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A SINDROME DE ASPERGER: ENFRENTAMENTO, POSSIBILIDADES DE 
INTERVENÇÃO E DESAFIOS 

 
 

Cláudia Jeane Maia Barreto Frota1 
 

 

RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo discorrer sobre a Psicopedagogia e a Síndrome de 
Asperger: seus enfrentamentos, possibilidades de intervenção e desafios. 
Relacionando-a, às pesquisas bibliográficas, estratégias diante das dificuldades de 
interação, tratamento dispensado, bem como, apresentar de maneira reflexiva, 
ferramentas que norteiem a atuação do psicopedagogo e da Psicopedagogia frente 
às dificuldades de aprendizagem e relacionamento com o outro. A importância do 
tema decorre por tratar-se de um fenômeno complexo e difícil de enfrentar e por 
ainda não se ter conhecimento total a respeito de suas causas e efeitos. O que 
motivou-me na busca do conhecimento sobre o assunto. Tenho também como 
objetivo compreender se o tratamento contínuo cura, ou se atenua a Síndrome de 
Asperger. 
 

Palavras-chave: Psicopedagogia; intervenção; desafios.  
 

INTRODUÇÃO 
 

As ações psicopedagógicas podem proporcionar às crianças, uma ferramenta 

integral de ajuda, desde que seja bem estruturada e fundamentada em atividades 

que promovam a interação dos mesmos com o ambiente, e, principalmente com o 

outro, haja visto, que a referida síndrome em destaque, consegue muitas vezes 

afetar a saúde física e mental, causando desordens psicológicas e emocionais no 

sujeito, devido as dificuldades de relacionamento. 

Nesse contexto, o artigo em questão, apresenta de maneira reflexiva, a 

importância do papel do psicopedagogo e sua atuação diante desses desafios a 

serem trilhados na sua prática especificamente em Aspergers, através de atividades 

direcionadas ao desenvolvimento dessas crianças no estreitamento das interações 

sociais.  

1. SÍNDROME DE ASPERGER  
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A Síndrome de Asperger ainda é pouco conhecida, mesmo no ambiente 

médico. Esta, segundo Martins (2010), foi descrita pela primeira vez em 1944, pelo 

psiquiatra e pediatra austríaco Hans Asperg. Seu reconhecimento internacional 

ocorreu somente depois, com sua inclusão no DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders), no manual de diagnóstico e estatísticas de transtornos 

mentais, organizado pela Associação Americana de Psiquiatria.  

Pessoas que apresentem essa síndrome têm: dificuldades nas interações 

sociais, tendência a comportamentos motores repetitivos (tiques), linguagem 

rebuscada para a idade e interesses muito intensos e limitados. De acordo com 

Martins (2010) a síndrome de Asperger representa uma desordem neurobiológica 

formada por desvios e anormalidades em três principais aspectos do 

desenvolvimento: interação social, uso da linguagem comunicativa e algumas 

características repetitivas com um ou mais interesses limitados mais intensos.   

A síndrome também apresenta algumas semelhanças com o Autismo, 

mas pessoas com Asperger, geralmente têm elevadas habilidades cognitivas e 

funções de linguagem normais, se comparadas a outras desordens.  

Os sinais e sintomas podem aparecer nos primeiros anos de vida da 

criança, mas, raramente são valorizados pelos pais como algo negativo, 

especialmente se as manifestações forem leves. A maioria dos diagnósticos dela, 

são feitos a partir da fase escolar, quando a dificuldade de socialização, considerada 

a característica mais significativa do distúrbio, manifesta-se com maior intensidade, 

juntamente com o desinteresse por tudo que não se relacione com o foco de sua 

atenção. (MARTINS, 2010) 

 
 
É comum que estes sujeitos não tenham habilidade para interagir com 
seus pares e que tenham uma pobre apreciação da trança social; 
respostas socialmente impróprias são, também, comuns e típicas. A 
prosódia do indivíduo portador desta síndrome é incomum; a voz tende a 
ser agudizada e monocórdica. Os portadores desta síndrome 
comumente monodialogam. Sua compreensão e interpretação são 
literais, não conseguindo, portanto, compreender ambiguidade, duplo 
sentido, piadas e brincadeiras. (MARTINS, 2010). 

