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RESUMO 
 

DESEMPENHO ACADÊMICO: UMA [RE] LEITURA DOS PROCESSOS DE 
APRENDIZAGEM PARA OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A 

PARTIR DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 
 

AUTORA: Lidiene Jaqueline de Souza Costa Marchesan 
ORIENTADORA: Sílvia Maria de Oliveira Pavão 

 

O objetivo geral deste estudo, foi o de analisar se o acompanhamento psicológico auxilia o estudante 
contribuindo para o seu desempenho acadêmico. A pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem 
qualitativa descritiva, tipo exploratória. Para identificar se o acompanhamento psicológico proporciona 
mudanças relacionadas à aprendizagem refletindo positivamente no desempenho acadêmico, foram 
utilizados como instrumentos, um questionário fechado com a ferramenta disponível pelo Google Drive, 
submetido via e-mail para os estudantes participantes da pesquisa e uma entrevista aberta. A entrevista 
foi gravada para garantir a fidedignidade da transcrição, as exigências e princípios éticos de uma 
pesquisa. Os dados coletados passaram pela Análise de Conteúdo, com quatro categorias: A eficácia 
do acompanhamento psicológico e seus benefícios; Percurso Escolar para a inserção na Universidade; 
A percepção do estudante sobre o Desempenho acadêmico e Saúde mental na Educação Superior. Os 
resultados permitiram evidenciar a necessidade e importância do acompanhamento psicológico na 
Educação Superior e que as intervenções realizadas agem de forma positiva para o desenvolvimento 
e desempenho acadêmico. Em conclusão, se destaca necessidade de maior investimento na pesquisa 
que implique nas intervenções psicológicas no contexto universitário de forma efetiva, considerando 
ser a área de atuação profissional, que permite maior proximidade aos aspectos subjetivos, posto que 
esses interferem nos processos de aprendizagem e desempenho. 
 
 
Palavras-chave: Desempenho Acadêmico. Aprendizagem. Educação Superior. Acompanhamento 
Psicológico.  

 
 

 
 



ABSTRACT 
 

 ACADEMICAL PERFORMANCE: A [RE] READING OF THE STUDENTS’ LEARNING 
PROCESSES CONSIDERING PSYCHOLOGICAL COUNSELING IN HIGHER 

EDUCATION 
 

AUTHOR: LIDIENE JAQUELINE DE SOUZA COSTA MARCHESAN 
ADVISOR: SÍLVIA MARIA DE OLIVEIRA PAVÃO SANTA MARIA 

 
 
The goal of this study is to evaluate the psychological accompaniment of the student contributing to his 
academic development. A research was developed through descriptive qualitative approach, 
exploratory type. The method of psychological diagnosis offered the following forms of teaching, with 
the aid of an educational system, were introduced by e-mail to the participants of the research and an 
open interview. The interview was recorded to ensure the reliability of transcription, such as research 
requirements and research. The rules were paid for Content Analysis, with four categories: School 
Pathway to University Research: Improvement of Higher Education and Mental Health Schools in Higher 
Education. The results highlight the importance of organizing a positive campaign for development and 
academic performance. In conclusion, the main investments in research are implicit in the psychological 
policies in the university context of formation, having a professional area of activity, which allows greater 
reach to the subjective aspects, greater involvement in the learning and performance processes. 
 
 
Keywords: Academic Performance. Learning. College education. Psychological Counseling.  
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DESPERTANDO PARA O TEMA...  

 
O início de meu percurso na área de Psicologia se deu como estudante na 

Universidade Estácio de Sá, Campus - Resende-RJ no ano de 2002 e por motivos de 

transferência, a conclusão do mesmo foi em 2011 no Centro Universitário Franciscano 

(Unifra) - Santa Maria - RS. A mudança de Faculdade trouxe muitas reflexões sobre 

as questões associadas à aprendizagem, pois por não ter havido uma 

compartimentação dos conteúdos apreendidos, assim como, a devida valorização dos 

mesmos a partir do histórico apresentado; desde a graduação as indagações sobre o 

que se aprende; desempenho acadêmico, competências e habilidades eram questões 

que sempre se fizeram presente em minhas reflexões.  

Estes pensamentos apontavam para algumas hipóteses de que se talvez 

houvesse uma maneira de apresentar de forma palpável de que se esteja apto para o 

desenvolvimento de competências atreladas ao estudo que fora visto, pudesse 

contemplar o que foi aprendido sem barreiras que impedissem de seguir, apenas 

dando continuidade a partir daquele ponto que por hora tivesse sido interrompido. 

Quiçá, a experiência de minhas próprias aprendizagens, precisasse se fundir a outros 

processos, para ser demonstrado de forma notável, para uma validação e alcance do 

outro, tudo isso apenas reflexões para o amadurecimento do desempenho acadêmico 

e a aprendizagem. 

No entanto, estas vivências das mudanças de currículo, Instituições 

contribuíram para a possibilidade de enxergar as mudanças como uma forma de 

perceber a importância de aceitar as diferenças e que elas podem contribuir para um 

desenvolvimento humano com mais sensibilidade e empatia. Trabalhar o 

entendimento das questões abordadas, permitiu que com a conclusão do bacharelado 

em Psicologia, eu buscasse por uma complementação em minha formação, onde a 

sustentação e o fortalecimento a partir de outros estudiosos propiciasse melhor 

entendimento da subjetividade nos processos de aprendizagens. 

