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APRESENTAÇÃO 
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Escrever sobre algo que lemos e apresentar um conjunto de ideias elabo-

radas no intuito de compartilhar um movimento de pensar sobre esta impor-

tante atividade cognitiva psíquica: ler. Um imenso desafio. Emitir uma opinião 

sobre impressões de uma leitura atenta, vinculada ao nosso seguir aprenden-

do a ser melhores mediadores de pessoas em seus processos de aprendi-

zagem, é estabelecer conexão com o pensamento dos autores deste texto e, 

com isso, refletir sobre o tema em pauta.  Relacionar-se com o conhecimento, 

com a informação e com a sabedoria, importante tríade de nossa evolução 

como seres pensantes, requer, no tempo presente, mudança de hábitos, de 

atitudes e, com isso, a construção de novos modos de ser e estar no mundo, 

atuando em prol do desenvolvimento de pessoas. 

Neste trabalho, os autores apostam na necessidade da mudança de 

olhar sobre o aprender e o ensinar na Educação Superior e, a partir de suas 

práticas, pesquisas e interações no ato de aprender e ensinar, reforçam um 

desejo meu - e tantos outros autores e pesquisadores em Educação-, que 

a  Psicopedagogia seja uma maneira de propormos práticas  pedagógicas 

voltadas ao aprender ao longo da vida (lifelong learning) e vinculados com um 

pensar andragógico onde seja possível compreender, de fato, a aprendiza-

gem como um processo de emancipação humana.

Acredito, assim como a Elaine e o Emerson, ser de vital importância que 

os psicopedagogos de nosso país ocupem-se também do Ensino Superior 

e da Educação Profissional. 

Aprender, ao ler este interessante trabalho foi minha maior alegria e meu 

maior prazer e, aos autores, parabenizo pelas ideias aqui trabalhadas no exer-

cício complexo, mais extremamente rico, da autoria de pensamento compar-

tilhada. Aos leitores, desejo a mesma alegria e prazer! Para todos e todas, 

Saúde e Paz! Boa leitura!

1 Escritor, ArtE-EducAdor, PsicoPEdAgogo ProfEssor, MEstrE EM EducAção E AssociAdo titulAr dA 
ABPP AssociAção BrAsilEirA dE PsicoPEdAgogiA.
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Meu relacionamento com Elaine e Emerson é bem diversificado. Somos 

colegas de trabalho, amigos, já passamos pela experiência de aprender e 

ensinar juntos. De alguma maneira sinto que eu os influenciei a buscar na 

Psicopedagogia novos referenciais para as atividades que já realizavam no 

Ensino Superior.

Fui orientadora de ambos no trabalho de conclusão do curso de pós-

graduação em Psicopedagogia que realizaram na modalidade à distância 

numa universidade mineira, quebrando os paradigmas relacionados a essa 

modalidade de ensino como sendo de natureza inferior. Pelo contrário! Eles 

demonstraram que o curso lhes serviu como suporte para a construção de 

conhecimentos nesta área e deu-lhes a coragem necessária para se expo-

rem nesta aventura que é escrever um livro, autorizando-se como autores de 

uma obra.

As ideias de Elaine e Emerson se entrelaçam distribuídas entre os capítu-

los, abordando os campos da Psicopedagogia e da Educação Profissional e 

propiciando aos leitores reflexões a respeito da possibilidade ou necessidade 

da atuação do psicopedagogo no âmbito do Ensino Superior.

Para mim foi um prazer caminhar com eles e espero que para os leitores o 

prazer se transforme em surpresa pelas conclusões a que chegaram.

MEstrE EM EducAção, PsicoPEdAgogA, ProfEssorA E AssociAdA 
titulAr dA ABPP AssociAção BrAsilEirA dE PsicoPEdAgogiA.
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INTRODUÇÃO
Indubitavelmente, a educação é um processo que surge a partir do nas-

cimento do ser humano, sendo desenvolvido até o seu falecimento. Nesse 

sentido encontramos inúmeras variáveis que interferem no resultado desse 

processo. E qual seria esse resultado? Um ser humano que, além de formado 

didático e profissionalmente, seja ético, capaz de lidar com as situações mais 

diversas, seja emocionalmente equilibrado, espiritualmente alinhado e apto a 

desempenhar os papéis e funções sociais dentro dos padrões estabelecidos 

para as sociedades contemporâneas.

Ocorre que as variáveis que interferem nesse processo, sejam elas de 

ordem, ambiental, social, biológica ou outra qualquer, provocam um resultado 

ou limitam o alcance desse resultado, fazendo surgir então estratégias, ações 

e teorias que buscam solucionar ou dar encaminhamento para soluções que 

garantam a retomada do processo educativo/formativo.

Muito se tem estudado sobre as variáveis que atingem crianças e jovens 

no processo de aprendizagem e no seu desenvolvimento educacional. Mas 

quando essa criança e esse jovem ingressam na idade adulta e, quase como 

que em paralelo, ingressam na Educação Superior parece que um abismo 

enorme se abre nas propostas de mediação, de entendimento e de ajuda a 

esses jovens adultos, que ainda precisam de orientação, ainda que de forma 

pontual.

A Educação Superior no Brasil apresentou nos últimos anos, de acordo 

com dados do Censo Superior, um crescimento significativo, principalmente 

no que diz respeito ao número de instituições de ensino particulares e matrí-

culas nessa categoria. Muito desse crescimento tem haver com o incentivo 

de programas governamentais como, por exemplo, o PROUNI, o REUNI e o 

FIES que possibilitaram o ingresso de uma camada da população que talvez 

não tivesse condições econômicas, sociais e até mesmo educacionais, para 

ingressar em uma universidade pública.

Diante desse atual contexto da Educação Superior no Brasil, e impul-

sionados pelos conhecimentos construídos no Curso de Especialização em 
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Psicopedagogia, iniciamos a escrita desse livro com o objetivo de estudar e 

demonstrar a necessidade e a possibilidade de atuação do psicopedagogo 

nesse nível educacional, com vistas a contribuir para o sucesso acadêmico 

e profissional dos alunos e diminuir alguns entraves relacionados ao desen-

volvimento cognitivo que eles porventura apresentem e que possam compro-

meter o resultado do processo educacional. 

Para contextualizar a obra, abordaremos a Educação Superior segundo 

os novos paradigmas científicos e as dificuldades de aprendizagem relacio-

nadas aos alunos que nela ingressam, as quais criam verdadeiros quadros 

de “fracasso escolar” nesse nível de escolaridade, o que é ainda pouco estu-

dado e abordado nos textos acadêmicos.

Contemplando as especificidades da Educação Superior e corroboran-

do com as atualizações e inovações nas teorias a respeito da educação de 

adultos, destacaremos ainda os conceitos de Andragogia e Psicoandragogia.

Esperamos que essa pequena e singela abordagem possa, de alguma 

forma, contribuir para o fortalecimento da Psicopedagogia no Brasil e impul-

sionar o exercício dessa prática também no cotidiano da Educação Superior, 

bem como confirmar o compromisso de todos nós psicopedagogos com a 

educação dos brasileiros, ao nosso entender único meio de acesso à cida-

dania plena e garantia da Justiça Social.
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CAPÍTULO I
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EDUCAÇÃO SUPERIOR

O reconhecimento de que a Educação ocupa posição de destaque entre 

as várias maneiras de viabilizar o desenvolvimento de um país e das pessoas 

é reflexo dos esforços mundialmente implementados no sentido de elevá-la 

ao patamar que realmente deve ocupar. A Educação, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, em práticas formais e não formais, configura em me-

canismo de formação e transformação sociais, na medida em que modifica o 

statu quo por meio da construção de novos saberes e novos conhecimentos 

e a aplicabilidade desses no contexto e na realidade em que vivem.

Quando pensamos em Educação Superior não nos esquecemos de que 

ela, além de cumprir sua função social dentro de um contexto, deve ter qua-

lidade e contar com profissionais capacitados. Cobramos isso, pois as Ins-

tituições de Educação Superior, na medida em que geram o aprimoramento 

na qualificação profissional e tecnológica, promovem mudanças significativas 

nos outros níveis e modalidades de ensino, uma vez que é por meio dela que 

se forma a geração de educadores e educadoras da Educação Infantil e da 

Educação Básica. Muito dessa cobrança é fruto de rankings institucionais di-

vulgados pelo Ministério da Educação endossados por resultados adquiridos 

em práticas avaliativas anuais.

