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Teresina, 08,08/2019 

 

Cara Fga. Sônia Branco viemos em nome da categoria dos 
Psicopedagogos solicitar a mudança do título de sua postagem : A 
Psicopedagogia está adoecendo as nossas crianças postada no site 
http://ppd.net.br/ assim como algumas colocações a respeito da 
Psicopedagogia o mais rápido possível.  

Compreendemos que sua postagem é de grande importante a 
sociedade pelo seu conteúdo de alerta social a patologização do ensino. 
Entretanto ao afirmar em seu título que os “Profissionais da 
Psicopedagogia estão adoecendo as crianças brasileiras” calunia e 
denigre a imagem profissional de milhares de Psicopedagogos 
Brasileiros.  

Queremos esclarecer que a Psicopedagogia não é uma profissão 
regulamentada, entretanto, ela é uma atividade profissional 
economicamente ativa com profissionais contratados por concursos 
públicos, autônomos, contratados em ongs, empresas, hospitais e 
clinicas.  

É importante frisar a diferença de profissão regulamentada e 
profissão reconhecida, pois a psicopedagogia é reconhecida, não 
obstante não seja regulamentada e que apenas 3% das profissões são 
regulamentadas no Brasil, ou seja, isso ocorre como exceção e não como 
regra, visto que a nossa A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 
5º, aduz que o exercício de qualquer profissão é livre, desde que 
atendidas as qualificações e os requisitos exigidos em lei: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

 
A importância profissional da Psicopedagogia é incontestável e 

reconhecida dentro do campo da saúde, educação, técnica e científica.  
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Argumentar  de uma forma geral que os psicopedagogos são 
formados em cursos de 360 horas , ead não possuem qualificação para 
atuar, a senhora está cometendo um erro, isto porque legalmente eles 
podem atuar livremente, , além de que  a senhora está generalizando o 
ensino de todas as faculdades brasileiras que oferecem o curso no Brasil 
e se preocupam e primam pela qualidade.  

A psicopedagogia é ofertada no Brasil por universidades e 
faculdades públicas e privadas na modalidade presencial e a distância, 
como graduação de 3500 horas (Licenciaturas e Bacharelado) e pós 
graduação de 360 horas até 800horas. De acordo com o MEC cada 
instituição é livre para organizar suas grades e oferecer o curso 
habilitando os profissionais a trabalharem na área.  

A partir da legislação brasileira toda e qualquer pessoa pode opinar 
sobre qualquer assunto, desta forma entendemos que sua opinião é 
contrataria a formações curtas e EAD na psicopedagogia, até porque 
nosso sindicato também compartilha desta opinião e luta para que as 
faculdades possam oferecer cursos cada vez melhores com carga horária 
condizente a necessidade da formação profissional deste terapeuta da 
aprendizagem.  

Entretanto ao expressar sua opinião a senhora generaliza e não traz 
ressalvas prejudicando a compreensão do leitor, como escritora a 
senhora forma uma opinião e causa no público que lê um julgamento.  

Sobre o aumento de resultados de diagnósticos de transtorno que 
que a senhora cita em seu texto de déficit de atenção, hiperatividade, 
TPAC, autismo, dentre outros citados em sua postagem, não são 
prerrogativas do psicopedagogo que é um erro grave de sua postagem. 
Cabe ao psicopedagogo apenas o diagnóstico de dificuldades e 
transtornos referente a aprendizagem dos sujeitos de qualquer idade, 
sejam eles típicos ou atípicos.  

No caso de sua postagem, se ela foi feita direcionada a uma 
determinada(o) profissional da psicopedagogia, ou simplesmente em 
cima do relato de caso citado na postagem ela está inadequada e 
atingindo toda a categoria dos psicopedagogos que se sentiram 
ofendidos.  

Sabemos que hoje o ambiente virtual influencia na opinião daqueles 
que buscam um atendimento terapêutico, sua postagem prejudica a 
imagem de todos os profissionais isto devido ao título ter ficado 
expressamente claro que o alvo são os profissionais da psicopedagogia.  

Acreditamos no bom entendimento e na sua boa-fé em não 
prejudicar nossa categoria e que a troca do título e ajuste em suas 
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afirmações sobre a psicopedagogia atenderão a demanda dos 
profissionais que fazem parte deste sindicato como os demais que se 
sentem prejudicado por sua postagem que tem sido compartilhada em 
redes sociais.  

Esperamos contar com sua atenção, bom senso e cooperação entre 
profissionais. A psicopedagogia é uma área que vem crescendo no Brasil 
e temos contribuído com milhares de famílias no atendimento terapêutico 
e preventivo junto aos transtornos e dificuldades de aprendizagem.  

Acreditamos que merecemos respeito pelo trabalho desenvolvido.  
 

Atenciosamente 
 

Jossandra Barbosa 
Presidente 
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