 



INICIANDO UM PERCURSO PROFISSIONAL... 

 

Desta forma, no ano de 2012, com o ingresso na licenciatura pelo Programa 

Especial de Graduação de Formação de Professores (PEG) na Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), as questões das quais serviam como reflexões foram 

oportunamente trabalhadas, mas por um outro viés, pelo olhar de futura docente, já 

que o curso se direciona à formação de professores e com a conclusão dele, estaria 

habilitada para exercer a docência. 

O desafio de estar frente aos estudantes e poder desenvolver a prática docente, 

no processo de ensino-aprendizagem, mesmo sob a supervisão de outro professor, 

proporcionaram a possibilidade de pensar sobre a aprendizagem; seus processos e 

refletir, o que é bom desempenho? Temas que antes eram meus questionamentos 

como estudante; passaram a estar voltados para os estudantes. Indagações sobre 

quais seriam os fatores relevantes para a mensuração em excelência de um processo 

avaliativo eram recorrentes ao pensar sobre o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, o que seria importante? As notas, participação ou um conjunto de 

atributos reunidos, que juntos determinariam o desempenho acadêmico deles? Quem 

é este estudante e o que ele traz consigo em suas bagagens? 

Aqui, abordo o termo “bagagem” referindo-me em um sentindo mais amplo, 

pensando nas oportunidades que este estudante teve, se lhes deram base para os 

enfrentamentos e exigências da Educação Superior de como se deu sua transição 

para a vida acadêmica, de que contexto este estudante vem? Quais suas conexões 

de mundo? Este pensamento, serviu como dispositivo para mais uma vez, se pensar 

sobre a aprendizagem. Desta vez, despertado por meio destas indagações, o 

interesse de me inserir em projetos de pesquisa, que tivessem este enfoque de estudo 

para aprofundamento da temática. 

Sob esta perspectiva, oportunamente, na própria universidade, surgiu a 

possibilidade de um trabalho com estudantes da Educação Superior, que buscam por 

acompanhamento psicológico no Núcleo de apoio à aprendizagem. Ele é um Núcleo 

setorial de uma universidade pública que visa em contribuir com atendimento aos 

estudantes, que buscam solucionar problemas de dificuldades dos quais refletem na 

aprendizagem, sejam suas demandas das áreas: psicológica, psicopedagógica, 

educação especial ou terapia ocupacional. O núcleo também a orienta os professores 

em questões relativas ao processo educativo, procurando estabelecer uma mediação 



entre estudante-professor, estudante-Instituição e professores-Instituição.  

Neste contexto, embora a minha atuação profissional não fosse como docente 

e sim como psicóloga, os quatro anos em contato com os diferentes estudantes que 

buscaram por acompanhamento e suas queixas relacionadas a aprendizagem, 

permitiram novamente um novo olhar. Dessa vez, não daquela profissional que 

avaliaria seus desempenhos enquanto estudantes, mas aquela; que por meio das 

intervenções psicológicas, por um processo mais dialógico-reflexivo; entre psicóloga - 

estudante, os conduziria com a tentativa de contribuir para o desenvolvimento de suas 

potencialidades e autonomia. 

 

DAS INQUIETAÇÕES AS PERGUNTAS AO CONTINUAR SENDO... 

 
Neste sentido, as inquietações se tornaram perguntas, e a busca pelo 

atendimento psicológico dos estudantes e suas demandas, despertaram o desejo de 

uma investigação mais minuciosa, tornando-se o tema desta dissertação, com o intuito 

de compreender por meio de uma [re] leitura o que trazem estes estudantes para a 

terapia e as questões inerentes a eles, principalmente de como o acompanhamento 

psicológico reverbera em seus desempenhos acadêmicos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Universidade é vista como um espaço de produção do conhecimento e 

construção do saber. Por isso, sua meta principal é propiciar aos estudantes, 

condições diferenciadas que os possibilitem (re) fazer leituras de mundo, valorizando 

a complexidade presente nesta elaboração. Assim, o espaço universitário deve 

privilegiar de forma ética, a transmissão de conteúdos formais, capazes de preparar 

os sujeitos para a vida e para o mundo do trabalho. 

Por muito tempo, se entendia conforme a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva de Educação Inclusiva, que o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), era somente recomendado aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais (NEE), classificados com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades / superdotação (BRASIL, 2008; 2010). 

A construção do saber, implica em desenvolver no processo ensino- 

aprendizagem, a habilidade de dialogar com os diferentes pensadores, tanto do 

campo da psicologia, quanto a área da educação, pois os postulados teóricos de 

ambas, contribuem para enriquecer as práticas e vivências destas (SOZO; ROSA, 

2013). 

A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania, 

fundamentado no reconhecimento das diferenças; as legislações e as práticas 

pedagógicas sofreram uma reestruturação no ensino regular especial. Assim, a partir 

do ano de 1994, com a Declaração de Salamanca, se estabelece como princípio, que 

as escolas do ensino regular devem educar todos os estudantes, que enfrentam a 

situação de exclusão escolar, das crianças com deficiência; das que vivem nas ruas 

ou que trabalham; das superdotadas; em desvantagem social e das que apresentam 

diferenças linguísticas, étnicas ou culturais. 