Atualmente as discussões e os parâmetros de avaliação da Educação 

Superior sinalizam para a concepção de uma educação profissional de ex-

celência na qual são exigidas competências e habilidades necessárias aos 

egressos da Educação Superior nas diversas áreas do conhecimento, por 

meio das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. Anual-

mente as Instituições de Educação Superior e os Cursos de Graduação são 

avaliados por instrumentos legalmente criados pelo Ministério da Educação 

para aferir sua qualidade e sua abrangência educacional.

Em contrapartida à busca de uma educação que atenda aos anseios da 

sociedade do conhecimento e da informação e dos padrões de qualidade 

definidos pelo Ministério da Educação, a problemática do desenvolvimento 

cognitivo dos alunos das instituições, principalmente das particulares, é inten-

sificada pela ampliação do acesso à Educação Superior por elas oferecido. 



PSICOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: possibilidade ou necessidade? - 19 

Pode-se dizer que tais fatores, aliados à baixa qualidade da Educação Bási-

ca, contribuem para o distanciamento da concepção de qualidade, para o in-

sucesso da formação profissional e para a falta de autonomia dos discentes, 

percebida como o fator crítico de sucesso pelo mercado de trabalho.

Dados do último Censo da Educação Superior apontam para um cresci-

mento significativo de Instituições de Educação Superior no Brasil. O número 

de instituições públicas, de acordo com o Censo, cresceu 3,8% de 2008 para 

2009, enquanto o número de instituições privadas cresceu 2,6%. Apesar de 

ambas apresentarem a mesma tendência, as instituições privadas continu-

am predominantemente na Educação Superior com 89,4% do número total 

de IES. A organização acadêmica das Faculdades continua caracterizando a 

Educação Superior, com participação percentual de 85% do total de Institui-

ções em 2009. A predominância de Faculdades isoladas privadas representa 

também grande número de professores contratados em regime de trabalho 

horista, ou seja, professores que somente lecionam e não possuem, fora da 

sala de aula, outras atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão nas 

Instituições.

A maior parte das funções docentes em Instituições privadas é de ho-

ristas, correspondendo a 53% dos professores, segundo dados do Censo 

2009, enquanto aquelas em tempo integral correspondem apenas a 21,5%. 

Já nas Instituições de Educação Superior públicas, os números são comple-

tamente diversos e os professores contratados em tempo integral, com ativi-

dades também fora da sala de aula, representam 78,9%, com destaque para 

as instituições federais que registraram 87,5%. A predominância de professo-

res contratados em regime de trabalho horista, principalmente nas instituições 

particulares de ensino é um indicativo importante a ser considerado, quando 

falamos na abrangência do atendimento ao discente.

Alguns alunos, principalmente os do primeiro ano dos cursos de gra-

duação, apresentam determinadas dificuldades relacionadas à adaptação 

ao ambiente acadêmico, seja por questões relativas aos conhecimentos 

construídos na Educação Básica, seja por situação econômica ou por ou-

tros motivos que possam ter relação com o cognitivo, o social e até mesmo 

com o emocional e afetivo. Pode-se dizer que o perfil do aluno da Educação 
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Superior tem sido, durante muito tempo, modificado. Nesse último Censo os 

dados constatados foram consideravelmente mais substanciais e criteriosos 

do que os dados apresentados em anos anteriores. Isso foi possível porque 

a coleta das informações dos alunos foi individualizada, o que permitiu iden-

tificá-los como indivíduos independentes do(s) Curso(s) e/ou Instituição(ões) 

aos quais estão vinculados.

Desse modo, o Censo revelou que, conforme a modalidade de ensino 

- presencial ou a distância - há públicos bastante diferenciados. O público fe-

minino é predominante no total de matrículas e de concluintes dos cursos de 

graduação presenciais e à distância. Outro ponto importante destacado pelo 

Censo e que influencia diretamente no processo de ensino e aprendizagem 

das IES é o universo de ingresso por processo seletivo. 36.294 ingressos em 

instituições públicas ocorreram por meio de programa de reserva de vagas. 

Entre os tipos de programas de reserva de vagas coletados, o destaque fi-

cou com o que se destina a “alunos procedentes de ensino público” (69%), 

seguido do relacionado com identidade “étnica”, com 25%, de acordo com o 

Gráfico 01. Nas instituições privadas os dados coletados sobre financiamen-

to estudantil revelam que, de cada dez matriculados, três possuem bolsas 

de estudo. Verifica-se, portanto no Gráfico 02 que, entre o total de bolsistas, 

82,5% são de programas reembolsáveis e 17,5% de não reembolsáveis.
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A Educação Superior contempla uma educação voltada para a formação 

profissional cujos educandos são adultos capazes de tomar decisões, fazer 

escolhas e direcionar suas ações para perseguir seus objetivos. Os alunos 

são significativamente distintos daqueles da Educação Básica, objeto de 

estudo dos cursos de graduação em Pedagogia e também dos cursos de 

Especialização.

Considerando a perspectiva existencial humanista, o comportamento 

adulto se concretiza na razão, na liberdade e na responsabilidade. Por meio 

da razão, o homem desenvolve a consciência, ou seja, a capacidade de co-

nhecer o mundo e a si mesmo e de saber que conhece (reflexão). Através 

da consciência, ele “se identifica e se afirma como pessoa, como indivíduo 

distinto e diferente dos demais, como portador de direitos e deveres e como 

criador de si próprio” (BACH, 1985, p.77).

Segundo Álvaro Vieira Pinto, “a educação é um processo histórico de 
criação do homem para a sociedade e simultaneamente de modificação 

da sociedade para beneficio do homem.” Nesse sentido, para entender 

a educação deve-se compreender primeiro como se estrutura a sociedade, 
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pois é ela que vai determinar o contorno e a forma de realização do processo 

educacional.

nova PErsPECtiva da EduCação suPErior

O modelo neoliberal iniciado no Brasil na década de 80 levou para as 

Instituições de Educação Superior a lógica da produção mercantil, ou seja, “o 

processo resultante de uma nova fase de reestruturação capitalista é marcado 

por políticas de centralização, de diferenciação e de diversificação institucio-

nal e, especialmente, de privatização da esfera pública”. (DOURADO, 2004, 

p. 236). Nos anos 90 as políticas públicas foram redefinidas causando modifi-

cações significativas nos padrões de intervenção estatal, redirecionando me-

canismos e formas de gestão bem como políticas públicas, particularmente, 

as políticas educacionais. O conjunto dessas ações no âmbito educacional 

resultou na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A Lei nº 9.394 de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional apresenta em seu Capítulo IV um conjunto de princípios que regem 

a Educação Superior no Brasil, direcionado, de um lado, pelos processos de 

descentralização e flexibilização e, de outro, por novas formas de controle e 

padronização por meio de processos avaliativos.  

O Ministério da Educação e os órgãos responsáveis pela avaliação da 

Educação Superior no Brasil criaram instrumentos e parâmetros norteadores 

como forma de assegurar padrões mínimos de qualidade, uma vez que o 

surgimento de Instituições de Educação Superior encontra-se numa curva 

ascendente. A tendência nos anos mais recentes continua sendo o aumento 

da procura pela Educação Superior devido a vários fatores que pressionam 

as transformações da sociedade brasileira.

Em 2004, com a publicação da Lei nº 10.861 que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES - diversificados pa-

râmetros, insumos e instrumentos foram normatizados com a finalidade 

de promover a melhoria da qualidade da Educação Superior no Brasil, a 

orientação de expansão da sua oferta, o aumento permanente de sua efi-

cácia institucional, de sua efetividade acadêmica e social e, especialmen-

te do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. O 
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SINAES integra três modalidades de instrumentos de avaliação, aplicados 

em momentos diferentes: Avaliação das Instituições de Educação Superior 

(AVALIES), Avaliação dos Cursos de graduação (ACG) e Avaliação do De-

sempenho dos Estudantes (ENADE).

Um dos destaques e avanços formalizados pelos novos instrumentos de 

avaliação da Educação Superior é a inclusão na Dimensão Organização Di-

dático Pedagógica, para cursos que estão em processo de reconhecimento, 

do item atendimento e apoio psicopedagógico ao discente. Isso indica que 

as entidades e órgãos responsáveis pela formulação e reformulação dos pa-

râmetros mensuráveis da qualidade educacional da Educação Superior se 

sensibilizam com as demandas atuais presentes no cotidiano acadêmico e 

na educação de jovens e adultos.

Diante do exposto, acredita-se que o conceito de qualidade da Educa-

ção Superior está vinculado à definição de seus objetivos expressos na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e assegurados pela avaliação da 

qualidade pelo Ministério da Educação. Se esses são consistentes, atendem 

às aspirações da formação do sujeito em sua plenitude e aos anseios da so-

ciedade, constituindo vetores precisos para uma educação com qualidade. 