 

Pessoas com Asperger apresentam dificuldade em se relacionarem, 

muitas vezes por não saberem como interagir com o outro. Elas geralmente 

possuem iniciativa e motivação para viver como os outros, mas, essa dificuldade de 

interação atrapalha os seus relacionamentos. Além disso, eles apresentam 
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dificuldades em acompanharem conversas, pelo fato de quererem apenas falar 

sobre o que lhes interessa, não desenvolvendo empatia. (MONTALVO, 2012) 

Segundo o autor citado, outras características de quem apresenta 

Asperger é que estes apresentam um QI acima do normal em temáticas específicas. 

Possuem na sua linguagem frases excêntricas, gramática e vocabulário acima da 

média, falta de jeito físico geral e de interesse nas relações sociais, como falado 

anteriormente, eles até apresentam vontade de possuírem amigos, mas, o medo de 

serem rejeitados o sufocam, por isso, permanecem isolados. São também bastante 

literários, ou seja, entendem tudo ao pé da letra. Seu diagnóstico geralmente ocorre 

quando as crianças estão integradas em um sistema que as obriga a conviverem e 

seguirem regras e normas, geralmente acontece nas séries iniciais do Fundamental 

I, por volta, do 3º, 4º anos, aproximadamente, exatamente quando os laços de 

amizades se perpetuam e os jogos de interação como futebol perduram. 

Os estudos dessa síndrome não são vastos e necessitam ainda de um 

sistemático acompanhamento a longo prazo. Daí a importância da atuação de um 

psicopedagogo, juntamente com uma equipe multidisciplinar composta de: psicólogo 

individual, terapeuta de grupo que trabalhe arterapia, de preferência em conjunto 

com outras crianças, acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento de um 

neuropediatra. Muitas vezes, o que dificulta a possibilidade de tratamento e a 

chance dessas pessoas de terem uma vida normal, é a ausência de um diagnóstico 

fechado. Com a ajuda desses profissionais, é possível, e quanto mais cedo a criança 

for diagnosticada, mais chances ela terá de levar uma vida normal no futuro. 

Segundo Klin (2006) crianças com essa síndrome são capazes de assistir aula em 

escolas regulares, sem professores itinerantes acompanhando-os, não necessitam 

de material adaptado, até mesmo, por que são muito inteligentes, no entanto, 

precisam contar com a ajuda do serviço de orientação escolar e com a equipe 

multidisciplinar, antes mencionada, em um tratamento paralelo. Por serem 

especialmente vulneráveis e muitas vezes vistas como excêntricas, essas crianças 

podem ser alvo de brincadeiras, sofrerem de bullyng no ambiente escolar e 

acabarem sendo vitimizadas. Geralmente estas, precisam de um apoio maior.  

Atualmente ela é classificada, como um transtorno do espectro autista, 

diferenciando-se do autismo clássico por apresentar fala compreensível. A validade 

do diagnóstico de SA como condição distinta do autismo é incerta, tendo sido 

aprovada a sua eliminação do "Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manual_Diagn%C3%B3stico_e_Estat%C3%ADstico_de_Transtornos_Mentais
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Mentais“ (DSM), sendo fundida com o autismo. Sendo mais comum no sexo 

masculino, quando adultos, muitos conseguem viver de forma normal, como 

qualquer outra pessoa, entretanto, além de suas qualidades, sempre enfrentarão 

certas dificuldades peculiares à sua condição. Há indivíduos com Asperger que se 

tornaram professores universitários (como Vernon Smith, Prêmio de Ciências 

Econômicas em Memória de Alfred Nobel de 2002). Mostrando que é possível sim, 

desenvolver-se, terem emprego... 