Com base nestas novas propostas enunciadas e a Constituição Federal de 

1988, o ensino passa a ser ministrado, de acordo com o princípio de Igualdade de 

condições para o acesso e permanência do estudante na escola (BRASIL,1988, 

1994). 

O desempenho acadêmico, é um tema sempre recorrente de estudos de 

referência na academia. Conforme Munhoz (2004) este desempenho acadêmico está 

relacionado ao rendimento de um indivíduo ou grupo por meio de execução de 

atividades acadêmicas, avaliadas pela competência e resultado. 
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Neste sentido, a descrição do termo desempenho envolve a dimensão da ação 

e o rendimento é o resultado da sua avaliação, expresso na forma de notas ou 

conceitos obtidos pelo sujeito em determinada atividade. A partir desses critérios, os 

estudantes são classificados e identificados segundo normas pré-estabelecidas. 

Contudo, Pavão & Cezar (2015), expõem que historicamente as instituições são vistas 

como espaços de correção com desigualdades sociais principalmente pela questão 

do capitalismo.  

O estudante da Educação Superior, ao elencar uma área de conhecimento e 

sua estrutura curricular teórica específica, dá início para um processo de formação 

que nem sempre ocorre facilmente. As notas obtidas nas disciplinas definem 

socialmente. As competências dos estudantes como pessoas e futuros profissionais, 

influenciando as diferentes áreas relacionais, dentre elas: família, amigos, 

comunidades religiosas, lugares de estágios, dentre outras. 

Conforme esclarece Pavão & Cezar (2015), as dificuldades de aprendizagem e 

os problemas associados a ela, surgem no momento em que esse estudante não 

compreendendo os objetivos do campo teórico disciplinar, apresenta desempenho 

acadêmico defasado. Os questionamentos voltados para a compreensão do baixo 

desempenho acadêmico e do processo de aprendizagem apontam para a (re) 

elaboração da história e evolução do processo educacional, que privilegia 

predominantemente as notas como referência para avaliar as competências 

específicas em uma sociedade multifacetada e pluricultural.  

Desta forma, a cultura universitária pode ser considerada como uma cultura 

alta, é o saber efetivamente transmitido pelas universidades, dentro de um sistema 

institucional, onde a universidade é considerada o lugar de produção e reprodução 

formando pessoas habilitadas (BOZI, 1992).   

Pela perspectiva do viés da prática e das políticas vivenciadas no cotidiano, 

permitem responder à diversidade dos estudantes, às especificidades sociais e 

culturais constitutivas de cada um, além das singularidades que promovem 

crescimento, satisfação pessoal e inclusão social. 

O acompanhamento psicológico, se presentifica nesse cenário como recurso, 

para investigar as causas de baixo desempenho acadêmico no processo de 

aprendizagem, articulando-se à temática inclusiva, pois esta perpassa dimensões 

humanas, sociais e políticas que gradualmente conquista visibilidade na sociedade 

contemporânea. 
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O tema principal desse estudo é o desempenho acadêmico: uma [re] leitura dos 

processos de aprendizagem de estudantes da Educação Superior a partir do 

acompanhamento psicológico. Esse tema, foi delimitado a partir da seguinte 

consideração: Estudantes da Educação Superior que buscaram o serviço de 

acompanhamento psicológico com sessões individuais, devidamente matriculados na 

universidade. Tal campo de investigação originou a questão da pesquisa, qual seja: o 

acompanhamento psicológico oferecido em uma universidade, reflete positivamente 

no desempenho acadêmico dos estudantes?  

O problema gerou hipótese de forma descritas por: o acompanhamento 

psicológico não contribui para o desempenho acadêmico do estudante que apresenta 

dificuldade de aprendizagem e, o acompanhamento psicológico contribui para o 

desempenho acadêmico do estudante que apresenta dificuldade de aprendizagem. 

O estudo teve por objetivo geral: analisar se o acompanhamento psicológico 

auxilia no desempenho acadêmico dos estudantes que apresentam dificuldades de 

aprendizagem na Educação Superior. E, como objetivos específicos: compreender os 

pressupostos teóricos relacionados ao conceito de desempenho acadêmico e 

aprendizagem na Educação Superior; identificar mudanças relacionadas a 

aprendizagem e ao desempenho acadêmico dos estudantes da Educação Superior 

com o acompanhamento psicológico. 

Na universidade onde o estudo foi realizado, existe um serviço de apoio ao 

estudante realizado por profissionais da área de Psicologia, o Núcleo de Apoio à 

aprendizagem-NAA. As práticas interventivas oferecidas por estes profissionais, 

visam contribuir com as demandas apresentadas pelos estudantes dos diferentes 

cursos da Instituição, associadas à aprendizagem que refletem em seus 

desempenhos acadêmicos. Podem buscar por este serviço, estudantes do Ensino 

Médio, Tecnológico, Graduação e Pós-Graduação da Universidade.  

É importante salientar, que o NAA conta também com os serviços oferecidos 

das áreas de Pedagogia, Psicopedagogia, Educação Especial e Terapia Ocupacional.  

Para o estudante usufruir do serviço oferecido de apoio psicológico, se faz 

necessário que ele se inscreva e após ser chamado para o atendimento o serviço 

transcorre da seguinte maneira: quando o (a) estudante inicia o acompanhamento, ele 

(a) tem a primeira sessão, da qual, se estabelece um acordo de como serão realizados 

os encontros e o tempo de sua duração. Neste contato inicial, fica garantido de pelo 

menos um semestre, o acompanhamento psicológico do estudante, exceto os casos 
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especiais, dos quais requerem mais tempo, podendo durar por todo o período em que 

este estudante se mantiver na Instituição.  