Nesse sentido, os cursos e demais atividades de uma Instituição de Edu-

cação Superior brasileira terão qualidade desde que tornem realidade as fina-

lidades propostas no artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional de 1996 para a Educação Superior, entre as quais estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. 

Nessa perspectiva, a avaliação da qualidade está atrelada a uma filosofia da 

educação, que pode assumir características distintas no tempo e no espaço, 

em razão da historicidade dos fins educacionais.

PEdagogia ou andragogia, na EduCação suPErior?
O que a legislação supõe é que o adulto aprendiz requer uma filosofia 

educacional específica, com métodos peculiares, para potencializar os obje-

tivos educacionais expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais e corrobo-

rados nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação ministrados nas 

instituições de Educação Superior.
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Essa filosofia se consubstancializa na “Andragogia”, conceito que surgiu 

na década de setenta como teoria específica de educação de adultos no 

contexto de uma perspectiva educacional permanente e continuada ao longo 

da vida, exigindo reflexões e propostas para um novo público que passaria a 

integrar os sistemas de ensino de maneira formal ou informal.

A palavra Andragogia, de origem grega - andrós, homem e gogos, guiar 
ou conduzir - refere-se à educação dos adultos, em oposição à Pedagogia, 

ciência da educação de crianças. Segundo Cavalcanti e Gayo,

o vocábulo “Andragogia” foi inicialmente utilizado por Ale-

xander Kapp (1833), professor alemão, para descrever 

elementos da Teoria de Educação de Platão. Voltou a ser 

utilizado por Rosenstock (1921), para significar o conjunto 

de filosofias, métodos e professores especiais necessá-

rios à educação de adultos. Na década de 1970, o termo 

era comumente empregado na França (Pierre Furter), Iu-

goslávia (Susan Savecevic) e Holanda para designar a 

ciência da educação de adultos. O nome de Malcolm 

Knowles surgiu nos Estados Unidos da América, a partir 

de 1973, como um dos mais dedicados autores a estu-

dar o assunto. Pierre Furter (1973, p.23) definiu Andrago-

gia como a filosofia, ciência e a técnica da educação de 

adultos. (CAVALCANTI e GAYO, 2004/2005, p. 45)

Tal conceito foi elaborado no decorrer das últimas décadas do século 

XX, a partir da Filosofia e da Antropologia. Está relacionado à necessidade 

de uma educação permanente desenvolvida por meio de uma práxis fun-

damentada em princípios de participação e horizontalidade, com mudanças 

no papel do professor. Este passa a ser encarado como um facilitador de 
aprendizagem permitindo incrementar o pensamento, a autogestão, a qua-

lidade de vida e a criatividade do participante adulto, com o objetivo de que 

alcance sua autorrealização.

 Se analisarmos a situação atual da Educação Superior no Brasil sob 
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esse ângulo, vemos que muitos dos problemas existentes na educação 

de pessoas adultas estão associados com a adoção de um modelo pe-

dagógico. Existe uma lacuna na formação dos docentes da Educação Su-

perior que pressupõe não técnicas ou metodologias desenvolvidas para 

a aprendizagem de crianças, consideradas imaturas e heterônimas, mas 

sim técnicas e metodologias voltadas para aprendizagem de adultos, com 

todas as condicionantes que carregam em suas formações pregressas, o 

que orienta a Andragogia. 

A Andragogia, nesse sentido, é uma metodologia que busca promover 

o aprendizado da autonomia por meio da experiência, fazendo com que a 

vivência estimule e transforme o conteúdo, impulsionando a assimilação 

dos conteúdos. O adulto aplica os conhecimentos construídos: é o apren-

der por meio do fazer, o “aprender fazendo”. O processo de ensino e apren-

dizagem, do ponto de vista andragógico, procura tirar o máximo proveito 

das características peculiares dos adultos para que os resultados desse 

processo culminem numa aprendizagem mais fácil, profunda e criativa le-

vando em consideração as experiências dos educandos e seja relevante 

para as práticas cotidianas.

Atualmente a nova configuração da sociedade, cujo conhecimento 

está ancorado no acesso instantâneo às informações, exige competên-

cias que corroborem com essas expectativas. A humanidade vive em um 

cenário indiscutivelmente diferente e complexo. O rápido desenvolvimento 

do mundo do conhecimento bem como a expressividade da dicotomia 

entre o pensar e o fazer neste universo contemporâneo proporcionam 

o surgimento de um novo contexto educacional. A educação firmou-se 

como um instrumento imprescindível para exploração e interpretação de-

mandadas por esse novo cenário. O acúmulo de saberes e conhecimen-

tos adquiridos ao longo dos anos acadêmicos não é mais suficiente para 

a interação com este novo paradigma social e educacional. Fazem-se ne-

cessários o desenvolvimento de habilidades mobilizadoras e articuladoras 

dos conhecimentos construídos em sala de aula e a prática da realidade 

do mercado de trabalho e do cotidiano em geral. 

A adoção de um modelo de ensino pautado na Andragogia, assim como 
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a inserção do psicopedagogo na Educação Superior parecem ser as vias 

para que os anseios das pessoas que ingressam nestas instituições sejam 

atingidos plenamente, contribuindo, desta forma, para o alcance dos Quatro 

Pilares da Educação e sua missão no desenvolvimento humano, propostos 

pela UNESCO e ratificados pelo governo brasileiro em acordos internacionais. 

A educação, em todos os níveis e modalidades, deve organizar-se em 

torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda vida, se-

rão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento. Apren-

der a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão, Aprender a 

fazer, para poder agir sobre o meio envolvente, Aprender a viver juntos, a fim 

de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas e, 

finalmente, Aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. 

Essas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem 

entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta. O 

entendimento é que cada um dos quatro pilares do conhecimento deva ser 

objeto de atenção igual por parte do ensino estruturado, a fim de que a edu-

cação apareça como uma experiência global a levar a cabo ao longo de toda 

a vida, no plano cognitivo no prático, para o indivíduo enquanto pessoa e 

membro da sociedade.
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CAPÍTULO ll
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    FUNDAMENTOS HISTóRICOS
DA PSICOPEDAGOGIA

A Psicopedagogia teve seu início no século XX na França com os autores 

Françoise Dolto, Julian Ajuriaguerra, Pichon-Riviére, Pierre Vayer, Louise Picg, 

dentre outros, realizando estudos para resolver problemas de fracasso es-

colar e articulando tais intervenções com a Medicina, Psicologia, Psicanálise 

e Pedagogia. Na época, o problema do fracasso escolar estava associado 

a problemas de conduta e comportamento, ao desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, emocional, orgânico e motor.

Expandiu-se pela Europa, Estados Unidos e, mais recentemente, pela 

Argentina ainda com ênfase nos aspectos relacionados com o insucesso es-

colar. Nesse período, as dificuldades e/ou problemas de aprendizagem apre-

sentavam caráter médico e eram tratados com procedimentos remediativos. 

Os primeiros Centros Psicopedagógicos foram criados na França, na década 

de 40, com o intuito de desenvolver um trabalho voltado para crianças com 

problemas escolares ou comportamentais atendidas por uma equipe de pro-

fissionais da área psicológica, psicanalítica e pedagógica. 

O movimento da Psicopedagogia no Brasil se inicia com forte influência 

da Argentina, seja pela proximidade geográfica e pelo fácil acesso à literatu-

ra. Há registros bibliográficos de trabalhos de autores argentinos tais como 

Sara Paín, Jorge Visca e Alicia Fernández, que constituem os primeiros es-

forços no sentido de sistematizar um corpo teórico próprio da Psicopedago-

gia. Nádia Bossa ressalta que a origem do pensamento argentino acerca da 

Psicopedagogia é marcada por traços dos estudos e pesquisas realizados 

na França e destaca que

a literatura francesa influencia as ideias sobre Psicope-

dagogia na Argentina, a qual, por sua vez, influencia a 

práxis brasileiras. A psicpedagogia francesa apresenta 

algumas considerações sobre o termo Psicopedagogia 

e sobre a origem dessas idéias na Europa, e os tra-
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balhos de George Mauco, fundador do primeiro centro 

médico psicopedagógico na França, em que se perce-

bem as primeiras tentativas de articulação entre medi-

cina, psicologia, psicanálise e pedagogia, na solução 

dos problemas de comportamento e de aprendizagem. 

