aos leitores, a população e a 

comunidade acadêmica a importância do CAP´s II e do Psicopedagogo nesse 

ambiente, foram avaliados os questionários dos Titãs e dos participantes Zeus e 

Hércules, segue-se a tabulação abaixo: 
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No questionário foram elaboradas perguntas que atendessem a relevância do 

trabalho, onde passar informação correta e de qualidade era imprescindível. Foi 

apresentada uma amostra do questionário respondido pela população, e com isso 

teve resultados significativos, a ideia central era explicar durante e após o 

questionário o papel do CAP´s II na cidade de Picos, assim também como o do 

Psicopedagogo. 

Colaboradores/ 

Perguntas. 

  

Titã 1 

  

Titã 2 

  

Titã 3 

  

Zeus 

 

Hércules    

1° Conhece o CAP´s II e o seu 

trabalho desenvolvido em Picos? 

   

Sim 

   

Sim 

  

Sim 

  

Sim 

     

Sim 

2° Conhece o papel do 

Psicopedagogo? 

   

Sim 

   

Sim 

  

Sim 

  

Sim 

     

Sim 

3° Sabe qual a importância do 

Psicopedagogo para a 

sociedade?  

   

Sim 

   

Não 

  

Sim 

  

Sim 

     

Sim 

4° Conhece a função social do 

CAP´s II? 

   

Não 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

     

Sim 

5° Reconhece que Picos precisa 

de clínicas Psicopedagógicas? 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

     

Sim 

6° Entende que a sociedade 

Picoense reconhece o papel do 

CAP´s II? 

   

Sim 

   

Não 

   

Não 

   

Não 

     

Não 

7° Entende a educação como 

algo relevante? 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

     

Sim 

8° O questionário e o autor 

explicou quais os papeis do 

CAP´s II e do Psicopedagogo? 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

     

Sim 

9° Já utilizou ou utiliza os 

serviços do CAP´s II? 

   

Não 

   

Não 

   

Sim 

   

Sim 

     

Sim 

10° Indicaria os serviços do 

CAP´s II para a população? 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

   

Sim 

     

Sim 
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Após a tabulação é notável que: 

 100% diz conhecer o CAP´s II e o trabalho lá desenvolvido; 

 100% diz conhecer o papel do Psicopedagogo; 

 80% diz conhecer a importância do Psicopedagogo na sociedade; 

 80% diz conhecer a função social do CAP´s II; 

 100% dos colaboradores reconhece que Picos precisa de mais 

espaços clínicos Psicopedagógicos; 

 80% demonstra que a sociedade Picosense não reconhece o papel 

desenvolvido no CAP´s II; 

 100% entende o valor da educação em suas vidas;  

 100% dos colaboradores entendeu a função do questionário, e o auxílio 

do autor em relação a conhecer o CAP´s II e a função do Psicopedagogo; 

 40% diz nunca ter utilizado os serviços do CAP´s II; 

 100% indicaria os serviços do CAP´s II a população. 

Após essa análise é possível identificar que o CAP´s II ainda é pouco 

divulgado e de certa forma pouco utilizado por pessoas que precisam desse apoio 

Pedagógico, Psicológico, corporal e espiritual. Cabe também a população divulgar o 

papel do CAP´s II na cidade de Picos e nas cidades circunvizinhas para que sua 

função social possa abranger a todos que anseiam por esse auxilio. 

Os dados obtidos pelo questionário não são favoráveis ao Centro de 

Assistência Psicossocial II, contudo é preciso que o trabalho lá desenvolvido tenha 

conhecimento e valorização da comunidade Picoense para esta entender o papel do 

Psicopedagogo e reconheça o trabalho de apoio realizado no Centro de Assistência 

Psicossocial II. 

 

5.2 RESULTADO DA ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO E DA ENTREVISTA DA 

PSICOPEDAGOGA. 