Neste primeiro encontro, ainda é esclarecido, sobre suas responsabilidades e 

comprometimentos com as sessões, ficando acordado entre ambas as partes, que na 

medida em que o profissional achar pertinente o estudante terá alta do atendimento. 

Embora a alta possa ser interpretada de que o estudante esteja apto para os 

enfrentamentos de seus problemas, ocorrem casos de reincidências, pela busca do 

apoio psicológico. No entanto, também acontece de estudantes pós-alta, não 

procurarem novamente pelo acompanhamento psicológico. 

Desta forma, instaura-se a inquietação agora como pesquisadora, sobre a 

efetividade do acompanhamento psicológico para os estudantes da Educação 

Superior, que buscaram o acompanhamento psicológico por motivos de 

aprendizagem, que refletiram no desempenho acadêmico. 

Investigar o desempenho acadêmico, utilizando-se de uma [re] leitura dos 

processos de aprendizagem dos estudantes, da Educação Superior é de suma 

relevância, uma vez que na universidade, este tema tem se tornado cada vez mais 

comum entre os acadêmicos. 

Existe a hipótese de que existam estudantes, que apresentam dificuldades de 

aprendizagem e de que estas podem estar associadas às demandas cotidianas, que 

refletem em seus estudos. Para muitos estudantes, ter que enfrentar a vida com novas 

responsabilidades, gerenciar algumas situações e as heterogeneidades do dia a dia, 

exigem deles um autoconhecimento e estabilidade emocional. 

Contudo, alguns estudantes não conseguem gerir seus problemas e ao 

apresentarem dificuldades de aprendizagem durante o andamento de seus cursos, 

seja no início, meio ou etapas finais, buscam pelo acompanhamento psicológico, para 

que possam prosseguir os estudos na Universidade. 

Neste sentido, o acompanhamento psicológico propõe em ajudar a 

compreender melhor as situações cotidianas, assim como propiciar possibilidades de 

os estudantes desenvolverem sua autonomia, o enfrentamento dos problemas que os 

afetam na aprendizagem e possivelmente em seus desempenhos acadêmicos. 

Diante do cenário apresentado, de que o problema não gerenciado de forma 

eficaz reverbera na aprendizagem e no desempenho acadêmico, o presente tema de 

pesquisa mostra-se pertinente e de relevância para a academia e à sociedade, uma 

vez que se pretende contribuir a partir dos possíveis resultados de como o 
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acompanhamento psicológico produz efeitos para os estudantes da Educação 

Superior. 
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2 DESEMPENHO ACADÊMICO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

A busca por resultados e soluções efetivas no processo de aprendizagem 

possibilitaram diversos estudos, que permitiram avanços sobre os conceitos 

referentes ao pensamento, a linguagem, o desenvolvimento cognitivo, a inteligência, 

a neurociências e principalmente o desenvolvimento humano. Estes assuntos, ainda 

na atualidade geram muitas discussões, contribuindo cada vez mais para novos 

entendimentos sobre o aprender e suas relações à aprendizagem e seus processos. 

Neste sentido, a Educação e a Psicologia são áreas de suma importância e 

juntas, fortalecem o contexto educacional, ao trabalharem com o humano e as 

questões intrínsecas a eles. 

Para Oliveira; Carvalho (2007, p.221) “o homem e suas ações são 

determinantes para sua colocação na vida ao dizer que “a consciência não é somente 

intencionada em direção ao mundo”. Ela possui a propriedade de voltar-se sobre si 

mesma e   ser consciente de si própria. A sua ação ultrapassa o nível do simples 

reflexo da realidade, alargando-se na reflexão crítica sobre os seus próprios atos e na 

capacidade de superação de suas contradições. O homem tem a propriedade de 

transcender a sua atividade: dá sentido ao mundo, elabora projetos, propõe finalidade. 

Essas afirmações dos autores, apontam que quanto mais consciência de si o 

sujeito tem, maiores são as possibilidades de saber usar suas potencialidades. Esta 

hipótese, abre um novo direcionamento para se pensar sobre a aprendizagem, o 

desempenho acadêmico e a capacidade de superação dos sujeitos para suas 

fragilidades. 

Focando-se ao objetivo, em compreender os pressupostos teóricos 

relacionados ao conceito de desempenho acadêmico e aprendizagem na Educação 

Superior, foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos em Português, utilizando-

se os descritores desempenho acadêmico e aprendizagem. De acordo com a base de 

dados da plataforma scielo, a partir do termo pesquisado, obteve- se como resposta 

duzentos e sessenta e oito artigos, dos quais, apenas quarenta apresentaram 

resumos com os descritores selecionados apresentados no (Apêndice H), no entanto 

somente dezoito direcionavam-se para a Educação Superior, conforme Tabela - 3 

(APÊNDICE I). 

Com a possibilidade de diferentes leituras e aproximação do conceito, a 

concepção ao que se refere ao assunto, percebeu-se que os autores a partir de seus 
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diferentes estudos, tem particularidades quanto suas percepções e compreensões 

sobre o conceito desempenho acadêmico. Desta forma, os autores apresentam 

atributos implícitos e conotações em seu significado, a exemplo, cita-se, Boruchovich 

(1994), que se refere ao desempenho acadêmico como rendimento escolar ou 

rendimento acadêmico, autoeficácia e autocompetência. Como pesquisadora, vejo o 

desempenho acadêmico como um conjunto de fatores que somados aos aspectos 

subjetivos possam ser avaliados e considerados desempenho acadêmico. 