Estudiosos sobre o assunto, afirmam que grandes personalidades 

da história,  possuíam fortes traços da síndrome de Asperger, como os físicos Isaac 

Newton e Albert Einstein, John Kimble e Wittgenstein, o naturalista Charles Darwin, o 

pintor renascentista Michelangelo, os cineastas Stanley Kubrick, Andy Warhol e Tim 

Burton, o cantor britânico Gary Numan, o enxadrista/xadrezista Bobby Fischer, a 

Bióloga formada e PHD Temple Grandin, o americano Jason McElwain, que ficou 

famoso após uma partida perfeita em um jogo de basquete e até mesmo o jogador da 

atualidade, Messe. 

Todo 18 de fevereiro celebra-se o Dia Internacional da Síndrome de 

Asperger, data do nascimento de Hans Asperger, que deu nome à mesma. 

O diagnóstico, ainda hoje, apresenta muitas controvérsias. De acordo com 

Montalvo (2012), essa síndrome é comumente confundida com o Autismo. Tem sido 

comum também, o diagnostico de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) ou 

transtorno obsessivo-compulsivo. Isso ocorre, porque crianças com Asperger, quando 

colocadas em situações novas, fora de sua rotina diária, ficam bastante ansiosas, 

agitadas e muitas vezes necessitam se autoregularem, para isso, correm, conversam 

sozinhas, tem amigos imaginários por não terem um de verdade, real  e 

desencadeiam tiques nervosos. 

No entanto, faz-se necessário ainda, muito estudo a respeito dela, para 

que se possa elaborar testes mais precisos e que facilitem o diagnóstico eficaz do 

paciente. Para que ela, seja definida como uma condição, faz-se necessário, que 

o indivíduo tenha, ao menos, seis dos critérios principais.  

Com base em todos esses conhecimentos, o objetivo geral então deste 

artigo, é discorrer sobre a Psicopedagogia, sua atuação, que tipos de estratégias 

adotar diante das dificuldades, para que indivíduos com Síndrome de Asperger 

possam alcançar seu desenvolvimento e vencer suas dificuldades. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manual_Diagn%C3%B3stico_e_Estat%C3%ADstico_de_Transtornos_Mentais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vernon_Smith
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_de_Ci%C3%AAncias_Econ%C3%B3micas_em_Mem%C3%B3ria_de_Alfred_Nobel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_de_Ci%C3%AAncias_Econ%C3%B3micas_em_Mem%C3%B3ria_de_Alfred_Nobel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Kimble&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gary_Numan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jason_McElwain&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_S%C3%ADndrome_de_Asperger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_S%C3%ADndrome_de_Asperger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hans_Asperger
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Para tanto, o embasamento teórico contou com os estudos de Visca 

(1987), Scoz (2008), Bossa (2011), Montalvo (2012) e outros especialistas no 

assunto. No que diz respeito à metodologia, foi caracterizada por uma revisão 

bibliográfica à luz dos referenciais citados. Desse modo, as ideias dispostas no 

decorrer do tema, trazem além desta introdução, três enfoques, a saber: o primeiro 

aborda a Síndrome de Asperger em um contexto histórico e suas características, o 

segundo aponta alguns aspectos teóricos e históricos da Psicopedagogia e o 

terceiro trata da atuação do psicopedagogo no contexto da Síndrome e seus 

possíveis enfrentamentos, possibilidades de intervenção e desafios. 

 

 

2. PSICOPEDAGOGIA ASPECTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS 

 

 

 A Psicopedagogia surgiu, devido à necessidade de uma melhor 

compreensão dos processos de aprendizagem, tornando-se uma área específica de 

estudo, pesquisando os fatores externos e internos que estão diretamente ligados a 

este processo de desenvolvimento. Fundamenta sua prática e teoria sob a 

articulação de três escolas; a psicanalítica, de Sigmund Freud, a piagetiana de Jean 

Piaget e a teoria do vínculo e do apego de Pichon Riviere...  

Para a psicopedagogia interessa-se o estudo e a intervenção sobre o 

indivíduo com dificuldade de aprendizagem, sejam elas quais forem, em todas as 

áreas de sua vida, emocional, cognitiva e social. (CARVALHO e CUZIN, 2008). 