(BOSSA, 2007, p. 39)

Na Argentina a Psicopedagogia já surge como um curso de graduação, 

na década de 60. No entanto, a atividade psicopedagógica já era exercida 

antes mesmo da criação do curso. Profissionais que possuíam outra forma-

ção, ao encontrarem demandas específicas de dificuldades de aprendiza-

gem, vislumbraram a necessidade de ocupar um espaço que pedagogos e 

psicólogos não conseguiam preencher. Com isso, alternativas de intervenção 

foram criadas, com o objetivo de resolver os problemas de fracasso escolar, 

cada vez mais recorrentes. Segundo Maria Regina Peres

a Psicopedagogia passa a despertar a atenção de vários 

países que, preocupados com os altos índices de fra-

cassos escolares, passam a buscar novas alternativas de 

trabalho. Dentre estes países, na Argentina, a Psicope-

dagogia tem recebido um enfoque especial, sendo con-

siderada uma carreira profissional. (PERES, 1998, p. 42)

No Brasil, a Psicopedagogia teve início da década de 70, mas pode-se 

dizer que o movimento da Escola Nova, na década de 20 do século passa-

do, agregou um novo olhar sobre a educação brasileira. Esse olhar propunha 

um atendimento holístico às necessidades do educando e à realidade do 

país com vistas ao desenvolvimento do processo educacional. O documen-

to do Manifesto dos Pioneiros da Educação traduz alguns dos elementos 

pontuados por John Dewey, dentre eles a compreensão de que o ensino 

deve basear-se na experiência em função dos interesses da criança e a con-

cepção da escola como uma sociedade em miniatura. Os escolanovistas 

defendiam que a educação abandonasse o “empirismo grosseiro” que rei-
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nava no pensamento pedagógico e adotasse métodos científicos de forma 

que correspondesse às necessidades da sociedade urbano-industrial que 

se desenvolvia. Uma das formas pelas quais essa aplicação dos métodos 

científicos à educação iria ocorrer seria por intermédio da utilização dos ins-

trumentos da Psicologia.

Os ideais propostos pela Escola Nova corroboram os pressupostos psi-

copedagógicos no sentido do desenvolvimento pleno do educando e de 

considerar suas necessidades e o contexto no qual se insere. Naquele mo-

mento não se consolidava ainda um campo de conhecimento e de investiga-

ção científicas, mas encontramos aportes significativos e característicos dos 

entendimentos psicopedagógicos, o que não nos impede de pensar que ali 

se iniciava um vasto espaço de discussões e pesquisas em torno do que 

hoje chamamos de Psicopedagogia.

Historicamente registrado é que no Brasil a Psicopedagogia surgiu na dé-

cada de 70 e a principal atuação dos especialistas na área era a intervenção 

nos problemas de aprendizagem associados às disfunções neurológicas, ou 

seja, ainda mantendo a visão medicalizante de suas origens. Nesse período, 

no Brasil, os altos índices de evasão escolar e repetência impulsionaram al-

guns profissionais a se dedicarem ao diagnóstico e intervenção dirigidos para 

os problemas de aprendizagem. Para isso, eles se basearam nos referenciais 

teóricos desenvolvidos na França e Argentina.

Na década de 80 tem início em São Paulo, no Instituto Sedes Sapientiae, 

o primeiro curso de Psicopedagogia. Os primeiros profissionais lá formados 

foram responsáveis pela criação da Associação Paulista de Psicopedagogia, 

atual Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp), com expressiva repre-

sentatividade no território nacional. Para Fagali, o Instituto Sedes Sapientiae foi 

pioneiro no desenvolvimento do curso de Psicopedagogia. Ela ressalta que

a retomada das raízes do curso de formação em Psico-

pedagogia do Sedes Sapientiae justifica-se por ter sido 

um curso pioneiro na realidade de São Paulo, gerador de 

líderes de mudança que prosperaram em projetos como 

o da construção da Associação de Psicopedagogia em 

São Paulo. (FAGALI, 2007, p. 19-20)
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Desde o surgimento no Brasil, houve uma evolução no conceito de Psi-

copedagogia. Quando surgiu, teve uma visão organicista e patologizante da 

dificuldade de aprendizagem. Seu objetivo era fazer a reeducação das crian-

ças portadoras de deficiências. Avançou para um campo de conhecimento 

interdisciplinar ao considerar seu objeto de estudo o processo de aprendiza-

gem com todas as variáveis que nele interferem. Seu objetivo passou a ser 

a investigação da etiologia da dificuldade, seu significado para a criança e 

sua família, a sua modalidade de aprendizagem e reais possibilidades para 

aprender. Atualmente, define-se a Psicopedagogia como uma área de co-

nhecimento transdisciplinar, cujo objeto de estudo é o ser cognoscente e que 

tem como objetivo facilitar a construção da aprendizagem e da autonomia 

desse ser identificando e clarificando os obstáculos que possam impedir que 

esta construção se faça.

Apesar de apresentar uma base teórica robusta na discussão sobre a 

aprendizagem de crianças, os estudos de abordagens psicopedagógicas na 

aprendizagem de adultos têm crescido, possibilitando uma nova e importante 

possibilidade de atuação para o psicopedagogo neste âmbito.

o ProfissionaL da PsiCoPEdagogia: formação, atuação E rEguLamEntação

A Psicopedagogia, como vimos, nasceu da necessidade de uma melhor 

compreensão do processo de aprendizagem humana e se tornou uma área 

de estudo específica que busca conhecimento em outros campos e cria seu 

próprio objeto de estudo: o processo de aprendizagem humana, seus níveis 

de desenvolvimento e a influência do meio nesse processo. 

É uma área de conhecimento que se dirige para o estudo da aprendiza-

gem enquanto processo inerente ao ser humano, configurando-se no âmbito 

das ciências humanas. Nesse sentido, o objeto de estudo da Psicopedago-

gia é a aprendizagem humana e o ser que aprende é o sujeito para o qual a 

Psicopedagogia se dirige.

Considerando que a Psicopedagogia é um campo de conhecimento 

contemporâneo, ela se difere de outros campos como área de atuação e de 

reflexão, pois leva em consideração a objetividade e subjetividade humanas e 

o conhecimento das diversas formas de aprender. Ocupa-se dos problemas 
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relacionados com a aprendizagem humana, atuando em áreas próximas à 

Psicologia e à Pedagogia. Evoluiu para atender às demandas sociais relacio-

nadas aos problemas de aprendizagem e ao fracasso escolar, constituindo-

se, assim, numa prática. Sobre o campo de atuação da Psicopedagogia, 

Nádia Bossa nos apresenta que

como se preocupa com o problema de aprendizagem, 

deve ocupar-se inicialmente do processo de aprendi-

zagem. Portanto vemos que a Psicopedagogia estuda 

as características da aprendizagem humana: como se 

aprende, como esta aprendizagem varia evolutivamente 

e está condicionada por vários fatores, como se produ-

zem as alterações na aprendizagem, como reconhecê-

las, tratá-las e preveni-las. Este objeto de estudo, que é 

um sujeito a ser estudado por outro sujeito, adquire ca-

racterísticas específicas a depender do trabalho clínico 

ou preventivo. (BOSSA, 2007, p. 24)

O psicopedagogo deve agregar conhecimentos multidisciplinares na sua 

atuação profissional, tendo em vista que, nas avaliações diagnósticas, é ne-

cessária a interpretação de diferentes dados. Esses conhecimentos auxiliarão 

o profissional da Psicopedagogia na compreensão do quadro diagnóstico e 

a escola na melhor metodologia de trabalho. 

Ainda mais na Educação Superior, onde se tem uma profusão de dados, 

a partir das Avaliações Institucionais, realizadas internamente por meio das 

Comissões Próprias de Avaliação ou mesmo pelos relatórios das avaliações 

externas, pode o psicopedagogo construir uma metodologia de atuação sis-

temática e pontual a fim de intervir nos processos educacionais que interfe-

rem direta ou indiretamente no desempenho de docentes e discentes.

Até mesmo os dados de frequência ou de desempenho nas avaliações 

intermediárias ou finais podem ser indicadores de abordagens pontuais tanto 

quanto a discentes quanto a docentes, melhorando e até mesmo prevenindo 

determinados cenários de fracasso.
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CamPo dE atuação da PsiCoPEdagogia

O campo de atuação da Psicopedagogia é focado na intervenção do 

processo de aprendizagem, na avaliação das potencialidades, no diagnós-

tico e tratamento dos seus obstáculos, sendo o psicopedagogo o profis-

sional responsável por detectar e tratar possíveis problemas relacionados à 

aprendizagem escolar.