De acordo com a linha de estudo dos teóricos e as abordagens utilizadas por 

eles, estes conceitos podem ser relacionados a outras denominações, o que pode ser 

visto por meio do teórico Bandura (1986, 1995), quando conceitua autoeficácia como 

a crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar com sucesso 

determinada atividade, o que em outras palavras também irá indicar o desempenho 

de um resultado final. Para Mondardo; Pedon (2005), o desempenho acadêmico se 

refere ao grau final de uma média relativa às disciplinas cursadas, da mesma maneira 

do entendimento tradicionalista de algumas instituições de ensino. Conforme 

apresenta Touron (1984), em termos educacionais, o desempenho é um dos 

resultados da aprendizagem gerado pela atividade realizada pelo professor e os 

efeitos produzidos no estudante, ainda que esteja claro, que nem toda aprendizagem 

é produto da ação docente.  

Para Da Silva Leme (2011), o seguinte argumento é relatado, ao expor que as 

práticas educacionais precisam ser reconstruídas, o currículo não pode ser pensado 

apenas como o conhecimento, esquecendo-se que este está impregnado no sujeito 

de maneira vital e são estas interconexões que se constituem a identidade e a 

subjetividade do mesmo. 

Destarte, Valentini; Laros (2014), expõem no que tange ao desempenho 

acadêmico e a aprendizagem, a existência de uma forte tendência a associação 

positiva. Seus estudos ainda apontam, que diversos autores fazem relações da 

inteligência e o desempenho acadêmico, que apesar de serem plausíveis na literatura 

cientifica, ainda se faz necessário aprofundamento para o conhecimento das mesmas. 

É interessante notar que, embora o desempenho seja um indicativo importante 

para a aprendizagem, as atuais literaturas já apresentam outros fatores, que 

influenciam a aprendizagem. Por esta perspectiva, Suehiro (2017), ressalta que a 

aprendizagem e desempenho, vão estar atreladas as questões inter-relacionais 

pessoais e intrínsecas do sujeito. Igualmente, os fatores orgânicos; cognitivos; 
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afetivos; emocionais, fatores relacionados à família e ao grupo social ao qual faz parte, 

assim como as interações das medidas pedagógicas e decretos governamentais que 

regem o ensino. 

Desta forma, torna-se relevante pensar o desempenho acadêmico e a 

aprendizagem, com diferentes possibilidades de compreensão, como um processo 

que consegue ser simples e ao mesmo tempo tão complexo, por envolver várias 

questões a serem pensadas. 

Conforme Mariotti (2007), a complexidade não é um conceito teórico, é um fato. 

Corresponde à multiplicidade, ao entrelaçamento e à contínua interação da infinidade 

de sistemas e de fenômenos que compõem o mundo natural e as sociedades 

humanas. Ainda segundo o autor, o pensamento linear – cartesiano, dificulta a 

eliminação de barreiras, trazendo impedimentos para mudanças. 

 

Na prática, essa posição gerou a crença errônea de que entre causas e 

efeitos existe sempre uma contiguidade ou uma proximidade muito estreita. 

Essa concepção é responsável pelo imediatismo, que dificulta e muitas vezes 

impede, a compreensão de fenômenos complexos, como os de natureza 

biopsicossocial. Por esse modelo, A só pode ser igual a A. Tudo o que não 

se ajustar a essa dinâmica fica excluído. É a lógica do ou/ou», que 

praticamente exclui a complementaridade e a diversidade. (MARIOTTI, 2007, 

p.727). 

 

Reconhecer a necessidade de (re) pensar as concepções de alguns 

julgamentos conceituais/crenças, construindo pensamentos que promovam 

oportunidades de mudanças, reflexões e aceitar estas transformações como agentes 

facilitadores, dada a realidade da diversidade existente no contexto universitário, 

fortalece para a (des) construção do pensamento apresentado por Mariotti (2007) ao 

falar do pensamento cartesiano. Reconstruir formulações conceituais, permite tornar 

modelos rígidos e enraizados mais flexíveis.  

Dassen; Domingues Guedea (2005), falam que as mudanças no 

desenvolvimento, são resultados de acomodações cognitivas e comportamentais, que 

acontecem de forma concomitante com as mudanças registradas em outros sistemas 

orgânicos ou ambientais, em determinados momentos do tempo.  

Neste sentido, a aprendizagem e seus processos se materializam pela 

representação de desempenho, seja este bom ou não. Logo, o tema aprendizagem 

vem sendo discutido e questionado, entre discentes e docentes desde os mais antigos 

liceus. 
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As contribuições dos estudos realizados por Rego (2003), ao referir- se sobre 

a aprendizagem com bases nos estudos de Vygotsky, relata de que este processo de 

aprender, não acontece isolado e que o funcionamento cerebral é moldado ao longo 

da história da espécie, enfatizando o papel da realidade social na formação do sujeito 

individual, o que permite uma associação com o tema apontado anteriormente. 