O termo Psicopedagogia parece deixar claro que se trata de uma 

aplicação da Psicologia à Pedagogia, embora essa definição não reflita o verdadeiro 

significado do termo. (PORTO, 2009) 

Nessa visão, a Psicopedagogia vai além dessa concepção, pois vista 

como ação interdisciplinar, implica na contribuição teórica e prática de outras áreas 

de estudo para se constituir como tal.  

 “Essa Ciência é um campo de atuação que integra saúde e educação e 

lida com o conhecimento, sua ampliação, sua aquisição, suas distorções, suas 

diferenças e seu desenvolvimento por meio de múltiplos processos”. (PORTO, 2009, 

p.78) 
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Para Bossa (2011, p.36), a Psicopedagogia inicialmente, deve ocupar-se 

ao estudo da aprendizagem humana e, portanto, preocupar-se: 

 

[...] Com o processo de aprendizagem (como se aprende, como essa 
aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada a diversos fatores, 
como se produzem as alterações na aprendizagem, como reconhecê-las, 
tratá-las e preveni-las) seu objeto de estudo é, portanto, um sujeito a ser 
estudado por outro sujeito. Esse estudo pode ser através de um trabalho 
clinico ou preventivo. O primeiro se dá na relação entre um sujeito com sua 
história pessoal e sua modalidade de aprendizagem buscando compreender 
a mensagem de outro sujeito, implícita no não aprender. No segundo, a 
instituição (espaço físico e psíquico da aprendizagem) é objeto de estudos 
uma vez que são avaliados os processos didático-metodológicos e a 
dinâmica institucional que interferem no processo de aprendizagem.  

 

A Psicopedagogia na função preventiva deve atuar não só na escola, mas 

alcançar a família e a comunidade esclarecendo sobre as diferentes etapas do 

desenvolvimento humano, para que assim possam compreender suas características. 

Nas escolas, o psicopedagogo deve atuar através de assessoria pedagógica, como 

também auxiliando na organização de condições de aprendizagem. 

No trabalho clínico o indivíduo traz consigo toda uma bagagem histórica 

acumulada nas relações que, por sua vez, são construídas nos diversos grupos do 

qual ele faz parte.  

Assim, discorre Bossa (2011, p.31), que: 

 

A Psicopedagogia olha para o sujeito como um todo no contexto no 
qual está inserido [...] busca caminhos e transforma em saber o 
conhecimento. A concepção de sujeito que constrói seu pensamento 
se faz presente através de um corpo que sente, existe, ama e 
proclama sua liberdade de ser, de estar e viver no eterno presente, 
no eterno agora. 

 

Por sua vez, é de grande importância sabermos que a Psicopedagogia 

está inserida no processo que estuda a criança no contexto social, procurando 

descobrir o que ela está aprendendo e se estar assimilando novos pensamentos 

quando se relaciona com outros seres. Sendo assim concebida ainda na sua 

prática, com um enfoque preventivo levando no seu caráter clínico a 

singularidade do processo a ser investigado, recorrendo tanto aos diagnósticos e 

intervenções que lhes são comuns no trabalho institucional e clínico. (BOSSA 

2011) 
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A Psicopedagogia procura estudar as dificuldades de aprendizagem, de 

interação da criança tentando entender o seu mundo e suas relações com este, em 

todos os aspectos sociais, cognitivo, motor, emocional, pois, estas manifestações 

podem ocorrer durante o processo de aprendizagem da criança afetando várias 

etapas, como a escola, o cotidiano, a família e o seu lúdico. Em algumas crianças as 

manifestações são aparentes, em outras, se apresenta isoladas, causando impactos 

em outras áreas. 