Para o Psicopedagogo de codinome Atena foram enviados dois questionários 

e uma entrevista, buscando ter cada vez mais informações. O autor buscou salientar 

os papeis do CAP´s II e do Psicopedagogo em cada um dos questionários, e a 

entrevista seria estruturada e formalizada de acordo com o tema e a discursão. 
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Para o primeiro questionário foram elaboradas questões a respeito da 

Psicopedagogia na vida do Psicopedagogo, e parte do seu trabalho no CAP´s II. O 

resultado obtido segundo a fala da Psicopedagoga de codinome Atena, foi que: 

 
pode-se hoje afirmar que a Psicopedagogia é um espaço transdisciplinar, 
pois se constitui a partir de uma nova compreensão acerca da 
complexidade dos processos de aprendizagem e na perspectiva das suas 
deficiências. 
A área de atuação do psicopedagogo procura englobar as habilidades 
cognitivas, perceptivas, motoras, linguísticas e os fatores socioculturais que 
se relacionam com o processo de aprendizagem. 
É um Centro que funciona como uma clínica, de Assistência que da suporte 
tanto para os funcionários quanto para as famílias e que tem um papel 
Psicossocial, ou seja, busca reinserir os usuários do CAP´s II na sociedade, 
mas com uma integridade física e intelectual que os faça compreender tudo 
o que se passa em torno da sua vivencia. 

 
Em síntese, o Psicopedagogo pode e deve atuar em qualquer espaço que lhe 

for oferecido, onde haja interlocução entre a educação e seu espaço de inserção, 

buscando sempre associá-los de forma coerente. 

O segundo questionário, foram elaboradas perguntas gerais que 

abrangessem todo o tema que o autor se prontificou a tratar. Nos dados obtidos 

relacionados a fala da Atena percebeu-se que: 

 
trabalhar na educação é uma realização constante, amo a minha profissão e 
trabalho com muito amor, compromisso e responsabilidade. Na verdade eu 
não imaginava que iria trabalhar na área da saúde. Trabalhar no CAPS II foi 
presente de Deus em minha vida, a cada dia me sinto mais realizada e com 
o desejo de me capacitar, pesquisar e fazer muito mais por minhas crianças 
grandes que tanto precisam de carinho, afeto, compreensão, atenção e 
cuidado. De todos os públicos que trabalhei e trabalho estas pessoas que 
são atendidas no CAPS II são as que mais precisam do meu trabalho, do 
meu amor e da minha atenção. Este trabalho me excita e me dar prazer, 
pois a cada dia é um novo desafio, uma nova experiência, um novo 
aprendizado. O novo me motiva e me instiga a pesquisar, buscar e aprender 
cada vez mais.  

 

Com isso, foram analisadas as respostas e em dados gerais em relação ao 

Centro de Assistência Psicossocial II, ao Psicopedagogo e a Psicopedagogia na 

cidade de Picos temos os seguintes dados: 

 O Psicopedagogo pode e deve atuar em qualquer espaço que lhe seja de 

direito; 

 O Psicopedagogo deve levar educação de qualidade aos espaços em que ele 

está inserido; 

 A Psicopedagogia é transdisciplinar; 

 Há poucos profissionais na área e a demanda é muito grande; 
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 Não há locais para a realização de estágios; 

 Viver da Psicopedagogia ainda não é possível; 

 O CAP´s II é pouco divulgado; 

 O CAP´s II ainda tem uma estrutura pequena em relação a demanda de 

pacientes alunos que são atendidos; 

 Há outro Centro de Assistência Psicossocial em Picos o CAP´s AD, também 

pouco divulgado; 

A análise realizada em relação a entrevista, e os dados obtidos reafirmaram 

os dados do questionário. Em suma o que queria ser entendido da Psicopedagoga 

de codinome Atena, era um breve resumo da história, da importância do CAP´s II em 

sua formação, na sua vida e na sociedade Picoense, e a resposta é a seguir: 

 
o CAP´s II venho no intuito de restaurar o atendimento oferecido no Hospital 
Dia, com isso ele foi inaugurado no dia 12/12/ 2015, na cidade de Picos no 
bairro Ipoeiras, fazendo parte da sociedade e da micro e macro região de 
Picos. Nosso trabalho é o de auxiliar no diagnóstico de dificuldades da 
aprendizagem, disfunções e deficiências neurais e motoras, auxiliando 
também o processo educacional, médico e humano. O Centro de 
Assistência Psicossocial me ajudou, no que diz respeito a minha formação, 
quando me mostrou o papel do Psicopedagogo em um clínica de 
atendimento, que é o de auxiliar o lado humano e educacional, lado este 
que não havia tido como Psicopedagoga e que pude experiênciar no CAP´s 
II. 