Pode atuar em diversas áreas, de forma preventiva e terapêutica, para 

compreender e intervir nos processos de desenvolvimento da aprendiza-

gem humana, recorrendo a várias estratégias na tentativa de solucionar os 

problemas que podem surgir.

Numa linha preventiva, o psicopedagogo é o profissional indicado para 

assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do pro-

cesso de ensino-aprendizagem. No espaço escolar o psicopedagogo pode 

contribuir para o esclarecimento das dificuldades de aprendizagem que não 

têm como causa apenas deficiências do aluno, mas que são consequên-

cias de problemas escolares, sejam eles ligados a fatores organizacionais ou 

metodológicos. Ele poderá atuar ainda preventivamente junto aos docentes 

explicando sobre habilidades, conceitos e princípios para que ocorra a apren-

dizagem; pode também trabalhar na formação continuada, na reflexão sobre 

currículos e projetos e atuar junto às famílias dos alunos que apresentam difi-

culdades de aprendizagem.

Laura Monte Serrat Barbosa apresenta que o espaço da instituição esco-

lar requer mais preparo do psicopedagogo do que o espaço clínico. Para ela,

a intervenção psicopedagógica na instituição escola 

se dirige ao sujeito aprendente que sustenta o aluno, 

sua relação com os seus pares e com o professor; 

ao sujeito ensinante que sustenta o professor, sua re-

lação com o grupo de alunos, com os pais e com o 

psicopedagogo, assim como ao sujeito aprendente 

que também se encontra no professor; e ao sujeito 

aprendente que se encontra no próprio psicopeda-

gogo. (BARBOSA, 2001, p. 19)
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Numa linha terapêutica, o psicopedagogo trata das dificuldades de 

aprendizagem, diagnosticando, desenvolvendo técnicas remediativas, orien-

tando pais e professores, estabelecendo contato com outros profissionais 

das áreas da saúde - psicólogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos, psiquia-

tras e psicanalistas, pois tais dificuldades são multifatoriais em sua origem e 

muitas vezes exigem uma abordagem multidisciplinar 

tanto na Saúde como na Educação, como, por exemplo, no atendimento 

em ambientes hospitalares.

No campo empresarial, o psicopedagogo pode contribuir para a compre-

ensão e o estabelecimento de vínculos positivos entre as pessoas, ou seja, 

com a melhoria da qualidade das relações inter e intrapessoais dos indivíduos 

que trabalham na empresa. O papel do psicopedagogo é intervir nos fato-

res que prejudicam o bom andamento ou funcionamento na dinâmica grupal 

em uma empresa, adequando o conteúdo do planejamento da ação peda-

gógica, bem como das relações humanas que se estabelecem no âmbito 

empresarial. Faz-se a intervenção de acordo com a finalidade e o objetivo da 

instituição, partindo da história da organização e suas características próprias. 

A contribuição da Psicopedagogia para o campo empresarial é a de levar 

a vivência da organização ao grupo, tomando como base o desenvolvimento 

cognitivo para um maior e melhor desempenho onde está inserida, dando 

importância às atividades e ações, mostrando objetivos, metas e a missão, 

atuando de forma direta e clara com seus funcionários. Caracteriza-se tam-

bém como um enfoque preventivo, dando sentido ao sujeito na busca do 

significado da aprendizagem e reflexão de ações assumindo a maturação.

rEguLamEntação da Profissão dE PsiCoPEdagogo

A práxis psicopedagógica vai muito além da junção de saberes estan-

ques. Há formação e espaços de atuação específicos para o profissional 

da Psicopedagogia na sociedade brasileira, o que pode ser constatado pela 

criação do cargo de psicopedagogo(a) em diversos municípios de vários es-

tados brasileiros, que são contratados mediante concursos públicos.

Por que, então, regulamentar essa profissão, visto que tal necessida-

de sempre esteve presente no coração dos profissionais que abraçam 
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seu trabalho com responsabilidade e dedicação e já vêm atuando há 30 

anos? A necessidade de regulamentação é demanda de um grupo ou de 

toda a sociedade?

Impulsionada pelas solicitações de representantes de vários Institutos e 

Universidades brasileiras, o Conselho Nacional da Associação Brasileira de 

Psicopedagogia definiu, em 1994, como prioridade a regulamentação da pro-

fissão de psicopedagogo. Desse modo, a ABPp discutiu e chegou a aspec-

tos considerados norteadores do processo da regulamentação da profissão 

em Psicopedagogia, incluindo o questionamento de qual seria a linha mestra 

a ser adotada por um curso de formação em Psicopedagogia. Nesse contex-

to, inseriu-se a figura daquele que iria assumir esta tarefa em nível nacional, o 

Deputado Federal Barbosa Neto, que se predispôs a realizar um estudo mais 

aprofundado sobre a legislação vigente, no sentido de concretizar a proposta 

de regulamentação. Esse deputado viabilizou um contato com o ministro da 

Educação Paulo Renato de Souza em setembro de 1995 e, a partir daí vários 

documentos foram elaborados, contando com a colaboração de todas as 

sessões Regionais da ABPp.

O primeiro resultado desse trabalho foi apresentado durante o III Con-

gresso Brasileiro de Psicopedagogia e o VII Encontro de Psicopedagogos, 

em São Paulo, em julho de 1996, com um Relato de Trabalho intitulado “A 

Regulamentação da Profissão Assegurando o Reconhecimento do Psicope-

dagogo”. Sendo que o processo de aprimoramento desse documento pros-

seguiu durante o segundo semestre de 1996 e foi apresentado na Câmara 

dos Deputados Federais pelo Deputado Barbosa Neto. Em 14 de maio de 

1997 foi votado e aprovado pela 1ª Comissão do Trabalho, graças ao empe-

nho e garra da ABPp, das seções Regionais, das Instituições de ensino, da 

comunidade e dos políticos que assumiram nossa causa.

Após esta aprovação o Projeto de Lei nº 3.124 de 1997 foi encaminhado 

à 2ª Comissão que é a de Educação, Cultura e Desporto. Nesta comissão, 

tendo em vista o caráter polêmico, foram propostas audiências públicas para 

aprofundamento do tema. A primeira ocorreu em 18 de junho de 1998 e a 

segunda em 06 de junho de 2000. A aprovação nessa comissão ocorreu 

em 12 de setembro de 2001 após um trabalho exaustivo da relatora Marisa 
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Serrano, do Deputado Barbosa Neto e dos psicopedagogos que de forma 

competente articularam tal discussão no Brasil.

Em 20 de setembro de 2001, a regulamentação profissional teve mais 

um ganho político com a aprovação do Projeto de Lei nº 10.891 do Deputa-

do Estadual de São Paulo, Claury Alves da Silva, que "autoriza o poder Exe-

cutivo a implantar assistência psicológica e psicopedagógica em todos os 

estabelecimentos de ensino básico público, com o objetivo de diagnosticar 

e prevenir problemas de aprendizagem".

Em 2004, outro passo foi dado em relação ao reconhecimento do traba-

lho do profissional e à consolidação da identidade psicopedagógica, com a 

inclusão da Psicopedagogia na CBO - Classificação Brasileira de Ocupação, 

fazendo parte da família 2394: avaliadores e orientadores de ensino. A CBO 

tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho 

para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Os 

efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupa-

ções são de ordem administrativa e não se estendem às relações de traba-

lho, mas abre a possibilidade da inclusão do psicopedagogo nos planos de 

carreiras do serviço público e abre possibilidades de identificação junto ao 

Código de Ocupação Internacional, que já previa para outros países essas 

classificações no caso de profissionais de Psicopedagogia.   

Em 2007, o Projeto proposto pelo Deputado Barbosa Neto foi arquiva-

do. No entanto, no dia 17 de dezembro de 2008, a Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público aprovou o Projeto de Lei nº 3.512 da 

Deputada Federal Raquel Teixeira que regulamentava a atividade profis-

sional do psicopedagogo. Por esta nova proposta, a profissão poderia 

ser exercida pelo portador de diploma de graduação em Psicopedagogia, 

pelo diplomado em Psicologia e Pedagogia e pelo licenciado que con-

cluir o curso de especialização em Psicopedagogia. O projeto tramitou em 

caráter conclusivo, sendo aprovado por unanimidade na Câmara Federal 

em 2009 e encaminhado para votação no Senado. Em março de 2010 a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, por unanimi-

dade, a redação final do Projeto de Lei e, em abril de 2010, foi remessado 

ao Senado Federal por meio de Ofício à Mesa Diretora da Câmara dos 
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Deputados, onde permanece aguardando votação.