As mudanças sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro, indicam que no 

curso do desenvolvimento do indivíduo, este estabelecerá ressignificações da 

interação do homem com o meio físico e social, o que corrobora mais uma vez com a 

menção sobre o sujeito dono de si. 

A partir do aporte de Vygotsky, observa-se questões que perpassam o 

processo de aprendizagem, das quais, estão ligadas a história do sujeito, onde se 

levanta a hipótese, de que estas questões possam gerar atravessamentos pontuais 

no cotidiano. A complexidade destas questões, demandam de estratégias necessárias 

para melhor entendê-los, com a intenção de clarificar para os próprios sujeitos a 

compreensão de suas histórias e o que elas reverberam. 

Desta forma, sabe-se que, a partir de ponderações do tema aprendizagem e 

desempenho, ações mais integradas e convergentes, vêm contribuindo para tentar 

compor um cenário diferente nas instituições de ensino, das quais apresentam 

problemas desta ordem. Pode-se inferir a partir de hipóteses, que se percebe a 

existência de algumas dificuldades ou inflexibilidades na Educação, das quais não são 

relatadas ou identificáveis de forma clara ou consciente em algumas instituições; 

tornando-se desafiante estabelecer relações e conexões não só de aprendizagens, 

mas também interpessoais.   

A barreira que é colocada muitas vezes, solicita um percurso que indique novos 

caminhos, possibilitando redesenhar na vida dos sujeitos (estudantes), outras formas 

de se considerar o crescimento e desenvolvimento cognitivo, dos quais valorizem e 

apontem para novas expectativas para a aprendizagem. 

A realidade e observações deste processo, apontam para a existência de um 

possível engessamento na prática exercida no cotidiano de algumas Instituições de 

Educação Superior (IES), o que mais uma vez, faz-se necessário reflexões acerca de 

quem é este sujeito que aprende? 

O cenário ilustrado pode ser imaginado ou reconhecido a partir de algumas 

Instituições, que se destacam pela preocupação e a ocupação em saber sobre os 

escores obtidos pelos seus estudantes, seus desempenhos acadêmicos e que 
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destaque estes terão, estimulando-os a competitividade, desconsiderando suas 

subjetividades, ou seja o que é do próprio sujeito e intersubjetividades, os processos 

que lhes são conscientes e de forma recíproca, dentro dos processos de 

aprendizagem. 

Fagundes (2014) menciona a partir de um estudo realizado pela própria autora 

que o desempenho acadêmico dos estudantes é um indicador determinante para 

saber se a instituição está alcançando seus objetivos. Isto posto, novas inclusões 

sobre o assunto discutido, se torna importante. Assim como a continuidade de 

reflexões e a busca de soluções sobre o que se espera deste tema: desempenho 

acadêmico e aprendizagem na Educação Superior. 

Autores como Bock; Furtado; Teixeira, (2008, p.134) vem contribuindo com os 

seus estudos, apresentando em sua teoria, “a diferenciação da aprendizagem 

mecânica, da significativa. Ao expor sobre estes tipos de aprendizagem, os autores 

fortalecem a relevância dos processos de ancoragem e dos pontos já disponíveis, 

para se relacionarem com novos conceitos, para uma nova aprendizagem 

significativa”. Para os autores, estas assimilações e associações da ancoragem, 

seguirá sempre como um porto seguro para outros conteúdos, servindo de 

fortalecimento e de autoconfiança para o estudante. 

Por outra perspectiva, mas também sobre a aprendizagem significativa 

postulada por Ausubel (1963) educadores preocupados resgatam a formação do 

pensamento crítico e criativo, com a responsabilidade do aprendiz em construir seu 

conhecimento, com a importância e o valor atribuídos ao aprender a aprender e com 

a urgência em formar e manter cidadãos responsáveis e independentes.  

Desta forma, a partir da área da psicologia, as dificuldades de aprendizagem e 

de desempenho acadêmico na Educação Superior, podem ser trabalhados, pensados 

e (re) construídos, por reflexões estabelecidas pela interconexão estudante e o 

psicólogo. Essa relação pode beneficiar o sujeito à compreensão de algumas de suas 

lacunas, fragilidades, assim como, descobrir suas potencialidades. Assim, quanto 

mais se instiga para a busca de compreensão do sujeito de si, maior as chances para 

o autoconhecimento.  

Conforme Skinner (1993), “o autoconhecimento é a autoconsciência”, que 

difere o comportamento e os estímulos a ele relacionados, ele é autodiscriminatório, 

conseguindo expressar um conhecimento sobre o próprio comportamento.  

Saltini (1999), ao falar sobre sua compreensão de sujeito, discorre que o 
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homem possuí raízes, espaços temporais e mudanças. Complementando ainda de 

que as modificações que ocorrem, partem do sujeito e do mundo, ou seja, por suas 

concepções.  Por esta perspectiva, repensar à educação, é dar importância para além 

do fornecimento bruto de alguma aprendizagem, mas principalmente em sua 

elaboração, transformação diante as necessidades que se estabelecem, dos próprios 

problemas que de alguma forma, se instalam e por vezes não são resolvidos.  

Esta constatação, possibilita pensar em uma ampliação do conceito de 

aprendizagem. Apesar de existir um mundo externo, imenso estruturado; a partir da 

cultura, o sujeito se encontra em um mundo interno da mesma forma, grandioso. “Não 

somente nas áreas cognitivas mais também na área afetiva” (SALTINI,1999, p.13).  