As dificuldades de aprendizagem podem se propagar de acordo com o 

aparecimento do não aprender, quando falamos que o sujeito não interpreta o que 

vê. (SAMPAIO, 2010) 

Então, a Psicopedagogia vai buscar através da intervenção o porquê da 

criança ter dificuldades de assimilar e acomodar dados que estão no seu meio, ou seja, 

no ambiente da qual está inserido, pois é partindo da ajuda de um psicopedagogo que 

se pode descobrir o porquê de uma criança já na sua idade avançada, apresentar 

dificuldades de leitura e escrita, bem como nas suas interações sociais. 

A Psicopedagogia tem cada vez mais se modernizada, para dar uma 

contribuição maior aos psicopedagogos, no intuito de ampliar a visão deles, para 

resgatar a aprendizagem, vencer desafios, partindo dos problemas já existentes, 

onde conhecer estas dificuldades logo no início da escolarização, é essencial, pois 

assim é possível, já trabalhar com a intervenção psicopedagógica, tentando 

soluções para resgatar estas dificuldades existentes .  

Aos poucos ela está crescendo, dando suporte a vários campos 

disciplinares, e assim o aprendiz irá resgatar sua autoestima, superando as 

dificuldades decorrentes. A Psicopedagogia e aprendizagem buscam relações em 

todos os aspectos sociais, emocionais cognitivos da criança com o meio, e assim o 

psicopedagogo irá progredindo e ampliando seu campo de conhecimentos, tentando 

encontrar mecanismos em que a criança mantenha um equilíbrio com o que está 

acontecendo. (BOSSA, 2011). 

O psicopedagogo surgiu para melhorar a realidade educacional, 

buscando um avanço não só na aprendizagem dentro do campo escolar, quanto nas 

instituições e clínicas, dentre outros.  

De acordo com Scoz (2008, p.31), “[...] com o crescente avanço do campo 

de atuação da Psicopedagogia, os psicopedagogos sentiram a necessidade de 

aprimorar a própria formação, adquirindo conhecimentos multidisciplinares”. 
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É fundamental que os psicopedagogos cada vez mais se qualificarem 

para que possam atuar de forma correta melhorando o desenvolvimento em nível 

social, cognitivo, afetivo, orgânico e familiar do aprendiz. Todavia, recentemente, os 

psicopedagogos, à luz de contribuições de diversas áreas do conhecimento como, 

por exemplo, de Psicologia, Sociologia, Antropologia, Linguística, Psicolinguística, 

vem reformulando seus pensamentos. 

 

Destacam-se, dentre outras, as contribuições de Ferreiro que 
partindo da teoria piagetiana, busca novos caminhos para o 
entendimento da construção da aprendizagem da leitura e da escrita 
e redimensiona a concepção de problema de aprendizagem ao 
considerar muitos dos erros frequentemente cometidos na produção 
oral e escrita como hipóteses que a criança elabora na construção do 
próprio conhecimento. (FERREIRO apud SCOZ, 2008, p.25). 

 

Os psicopedagogos também buscaram novos caminhos para transformar 

os erros dos alunos em algo construtivo tentando analisar cada fase do 

desenvolvimento em que a criança se encontra, para tentar intervir diante do 

processo de aprendizagem e dos problemas deles decorrentes. 

O trabalho psicopedagógico tem caráter assistencial na elaboração de 

plano, projetos e programas no setor da educação e da saúde, integrando os 

diferentes campos de conhecimentos. A Psicopedagogia ocupa-se de todo o 

contexto de aprendizagem, seja na área clínica, preventiva ou assistencial, através 

de embasamentos teóricos. 

Constata-se, então, que é importante trazermos a Psicopedagogia para 

compreensão do processo do desenvolvimento e das dificuldades humanas, 

buscando a relação entre a família, a escola e o paciente, tornando assim o 

processo de socialização, produtivo, e mais interativo, ajudando aqueles que têm 

dificuldades para interagirem.  

 

3. ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO FRENTE A CRIANÇAS COM ASPERGER 

 
Nos dias que correm é impossível ficar indiferente à importância e a 

visibilidade dos novos instrumentos que vêm para auxiliar o crescimento das 

pessoas. A educação não é exceção. Nesse sentido, o auxílio de um 

psicopedagogo, como ferramenta no auxílio do desenvolvimento da criança, tem um 
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papel muito importante nas áreas de estimulação ao seu enfrentamento, e, é uma 

das formas mais naturais da criança entrar em contato com a realidade, tendo como 

mediador outro ser para ajudá-lo. 