Em abril de 2011, o Deputado Neilton Mulin apresentou à Câmara o Pro-

jeto de Lei nº 7.855/10, semelhante ao Projeto da Deputada Raquel Teixeira. 

O Projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de 

Seguridade Social e Família; de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 

e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Além dos itens elencados no 

Projeto de 2008, a proposta do Deputado Neilton Mulin pretende também 

agregar a Psicopedagogia institucional à qualidade de humanização em pe-

diatrias. Segundo Mulin, a atuação institucional do Psicopedagogo trará uma 

resposta considerável no processo de assimilação e desenvolvimento favorá-

vel em casos de internações de pacientes infantis por períodos prolongados. 

Os idosos também poderão ser atendidos pelos profissionais da área, 

em atividades preventivas de incapacidades psíquicas, cognitivas e emocio-

nais, que protejam e preservem a maior independência e qualidade de vida. 

Para o Deputado, autor do Projeto, estimular o raciocínio lógico motivará a 

produção de modificações nas estruturas cognitivas dos indivíduos, expan-

dindo e potencializando a aprendizagem, aumentando a eficiência mental e 

melhorando a qualidade do desempenho intelectual.
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DIFICULDADES DE APRENDIzAGEM 
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

A questão do insucesso escolar está presente em todos os níveis edu-

cacionais e não diz respeito somente às dificuldades do desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, como a Psicope-

dagogia vinha estudando. Almeida e Silva apontam para a necessidade de 

uma mudança de pontos de vista a este respeito:

A literatura indica a ação psicopedagógica voltada pri-

mordialmente para a etapa da infância, o que é dese-

jável considerando-se uma abordagem preventiva. Po-

rém, pouco tem-se avançado na criação de propostas 

alternativas de intervenção para adolescentes e adultos 

jovens, pessoas que, de alguma forma, conseguiram 

prosseguir em sua carreira acadêmica, apesar dos obs-

táculos encontrados no percurso, mas que em determi-

nado momento sentem-se incapazes de continuar sem 

auxílio. (ALMEIDA e SILVA, 2005, p. 46)

Há, na Educação Superior, a ideia de que o educando chega à univer-

sidade com autonomia que o torna capaz de enfrentar os desafios surgidos 

na academia. Essa concepção, porém, não pode ser a norteadora de uma 

visão psicopedagógica no âmbito acadêmico, visto que nessa modalidade 

educacional os educandos também apresentam demandas específicas re-

lacionadas aos vínculos com a aprendizagem, com os docentes e com os 

colegas de classe. Segundo Bortolanza,“integrar-se num grupo, assimilar e 
assumir uma cultura universitária é uma tarefa complicada para os estu-
dantes. Os jovens enfrentam dificuldades em vários níveis sociocogniti-
vos e dilemas interiores, os quais, não raro, os fazem parar de aprender”. 
(BORTOLANzA, 2002, p.57)
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Vários são os fatores que irão influenciar na construção dos conhecimen-

tos em sala de aula e no processo educacional como um todo. Os legados 

da Educação Básica, notadamente identificados como dificuldades na leitura, 

na escrita e nos princípios matemáticos que interferem no prosseguimento 

dos estudos e obrigam as Instituições de Ensino Superior a investirem em 

estratégias de nivelamento. Os reflexos mais perceptíveis desse fator são a 

falta de motivação e de bases intelectuais anteriores, bem como problemas 

cognitivos relacionados à leitura, compreensão e escrita, que podem ter con-

sequências graves no sucesso acadêmico. Para diminuir os efeitos desse 

componente expressivo no processo educacional, as Instituições de Educa-

ção Superior propõem, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, disciplinas ex-

tracurriculares de nivelamento, monitorias, grupos de estudos ou estratégias 

afins. Pode-se dizer que a eficácia dessa estratégia estaria condicionada ao 

interesse do aluno e reconhecimento de que é uma medida necessária para 

o prosseguimento nos estudos. 

Os conflitos e dilemas de cada um que podem ser de ordem social, 

familiar, cultural, comportamental, religiosa, racial e sexual podem também 

interferir no processo de ensino e aprendizagem. O estresse no trabalho, os 

problemas familiares, a questão da autoestima na sala de aula, o choque de 

gerações entres os colegas da classe e também entre os professores e ainda 

o bullinyg, igualmente presente no cotidiano das universidades. E ainda, em 

se tratando de instituições particulares de Ensino Superior, a problemática dos 

alunos de cursos noturnos que, na maioria dos casos, dividem o tempo de 

estudos com o trabalho, os alunos bolsistas e as dificuldades financeiras, as 

questões de professores horistas e a avaliação da educação superior que 

exige comprometimento institucional com a elevação da qualidade docente, 

de infraestrutura e com o desempenho discente. A complexidade dessas in-

terferências não pode ser desconsiderada no ambiente acadêmico. Segundo 

Tavares (2008) “as principais reflexões e ações sobre a temática da aprendi-

zagem no Ensino Superior apontam para estratégias multifacetadas e globais, 

envolvendo todos os atores deste processo: docentes, alunos, currículos, 

instituições e contextos de aprendizagem”.

Nesse sentido, o rendimento acadêmico insatisfatório na Educação Su-
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perior constitui um campo amplo e complexo, envolvendo determinantes 

históricos, sócio-políticos, culturais, institucionais e pedagógicos, quando 

estas relações envolvem as figuras aluno- professor-instituição, assim como 

os aspectos de caráter econômico, psicológico e médicos, entre outros, 

compõem o quadro dos possíveis fatores que intervêm negativamente no 

rendimento individual do aluno da Educação Superior, impedindo-o de res-

ponder satisfatoriamente aos objetivos e metas propostos por Faculdades 

e Universidades brasileiras.

Também a questão docente, vem à tona, mormente no que diz respeito 

à sua integridade profissional, visto que o professor por sua dupla e tripla jor-

nadas está exposto a condições de estresse por se tratar de uma categoria 

na qual é muito grande a carga emotiva de responsabilidade em relação ao 

discente. A síndrome de burnout é cada vez mais frequente no cotidiano da 

sala de aula e isso pode ser um fator que influencia negativamente no proces-

so de ensino e aprendizagem. Os Programas de formação de professores, 

em especial os de Mestrado, não trabalham em seus currículos conteúdos 

de formação específica para a docência, limitando-se a ofertar disciplinas 

estanques, frágeis, que não podem dar suporte ao desenvolvimento de com-

petências para a docência, estabelecendo quase que uma lógica: se sei, 

posso, portanto, ensinar. Lógica essa que não pode ser aplicada, de forma 

alguma, a um fazer profissional de tamanha relevância e com o enfrentamento 

de tamanhos desafios. 

Atualmente é cada vez mais crescente a preocupação das Instituições 

de Educação Superior com o processo de ensino e aprendizagem, diante 

das dificuldades constatadas em sala de aula, diante da dinâmica do mer-

cado de trabalho que exige profissionais bem instrumentalizados em todas 

as dimensões e diante dos parâmetros de avaliação da Educação Superior, 

que valoriza o índice de desempenho dos discentes, no que diz respeito aos 

conhecimentos construídos. Considerando que a Educação Superior respon-

de pela formação de profissionais cada vez mais especializados, flexíveis e 

adaptáveis à nova configuração social e que as instituições devem desen-

volver formas de atuação para o atendimento a esta nova realidade, Edna 

Barberato Genghini descreveu alguns fatores que interferem no rendimento 
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educacional. Segundo a autora, as dificuldades de aprendizagem acontecem 

em diversos âmbitos, quais sejam:

No âmbito pessoal, os fatores que alteram o processo de 

produção acadêmica e/ ou a inexistência de um serviço 

de apoio ao estudante universitário deixam o aluno vulne-

rável às pressões decorrentes do Ensino Superior: ele se 

sente inoperante e sem condições para vencer as dificul-

dades que julga ser exclusivamente de aprendizagem ou 

de sua responsabilidade, prejudicando sua formação e 

crescimento pessoal e profissional;

No âmbito institucional, os sintomas manifestos de di-

ficuldades de aprendizagem - baixo rendimento nas 

avaliações disciplinares, falta de motivação para acom-

panhar o ritmo das aulas e executar as atividades, pes-

quisas, laboratórios entre outras atividades próprias 

ao trabalho universitário - comprometem o processo 

de produção acadêmica, a articulação entre alunos, 

professores, coordenadores, estendendo-se à organi-

zação teórica e prática da administração das aulas e 

dos cursos, influindo na avaliação do corpo docente, 

podendo prejudicar a Instituição de Ensino Superior no 

momento da avaliação no Exame Nacional de Desem-

penho dos Estudantes;

No âmbito legal, o baixo rendimento escolar em alunos 

universitários dificulta e, em alguns casos até pode invia-

bilizar o cumprimento, por parte das Instituições de Ensi-

no Superior, das exigências:

a) Constitucional: a Constituição de 1988, artigo 206, inci-

so II, que proclama o princípio básico da ação educativa 

“a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

o pensamento, a arte e o saber”, bem como através do 

artigo 207, que atende ao disposto no art. 52 da Lei de 



46 - PSICOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: possibilidade ou necessidade?