Dessa forma, Soares (2001, p.28) “ressalta que a educação deve ser resgatada 

em seu valor filosófico de construção do ser sensível”.  E ela deve ser capaz de 

desenvolver-se numa fase mais consolidada da identidade; de potencialidades 

profissionais, lideranças e responsabilidades com a sociedade em geral, como homem 

de seu tempo. Assim, considerar o resgate do papel interativo e protagônico do 

indivíduo como agente de mudança, é de suma importância, (DESSEN & COSTA 

JUNIOR, 2008).  

Porto e Nobre (2015, p.57), ao exporem seus argumentos sobre o jovem 

universitário, expõem o fortalecimento do processo crítico - reflexivo como uma forma 

de se pensar o sujeito e quem este é? Os autores, relatam que o estudante ao chegar 

na Universidade, traz consigo “uma gama de conhecimentos adquiridos, experiências 

vividas, assim como uma estrutura psíquica permeada de emoções e desejos, que o 

movem atrás de seus objetivos”.  

Portanto, percebe-se que a historicidade do sujeito e seu suposto saber estão 

impregnados em seus atos e na forma de se relacionar com o objeto a ser conhecido, 

impondo sua autoria ou dificuldades de aprendizagem. A partir do ponto de vista de 

Vygotsky, citado por Moll (1996), o aprendizado é o responsável por criar a zona de 

desenvolvimento proximal. 

Na medida em que o sujeito é capaz de colocar em movimento os processos 

de desenvolvimento, que sem a ajuda externa seriam impossíveis ocorrerem, estes 

quando internalizados pelo sujeito, passam a fazer parte das suas aquisições 

individuais.  

Paín (1985, p.18) corrobora com as afirmações do autor, ao dizer que a 

“aprendizagem garante a continuidade do processo histórico e a conservação da 
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sociedade como tal, através de suas transformações evolutivas e estruturais”. Os 

apontamentos apresentados tendem a tencionar para que se pense de que não se 

pode ignorar a existência de fatores importantes a considerar-se, questões associadas 

a existência e de que forma ela se desenvolve que para cada sujeito. 

Neste sentido, Mettrau & Mathias (1998), aborda a prática pedagógica em 

busca pelo desenvolvimento das capacidades dos estudantes, enfatizando que o 

estabelecimento e estreitamentos do vínculo afetivo com os estudantes, possibilitam 

a aprendizagem tornando-se possível a construção do conhecimento.  

Isto posto, as indagações sobre o processo de aprendizagem, assim como suas 

validações, fortalecem estudos que visam compreender mais sobre o 

desenvolvimento cognitivo, a inteligência e os processos de avaliação, como 

necessidade de entender melhor estes processos, principalmente no que diz respeito 

a aprendizagem e fatores que se relacionam ao desempenho acadêmico dos 

estudantes. 

A relevância do desenvolvimento de ferramentas como componente 

esclarecedor ou clarificador para determinadas questões são as contribuições que 

estas oferecem por meio de seus resultados para as questões em aberto, por falta de 

compreensão. Desta forma, pensar na questão da avaliação por ferramentas ou 

testes, que visam em determinar um escore para designar o grau de inteligência 

humana, é o que excluí, segrega, separa e afasta a relação do sujeito e o outro. 

E é neste sentido, em decorrência desta necessidade de mensuração sobre os 

processos na Educação que estudos vem surgindo e possibilitando novos vieses para 

se pensar na aprendizagem. 

Estas possibilidades em ampliar o pensamento, permitem abrir caminhos para 

que se reflita sobre a complexidade da aprendizagem. A aprendizagem está para além 

do que se pretende avaliar. O modo que se aprende e a maneira de se expõe o que 

foi ensinado, pode ser variado de acordo com cada sujeito e suas subjetivações e 

estas diferentes possibilidades de compreensão cognitivas, pode ser descoberta a 

partir de diversas explorações de estudo.  

Estes processos ao serem explorados e descobertos podem ser utilizados nas 

distintas áreas e seus segmentos com potencialidades e fortalecimento para uma 

carreira futura. 

Feuerstein; Feuerstein, S, Falik (2014, p.30-1) simplifica o entendimento sobre 

as aprendizagens: 
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Os elementos cognitivos da inteligência guiam a pessoa em direção ao que 
fazer. O ser humano tem a capacidade de alterar a si mesmo e o destino, 
mas a responsabilidade disso é do ambiente em que o sujeito se encontra. 
Isto se refere a todos os outros significados da vida do indivíduo, isto inclui 
pais, professores, cuidadores, profissionais de suporte e tomadores de 
indecisões institucionais que criam as condições de nossa modificabilidade. 
 

Gardner (1995), reforça esta possibilidade a partir de subjetivações, quando 

apresenta os oito tipos de inteligências, sejam elas: a espacial, onde o sujeito 

consegue ver um mundo em dimensões diferentes; naturalista com a capacidade de 

entender os seres vivos e a natureza; o talento musical em diferenciar tons, sons e 

timbres; o raciocínio lógico-matemática, onde o sujeito tem a facilidade em fazer e 

provar quantificações e hipóteses; a inteligência existencial, por uma abordagem mais 

reflexiva dos questionamentos, porquê vivemos e porquê morremos; interpessoal de 

entender os sentimentos e motivações das pessoas; corporal-cinestésica em 

coordenar o seu corpo com sua mente; a inteligência linguística, encontrar as palavras 

certas para se expressar e intrapessoal - entender a si mesmo, o que sente e o que 

quer, (GARDNER, 1995). 