O psicopedagogo tem como uma de suas várias funções, identificar a 

estrutura do sujeito, suas transformações no tempo, influências do seu meio nestas 

transformações e seu relacionamento com o aprender. Este saber exige do 

psicopedagogo o conhecimento do processo aprendizagem e todas as suas inter-

relações com outros fatores que podem influenciá-lo, das influências emocionais, 

sociais, pedagógicas e orgânicas. 

Após identificar, o psicopedagogo deve intervir de forma a contribuir no 

desenvolvimento e melhoria no processo, auxiliando a aumentar seu rendimento, 

quer seja no campo escolar ou ajudando a vencer suas dificuldades no campo das 

interações sociais.    

A criança, é concebida como um ser dinâmico, que a todo o momento 

interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Essa 

interação com o ambiente faz com que construa estruturas mentais e adquira 

maneiras de fazê-las funcionar.  

O eixo central, portanto, é a interação organismo-meio e essa interação 

acontece através de dois processos simultâneos: a organização interna e a 

adaptação ao meio, funções exercidas pelo organismo ao longo da vida. 

O psicopedagogo deve criar um ambiente apropriado para realizar seu 

trabalho, para que a criança perca o medo de relacionar-se, habilidade esta, que será 

trabalhada ao longo das sessões. O papel do psicopedagogo, nada mais é do que um 

arte terapeuta, que incentiva através de dinâmicas, conversas, uso de jogos, fantoches 

e através do uso da fala, já que não pode prescrever medicamentos para que o mesmo 

possa vencer suas dificuldades de relacionar-se. 

Para que seu trabalho tenha êxito maior, faz-se necessário que o 

psicopedagogo tenha dentro do ambiente escolar livre acesso, bom relacionamento 

com os pais, corpo docente e principalmente, tenha a confiança do seu paciente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio das contribuições dos autores mencionados e das reflexões 

realizadas e expostas no decorrer desse artigo reconhece-se a importância de 
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estratégias como recurso psicopedagógico nos processos de desenvolvimento e nas 

interações sociais do educando. 

Das reflexões presentes nesse estudo observa-se que o conhecimento 

da síndrome é fator básico para que o mesmo desenvolva-se, favorecer o 

acompanhamento evolutivo da criança, através de atividades que proporcionem a 

aquisição dos aspectos cognitivos, afetivos, relacionais a serem trabalhados na 

escola, em casa e na clínica.  

Nesse sentido, reforça-se, ainda, a posição de que os professores, 

familiares devem fazer parte do trabalho em conjunto com o psicopedagogo, assim 

como, outros profissionais necessários para que crianças com essa referida 

síndrome possam vencer seus medos e obstáculos. O tratamento é longo, baseado 

em sessões com a criança, pais, professores, familiares próximos e os profissionais 

já citados e envolvidos neste processo. 

De acordo com as pesquisas, não há cura, como fora citado anteriormente, 

o tratamento é feito mediante terapia e com isso, as inequações comportamentais 

vão melhorando, no entanto, quanto mais cedo a síndrome for identificada e o 

diagnóstico for fechado, mais chances o indivíduo terá de uma melhor qualidade de 

vida no futuro. Faz-se necessário, contudo , que ele estude numa escola inclusiva e 

que principalmente o psicopedagogo que o acompanhe, tenha acesso livre, para que 

ambas as partes realizem um trabalho com êxito.             

 Conclui-se que o psicopedagogo é um agente muito importante neste 

processo. Então, caberá ao profissional buscar técnicas, utilizar materiais lúdicos, 

criar situações, visitar a escola do paciente, trocar ideias com seus professores, 

orientar a família, tudo isso, a fim de provocar em seu paciente o desejo, 

inconsciente ou não, de interagir com o outro e se desenvolver da melhor forma 

possível. 
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