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, de 

que as universidades “obedecerão ao princípio da indis-

sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”;

b) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96, Capítulo IV - Da Educação Superior, artigo 

43, incisos I a VII, que tratam da finalidade da educa-

ção superior.

No âmbito social, deixar o fenômeno crescer e se ex-

pandir, negando-lhe a existência em nossas instituições 

é o mesmo que ir à contramão da política para o Ensino 

Superior brasileiro, ante os desafios do novo século, que 

vinculam diretamente os resultados do desenvolvimento 

econômico e social de uma nação à qualidade e à ex-

pansão da educação e cultura, que implicam o acompa-

nhamento das evoluções da tecnologia, e das mudan-

ças sociais e do mercado do trabalho, num mundo de 

economia globalizada. (GENGHINI, 2006, p. 23)

Podem-se agregar a esse fato a volatilidade do mercado de trabalho e as 

incertezas quanto à projeção do curso escolhido em termos de empregabilidade, 

o que também contribui de maneira significativa para acentuar as pressões fami-

liares e acadêmicas sobre os alunos da Educação Superior, contribuindo para 

a construção de vínculos negativos, carregados de ansiedade, medo e culpa. 

Segundo Ferraz e Pereira,

dentre as causas mais comumente identificadas como 

explicativas do insucesso acadêmico, destacam-se, 

como transversais, os fatores relacionados com o pro-

cesso de transição/adaptação ao ambiente da Educa-

ção Superior, dos quais se salientam os problemas de 

natureza acadêmica (organização curricular, métodos de 

estudo, estresse e ansiedade aos exames, entre outros) 
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e os fatores relacionados com o desenvolvimento pesso-

al. (FERRAZ e PEREIRA, 2002, P. 150)

Em sua tese de doutorado, Chaleta apontou que os problemas de na-

tureza acadêmica, tais como a falta de métodos de trabalho, estudo e de 

organização dos tempos e das tarefas atribuídas são responsáveis por uma 

boa parte dos níveis de insucesso registrados, o que foi corroborado pelas 

pesquisas de Almeida e Silva junto a alunos de cursos superiores:

As principais queixas trazidas foram a colocação da fal-

ta de hábitos de estudo sistematizado, desorganização 

no método e com materiais acadêmicos, cobrança ex-

cessiva quanto ao próprio desempenho, dificuldade de 

acompanhar o ritmo da turma, sensação de isolamento, 

inadequação e desejo de abandonar a prática educa-

tiva. Alguns colocaram que “não sabiam estudar”, pois 

nunca precisaram antes, sendo que a simples presença 

e atenção nas aulas eram suficientes para alcançar êxito 

nas provas e trabalhos. Outros indicaram desmotivação 

quanto aos conteúdos estudados, não conseguindo rela-

cioná-los com aspectos do cotidiano da profissão futura. 

(CHALETA, 2002)

Tais estudos nos levam a pensar que uma formação docente adequada 

à Educação Superior seja capaz de atenuar tais interferências. A preparação 

dos professores que lecionam no primeiro ano da graduação é primordial sob 

o ponto de vista psicopedagógico, pois eles poderão, adotando a postura de 

ensino andragógico, contribuir para que os alunos criem métodos de estudo 

e pesquisa condizentes com o perfil e com a disponibilidade de tempo e 

recursos de cada um, de maneira autônoma, produtiva e criativa, ressignifi-

cando os vínculos com a aprendizagem.

Certamente, a ausência ou insuficiência de métodos e de orientações 

adequadas podem se constituir em um fator determinante do fracasso aca-
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dêmico e, por consequência, o desestímulo à continuidade dos estudos le-

vando ao aumento dos índices de evasão, principalmente durante o primeiro 

ano de estudos.

Levando em consideração os fatores elencados, as dificuldades de 

aprendizagem no ambiente acadêmico podem configurar insucessos por 

parte da Instituição de Educação Superior no ranking qualitativo do cenário 

educacional e do cenário profissional. Os objetivos e fins estabelecidos 

pela legislação em vigor ficam comprometidos e as habilidades e compe-

tências dos egressos dos cursos de graduação não são totalmente cons-

truídas em decorrências de diversos fatores que dificultam o processo 

educacional na Educação Superior. 

Além de existirem fatores estruturais e organizacionais das Instituições de 

Educação Superior e dos Cursos de graduação, os estudantes têm a inter-

ferência de questões de natureza pessoal, profissional e porque não dizer 

afetivas, emocionais, familiares e sociais, relacionadas aos vínculos com a 

aprendizagem. A dinâmica educacional é um processo complexo, multifa-

torial, contextualizado e que pressupõem vínculos. Esses vínculos podem 

favorecer ou não a aquisição, a manutenção, a transferência ou a ampliação 

de conhecimento sistematizado, que por sua vez é culturalmente construído 

e compartilhado, instrumentando o homem para o exercício da cidadania ple-

na, comprometida e crítica, proporcionando satisfação e saúde mental.

Para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem a socieda-

de cria instituições, prepara contingente humano e autoriza sua prática por 

agentes especialmente preparados para essa finalidade. Quando o vínculo 

com a aprendizagem é positivo favorece a curiosidade pelo saber, possibi-

lita ao aprendente transformar o conhecimento cotidiano em conhecimento 

científico, e apropriar-se do mesmo de forma sistemática para aplicá-lo nas 

mais variadas situações. Pessoas que desenvolvem um bom vínculo com 

a aprendizagem apresentam condições para um adequado desempenho 

acadêmico, tornando prazerosas as situações de aprendizagem e as rela-

ções ligadas ao ato educativo, o que favorece positivamente o andamento 

da carreira acadêmica. 

Contrariamente, quando esse vínculo está carregado de sentimentos 
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negativos, frustração ou afins, o desempenho acadêmico tende a apre-

sentar resultados pouco eficientes para a obtenção dos objetivos educa-

tivos expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais e corroborados nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, criando um círculo vicioso que fragiliza 

a autoestima, perturba o funcionamento pleno das funções psicológicas 

superiores, dificulta as relações sócio afetivas e provoca novas frustra-

ções, confirmando de forma perniciosa a profecia auto realizada de fra-

casso educacional.
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A ABORDAGEM PSICOPEDAGóGICA 
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Na atualidade, as Instituições de Educação Superior se preocupam com 

o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, almejando reco-

nhecer o que dificulta ou contribui para o sucesso da educação profissional e, 

consequentemente, para a projeção dos egressos no mercado de trabalho. 

Essa preocupação vai ao encontro dos parâmetros de qualidade educacional 

definidos e avaliados pelo Ministério da Educação e das habilidades deman-

dadas pelo mercado de trabalho. A busca por uma educação de excelência 

na Educação Superior pressupõe, além de investimentos na infraestrutura, 

biblioteca e laboratórios, investimentos na formação docente e ações direcio-

nadas ao desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos, cam-

po de ação do psicopedagogo. 

A aprendizagem, desde Vygotsky, Piaget e Wallon, é concebida como um 

processo de construção de conhecimentos e não meramente uma transmis-

são passiva dos mesmos.

Pichon Riviére define aprendizagem como apreensão instrumental da 
realidade, o que se coaduna perfeitamente com as práticas andragógicas, 

baseadas nas experiências pessoais. Além disso, a aprendizagem é influen-

ciada pelo contexto no qual ela acontece e, especificamente, no contexto da 

Educação Superior, é permeada por fatores que interferem sobremaneira no 

cotidiano da sala de aula.

A Psicopedagogia é um campo de conhecimento e de atuação voltado 

para a compreensão do processo de aprendizagem humana. Procura iden-

tificar os problemas que possam ocorrer neste processo, a fim de auxiliar 

o sujeito em sua superação. Considera que todo ser humano, para apren-

der, põe em jogo três estruturas, a saber: o organismo, o corpo, a estrutura 

cognitiva e a estrutura dramática ou desejante. É preciso que as instituições 

educacionais, nos diversos níveis de ensino, possuam um profissional com 

competência para atuar junto aos professores e aos alunos mediando os 

problemas que possam vir a ocorrer na situação de ensino/aprendizagem.
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Nesse sentido, os instrumentos de avaliação de cursos de graduação 

elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, órgão do Ministério da Educação, já avaliam satisfatoria-

mente as instituições que oferecem apoio psicopedagógico ao discente. 