      

O papel do Centro de Assistência Psicossocial vai além do auxílio a 

população, ele também contribui para a Psicopedagogia clínica pois o seu trabalho é 

conjunto onde participam Médicos Psiquiatras, Psicólogos e uma Psicopedagoga 

que faz ações educacionais para reeducar seus pacientes na sociedade Picoense, 

lhes dando autonomia e direcionamento.  
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6.Considerações finais. 

O trabalho apresentado apresentou o papel do Psicopedagogo no Centro de 

Assistência Psicossocial II na cidade de Picos, pois este campo ainda é pouco 

estudado, por isso a relevância social que o mesmo tem. 

A busca de Psicopedagogos na cidade de Picos atuando em clinicas 

psicossociais árdua, mas o Centro de Assistência Psicossocial II (CAP´s II) 

desenvolve um trabalho de interação com o Psicopedagogo. As reflexões feitas 

durante o trabalho fizeram com que repensassemos a prática do Psicopedagogo, 

antes idealizadas e vistas no seu local de estudo como auxiliadores da educação, ou 

pesquisadores da incapacidade ou capacidade humana de aprender e quais os 

fatores que influenciavam ou não na educação.  

No CAP´s II essa visão foi ampliada, o Psicopedagogo é um agente de 

condução da educação no processo ensino e aprendizagem, onde são estudadas 

teorias aplicando-as na prática social, o ser humano não é só um objeto de teste do 

processo ensino e aprendizagem, ele participa da elaboração dos meios para se 

chegar até a conclusão. O Centro de Assistência Psicossocial II é só um espaço que 

consegue aliar prática, estudo e reeducação do ser humano no processo ensino e 

aprendizagem. A sociedade ainda não entende o papel do CAP´s II, e compreende 

pouco a importância do Psicopedagogo na educação e no auxílio a humanização 

neste espaço.  

O Centro atende pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes 

realidades sociais, de diferentes mentalidades, com distúrbios, deficiências e 

dificuldades de aprendizagem mais complexas possíveis, e o seu trabalho ainda é 

pouco valorizado pela sociedade Picoense. 

Com isso podemos ver a importância do Centro de Assistência Psicossocial II 

nesta pesquisa, fazendo-a ser conhecida para comunidade civil, onde outras 

pessoas que precisam utilizar dos serviços do Centro possam também conhecer o 

papel do Psicopedagogo neste espaço, onde os pacientes conseguem desenvolver-

se no âmbito social. 

O Centro de Assistência Psicossocial II tem o seu papel na sociedade 

Picoense, que é o de acolher pessoas com quaisquer que sejam os problemas e 

diferenças, e auxiliar no processo de reeducação sendo o Psicopedagogo um dos 

agentes da ação. 
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Ofício n-° 001/2017-UFPI/CSHNB 

Picos, 29 de agosto de 2017. 

 

A instituição Psicossocial 
CAP´s II (Centro de Assistência Psicossocial II) 
Rua Pedro Reinele, 205, Povaodo Ipueiras 
Picos - PI, CEP: 64600-000 

 

Assunto: realização de uma pesquisa de cunho universitário para Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). 

 

A instituição Psicossocial. 

Venho através deste meio de comunicação, pedir a oficialização do pedido 
realizado no dia, 27 de agosto de 2017, a fim de realizar uma pesquisa de cunho 
universitário, para o Trabalho de Conclusão de Curso do aluno Renato Gonçalves de 
Sousa da Universidade Federal do Piauí do Campus Senador Helvídeo Nunes de 
Barros com matrícula de n° 2013915255 do curso de Pedagogia do X (10° décimo), 
período. 

Esta pesquisa tem o objetivo de, entender o Papel do Psicopedagogo e sua 
função em clinicas de atendimento sendo este um espaço não escolar, quais as 
dificuldades e deveres como agente educador e psicossocial em trabalhar os 
aspectos educacionais e de identificação de problemas, distúrbios e disfunções da 
aprendizagem no CAP´s (Centro de Assistência Psicossocial) na cidade de Picos-PI. 

Assim solicito seus préstimos, no intuito de realizar a pesquisa auxiliando em 
dados, informações, entrevistas e materiais que possam ser repassados para que se 
possa ampliar a noção social do trabalho. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos se fizerem necessário. 

  

Atenciosamente: 

Renato Gonçalves de Sousa 

Aluno em orientação 

 

Jaaziel de Carvalho Costa 

Professor Me. orientando da UFPI. 