Corroborando com os parâmetros definidos pelo Ministério da Educação, 

por meio da Lei do SINAES que tem por objetivo garantir a qualidade da 

Educação Superior brasileira, Instituições de Educação Superior já iniciam 

projetos desta natureza, criando setores psicopedagógicos voltados para 

o atendimento às necessidades educacionais dos alunos, principalmente 

aqueles iniciantes.

O acompanhamento psicopedagógico nas instituições de Educação Su-

perior é orientado por profissionais habilitados em psicopedagogia que tra-

balham em conjunto com pedagogos e psicólogos. O suporte, de caráter 

transdisciplinar, aborda principalmente alunos do primeiro ano dos cursos de 

graduação, visto que pelos fatores já elencados são sujeitos potenciais para 

as intervenções e mediações psicopedagógicas. Os psicopedagogos po-

dem trabalhar com diferentes ferramentas de apoio e orientação ao estudan-

te, além de promover atividades de caráter comportamental e de incentivo ao 

desenvolvimento pessoal dos alunos.

O Psicopedagogo pode ajudar o iniciante a aproveitar o máximo seus 

estudos, auxiliá-lo a entender a dinâmica institucional e a se ajustar às novas 

condições de ensino e aprendizagem. Pode também identificar as deficiên-

cias de formação do aluno ingressante e providenciar atividades para promo-

ção do nivelamento desse aluno condizentes com a proposta da instituição e 

do curso de graduação. 

Além do apoio ao discente, os profissionais da Psicopedagogia podem 

orientar metodológica, didática e pedagogicamente os docentes, buscan-

do uma constante melhoria na prática docente e no perfil desejado para as 

várias etapas da execução do Projeto Pedagógico de Curso, quais sejam: 

disciplinas teóricas de início, meio e fim de curso; orientação e supervisão de 

estágio; orientação de Trabalho de Conclusão de Curso e Iniciação Científica 

e; além, é claro, da orientação quanto à escolha e ao cumprimento das Ativi-

dades Complementares.
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Na LDB, em seu artigo 13, são definidas como incumbências dos do-

centes, dentre outras:

a) A participação na elaboração da proposta pedagógi-

ca da instituição e do curso. Essa participação poderá 

ser feita de diversas maneiras, inclusive quanto ao seu 

entendimento, ao comprometimento e adesão quanto à 

sua aplicação. O Núcleo Docente Estruturante deve ser 

o responsável por essa condução junto ao restante do 

corpo docente.

b) A elaboração e cumprimento do plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica da instituição e do cur-

so. Aqui temos uma gama de oportunidades quanto ao 

planejamento das aulas e sua contextualização quanto 

ao perfil das turmas.

c) O zelo pela aprendizagem dos alunos. Esta incumbên-

cia é fundamental, pois foca na aprendizagem a atenção 

principal do docente.

d) O estabelecimento de estratégias de recuperação 

para os alunos de menor rendimento. Esta incumbência 

é uma das mais relevantes, pois atua diretamente no 

cerne da avaliação do ensino e do docente trazendo a 

perspectiva de questionarmos por qual razão o aluno 

não aprendeu, e quais seriam as possibilidades de re-

cuperarmos essa aprendizagem.

Os programas de formação de docentes para a Educação Superior, 

mormente os programas de Mestrado e Doutorado, não possibilitam em sua 

maioria uma formação docente voltada para a formação das competências 

acima requeridas, dentre outras necessárias à prática docente. Daí a dedu-

ção de que o acompanhamento psicopedagógico dos docentes é funda-

mental para se garantir a qualidade.

O diagnóstico e a abordagem psicopedagógicas na Educação Superior 
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proporcionam medidas permanentes de atendimento aos alunos, incluindo 

orientação acadêmica no que diz respeito à sua vida escolar e à sua apren-

dizagem. Podem contribuir para a orientação metodológica e didática dos 

professores e a abordagem acadêmica, principalmente para os alunos dos 

primeiros e segundos períodos. Os trabalhos devem ser conduzidos de for-

ma personalizada assegurando o sigilo absoluto como forma de preservar a 

identidade do participante.
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Acreditamos que termos um olhar, ainda que inicialmente tímido, sobre 

o desempenho acadêmico de alunos de cursos superiores e dos docentes 

que neles atuam, pode, de forma inquestionável, amenizar e vir a diminuir a 

probabilidade de fracasso educacional nesse nível de ensino, além de possi-

bilitar melhor qualidade de vida e satisfação profissional aos docentes.

Por isso a atenção especial com os estudantes ingressantes, pois a par-

tir de uma entrada clara, objetiva, transparente, cuidada a cada momento, 

pode-se perceber o que se deve fazer para corrigir rumos e apontar direções.

Podemos concluir que a inserção de uma visão psicopedagógica, acom-

panhada de práticas andragógicas na Educação Superior não é apenas uma 

possibilidade, mas também é uma necessidade para a diminuição das ten-

sões e problemas que acontecem nesse âmbito de ensino.

A atuação psicopedagógica nas duas vertentes do processo de ensino/

aprendizagem: docentes e alunos, pode se tornar realidade, dependendo 

da gestão educacional empreendida pela instituição. Se ela considera que a 

aprendizagem deve ser significativa para o aprendente mesmo na Educação 

Superior, vai possibilitar a troca de experiências, a coerência com as expec-

tativas do mercado de trabalho, a disponibilidade para resolver problemas e 

aprender novos assuntos, a articulação entre os conhecimentos que estão 

sendo construídos e aqueles que já foram adquiridos. 

As Instituições de Educação Superior que agem desta maneira pressu-

põem ainda que as teorias vão ganhando sentido quando são alocadas em 

contextos reais e nas interações com as práticas sociais e podem se transfor-

mar em práxis educativas inovadoras e renovadoras de esperanças e suces-

sos pessoais e profissionais. Não só o fazer docente, repensado, avaliado e 

acompanhado pode ser impulsionado a fazer frente aos novos desafios das 

gerações que chegam à Educação Superior, carregadas de fragilidades e 

repletas de potencialidades a serem exploradas.

Não é por menos que nos quesitos de avaliação no que tange à aten-

ção ao discente, são avaliadas com notas 4 e 5 (notas máximas) os cur-

sos/instituições que apresentam serviços de apoio psicopedagógico. È uma 

orientação e um alento para esse novo olhar sobre o discente que pode se 

estabelecer em diversas formas e direções.
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A ambiência criada a partir da avaliação da qualidade da Educação 

Superior pelo SINAES pressupõe e até mesmo impõe um olhar firme so-

bre o desempenho acadêmico dos estudantes, não só como mero rito 

processual de passagem pelos semestres até o fim do curso, mas pela 

dimensão significativa que a aprendizagem fornece para a avaliação da 

instituição validada inicialmente pelo ENADE e finalmente pelo mercado 

que absorve esses estudantes.

Inspira uma atenção mais científica e apurada sobre os indicadores de 

frequência e de desempenho dos alunos, buscando reflexões mais elabora-

das sobre a práxis docente e sobre a responsabilidade institucional do ensi-

nar. Mais do que pressupõe a Constituição Federal a indicar como princípio 

básico da Educação Brasileira a liberdade de aprender e a liberdade de ensi-

nar, são nos encontros e desencontros dessas liberdades que a Psicopeda-

gogia pode ser um liame fino, porém forte como um fio de seda a ligar uma à 

outra, mantendo um diálogo permanente.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de graduação indi-

cam um caminho dialógico entre o que se pretende construir e indicativos 

dessa caminhada, mas é no espírito do projeto pedagógico e na força 

do processo de mudança oriunda do aprender e ensinar é que resulta de 

fato um momento mágico de transformação, não só de quem aprende, 

mas também de quem ensina. Essa força é capaz de impulsionar uma 

instituição aos maiores e melhores resultados de avaliação institucional, 

alterando sua imagem perante a comunidade acadêmica e à sociedade 

de maneira geral.

E é nesse aspecto que procuramos reforçar a importância do olhar psi-

copedagógico como abordagem significativa para o crescimento das institui-

ções de educação superior, proporcionando um ACORDAR, no duplo sentido 

entre concordar, estar de acordo, como também no sentido de despertar, 

fazendo corpo docente, corpo discente e instituição unirem-se em torno de 

um propósito único: o desenvolvimento humano em sua plenitude. 
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