 

https://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/pi/picos/rua-pedro-reinele.html
https://www.apontador.com.br/pi/picos
https://www.apontador.com.br/local/pi/index.html
https://www.apontador.com.br/cep/64600000
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UNIVERDIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDEO NUNES DE BARROS-CSHNB 

PICOS-PI 

Dados do(a) participante. 

Formação:______________________________________________________ 

Local de formação:_______________________________________________ 

Especialização___________________________________________________ 

Local de atuação:_________________________________________________ 

Questionário 1 Psicopedagoga. 

1. Qual o seu entendimento sobre o papel da psicopedagogia e do psicopedagogo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. A sociedade atual entende o papel do psicopedagogo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Quais as maiores dificuldades encontradas pelo psicopedagogo na trajetória 

de formação acadêmica? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Que tipo de pacientes você psicopedagogo(a) atende? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Quais as dificuldades encontradas no seu ambiente de trabalho? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Você já atendeu em espaços escolares, se já diferencie com base na sua 

experiência a forma de trabalhar e quais os desafios encontrados? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Quais as metodologias, bases teóricas (autores) e atividades lúdicas você 

utiliza em seu dia a dia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Há alguma lei, do seu conhecimento, que impeça ou regulamente a atuação 

do psicopedagogo em espaços clínicos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Quais as dificuldades apresentadas em relação as famílias dos pacientes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Ao seu ver, quais os benefícios do uso da psicopedagogia na atuação com 

pacientes que tenham algum distúrbio, dificuldade ou disfunção em relação ao 

processo ensino aprendizagem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Questionário 1. 

Picos-PI, 2017. 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDEO NUNES DE BARROS-CSHNB 

PICOS-PI 

Dados do(a) participante. 

Formação:______________________________________________________ 

Local de formação:_______________________________________________ 

Especialização___________________________________________________ 

Local de atuação:_________________________________________________ 

Questionário 2 Psicopedagoga. 

Obs: Nas alternativas que a resposta for parcialmente respondida com 

um SIM ou um NÃO, você colaborador(a) pode justificar ou acrescentar algo, 

nas linhas abaixo 

1. A Psicopedagogia trousse a você engrandecimento pessoal, humano e social? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. A Psicopedagogia possibilitou seu crescimento financeiro? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. A Psicopedagogia tem uma função social? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. O CAP´s II é o seu único local de trabalho? 

(       ) sim 

(       ) não 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Você já teve algum tipo de desafio no CAP´s II que não conseguiu resolver? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. O CAP´s II atende as funções a ele estabelecido? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. O CAP´s II tem uma estrutura que atende de forma correta seus pacientes e 

alunos? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. A interferência externa ao CAP´s II que dificultem o trabalho? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Você conhece outras clinicas ou centros de atendimento psicossocial na cidade de 

Picos? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Na cidade de Picos você já realizou algum atendimento na casa do paciente aluno? 

(       ) sim 

(       ) não 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. As clínicas da cidade de Picos podem conter Psicopedagogos em sua grade de 

funcionários? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Como Psicopedagoga você já foi descriminada, no que diz respeito a 

conhecimento clinico, diagnóstico ou experiencial por outra classe a exemplo 

médicos psiquiatras ou psicólogos? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. O CAP´s II já passou por alguma dificuldade, seja financeira, estrutural, 

organizatória ou de cunho externo a esses fatores? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14° Você pretende abrir uma clínica na cidade de Picos para realizar esse 

trabalho humano educacional? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15° O Psicopedagogo deve trabalhar todos os aspectos humanos junto a 

outras áreas de estudo do ser humano, como a medicina, a psiquiatria ou a 

psicologia? 

(       ) sim 

(       ) não 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16° Há apoio das famílias no tratamento? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17° Há apoio da população Picoense? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18° Os pacientes alunos, se sentem acolhidos no CAP´s II? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19° Há a reinserção dos pacientes alunos na sociedade? 

(       ) sim 

(       ) não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20° descreva de forma sucinta sua experiência como Psicopedagoga, sua 

atuação no CAP´s II e sua função como profissional na área humana e educacional. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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UNIVERDIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDEO NUNES DE BARROS-CSHNB 

PICOS-PI 

Dados do(a) participante. 

Cidade onde reside:_______________________________________________ 

Bairro:_________________________________________________________ 

Idade:__________________________________________________________ 

 

Questionário a população. 

1. Você conhece o CAP´s II, Centro de Assistência Psicossocial II, localizado no 

bairro Ipueiras e o seu trabalho desenvolvido? 

 

2. Você conhece o papel do Psicopedagogo? 

(     ) sim 

(     ) não 

Se a resposta for sim descreva: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Qual o papel do Psicopedagogo na sociedade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Qual a função social e a importância do CAP´s II na cidade de Picos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Você já utilizou os serviços do CAP´s II? 

(     ) sim 

(     ) não 

Se a reposta for sim justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. Você acredita que a cidade de Picos precisa de mais espaços em relação ao 

atendimento Psicossocial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. A sociedade Picoense entende o trabalho que é desenvolvido no CAP´s II e 

compreende que a educação é um meio de transformação do ser humano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Qual o papel que a educação teve na sua vida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Com a gama de informações obtidas após o questionário você entendeu o papel do 

CAP´s II e do Psicopedagogo? 

(     ) sim 

(      ) não 

Se a resposta for sim justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Você indicaria o atendimento do CAP´s II para familiares, amigos ou pessoas que 

tenham deficiências, dificuldades com a aprendizagem, disfunções neurológicas ou 

vícios? Se sim explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Questionário a população. 

Picos-PI, 2017. 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDEO NUNES DE BARROS-CSHNB 

PICOS-PI 

Dados do(a) participante. 

Cidade onde reside: Picos 

Bairro: Junco 

Idade: 26 anos 

 

Questionário. Zeus (Familiar) 

1.  Você conhece o CAP´s II, Centro de Assistência Psicossocial II, localizado no 

bairro Ipueiras e o seu trabalho desenvolvido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.  Você conhece o papel do Psicopedagogo? 

(     ) sim 

(     ) não 

Se a resposta for sim descreva: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.  Qual o papel do Psicopedagogo na sociedade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.  Qual a função social e a importância do CAP´s II na cidade de Picos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.  Você já utilizou os serviços do CAP´s II? 
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(     ) sim 

(     ) não 

Se a reposta for sim justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6.  Você acredita que a cidade de Picos precisa de mais espaços em relação ao 

atendimento Psicossocial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7.  A sociedade Picoense entende o trabalho que é desenvolvido no CAP´s II e 

compreende que a educação é um meio de transformação do ser humano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8.  Qual o papel que a educação teve na sua vida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Com a gama de informações obtidas após o questionário você entendeu o papel 

do CAP´s II e do Psicopedagogo? 

(      ) sim 

(      ) não 

Se a resposta for sim justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.  Você indicaria o atendimento do CAP´s II para familiares, amigos ou pessoas 

que tenham deficiências, dificuldades com a aprendizagem, disfunções 

neurológicas ou vícios? Se sim explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Questionário ao familiar Zeus. 

Picos-PI, 2017. 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDEO NUNES DE BARROS-CSHNB 

PICOS-PI 

Dados do(a) participante. 

Cidade onde reside: Picos 

Bairro: Canto da Várzea 

Idade: 26 

 

Questionário. Hércules (PACIENTE ALUNO). 

1.  Você conhece o CAP´s II, Centro de Assistência Psicossocial II, localizado no 

bairro Ipueiras e o seu trabalho desenvolvido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.  Você conhece o papel do Psicopedagogo? 

(    ) sim 

(     ) não 

Se a resposta for sim descreva: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Qual o papel do Psicopedagogo na sociedade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Qual a função social e a importância do CAP´s II na cidade de Picos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.  Você já utilizou os serviços do CAP´s II? 

(     ) sim 
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(     ) não 

Se a reposta for sim justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6.  Você acredita que a cidade de Picos precisa de mais espaços em relação ao 

atendimento Psicossocial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7.  A sociedade Picoense entende o trabalho que é desenvolvido no CAP´s II e 

compreende que a educação é um meio de transformação do ser humano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8.  Qual o papel que a educação teve na sua vida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Com a gama de informações obtidas após o questionário você entendeu o papel 

do CAP´s II e do Psicopedagogo? 

(      ) sim 

(      ) não 

Se a resposta for sim justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.  Você indicaria o atendimento do CAP´s II para familiares, amigos ou pessoas 

que tenham deficiências, dificuldades com a aprendizagem, disfunções 

neurológicas ou vícios? Se sim explique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Questionário Hércules (aluno paciente). 

Picos-PI, 2017. 
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