Mediante as possibilidades de aproximar de outras contextualizações para se 

considerar a aprendizagem, contribuições de outros teóricos, apoiam para que não se 

coloque barreiras para a valorização da aprendizagem. 

Sob esta perspectiva, Bowlby (1951), ressalta que o desenvolvimento 

emocional tem sido visto como a base sobre qual todas as coisas são construídas.  

Desta maneira, percebe-se que fatores entre a cognição e a emoção apontam 

para questões que vão contribuir para novos delineamentos da aprendizagem, 

desmistificando o QI como um determinante. 

Portanto, Olson; Torrance (2000, p. 229), reforçam tal explanação ao dizer que: 

 

[...] os processos cognitivos e afetivos não podem ser separados: os 
processos emocionais fazem toda diferença na determinação do quão 
facilmente até mesmo a mais abstrata das habilidades é adquirida. 

 

Considerando os aspectos afetivos emocionais, no processo de aprendizagem, 

Goleman (2012) problematiza a inteligência acadêmica quando se refere a um 

estudante que possui notas excelentes, mas elas nada dizem, sobre como este sujeito 

reage às vicissitudes da vida. Ainda complementa a problematização ao se referir 

sobre um QI alto, não ser garantia de nenhuma de prosperidade, prestígio ou 
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felicidade para a vida.  

Existe uma predileção a aptidão ao nível acadêmico, ignorando a inteligência 

emocional. Esta problematização dos aspectos emocionais reforçam o 

questionamento sobre o desempenho acadêmico: 

 
[...] a vida emocional é um campo com o qual se pode lidar, certamente com 
a matemática ou leitura, com maior ou menor habilidade e exige seu conjunto 
especial de aptidões. E a medida dessas aptidões em uma pessoa é decisiva 
para compreender por que uma pessoa prospera na vida e outra de igual 
nível intelectual não. A aptidão emocional é uma metacapacidade que 
determina usar quaisquer outras aptidões (GOLEMAN, 2012, p.60). 
 

Conforme Gomes; Pavão (2013, p. 6) os tempos mudaram, novas formas de 

compreender a aprendizagem surgiram e precisam ser incorporadas ao   pensar de 

cada profissional. “As atuais concepções teóricas sobre o complexo processo de 

aprender, indicam a identificação de novas demandas e de novos processos de lidar 

com as pessoas quando desafiadas pela aprendizagem formal”.  

A educação formal é uma educação institucionalizada, ocorre em espaços 

sistematizados, suas atividades são assistidas pelo ato pedagógico e preocupa-se 

com a aquisição e construção do conhecimento que atendam as demandas da 

contemporaneidade, nas diferentes disciplinas. 

Gomes & Pavão (2013) ao concluírem sobre esta forma de avaliação, ressaltam 

que a avaliação formativa é aquela que avalia se o estudante domina gradativa e 

hierarquicamente cada etapa da aprendizagem, antes de prosseguir para outra etapa 

subsequente de ensino aprendizagem. Tem o objetivo de informar o desempenho do 

estudante e ela é realizada em todo o decorrer do período letivo. 

Contudo, os autores relatam que a avaliação formal não é a única forma     de 

aferir o desempenho do estudante, existem outras formas de avaliação como a 

diagnóstica e a somativa. A avaliação diagnóstica permitirá fazer um levantamento 

que permite conhecer o estudante no início de um processo de ensino e a avaliação 

somativa ocorre quase sempre no final de um processo e tem caráter classificatório, 

pois visa à promoção do estudante para outro nível. 

Desta forma, a apropriação das diferentes formas de avaliação contribui para 

que se explore as diferentes faces da inteligência, pelas diferentes possibilidades de 

avaliação. 

Antunes (2001) na Teoria das Inteligências Múltiplas, faz menção para a 

explicação da cognição humana, reconhecendo as diversas e independentes facetas 
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que a compõem e ainda preconiza a interdependência entre elas. Este ponto de vista, 

se explica pelo fato de que cada uma das formas de inteligência pode ser canalizada 

para outros fins. Tendo em vista que o sujeito é constitutivo de marcas e inscrições 

por aquilo que não é dito; os símbolos vinculados a forma de conhecimento, podem 

migrar para outras formas, denotando as características de independência e 

interdependência anterior. 

Com os avanços da teoria gardneriana, é possível inferir que o 

desenvolvimento dos patamares independentes da inteligência humana, podem 

ocorrer com a promoção da inteligência global, já que melhorar uma delas tem efeitos 

positivos na globalidade das funções cognitivas. É possível também entender que a 

partir do desenvolvimento das faculdades individuais, pode decorrer a promoção do 

sujeito coletivo e da própria sociedade, a qual embute as etiologias motivadoras 

detonadoras das representações simbólicas e imaginárias aqui identificadas. 

Desta forma, as contribuições de Feuerstein, Feuerstein, R; Falik, (2014, p.30) 

fazem apontamentos sobre a aprendizagem, ressaltando que “não existe 

comportamento que não tenha motivação emocional e elemento cognitivo. Os 

processos cognitivos podem ser poderosos na alteração de determinantes 

emocionais, por processos cognitivos que possam fazer com que o sujeito seja 

modificável. ” A partir das considerações do autor, entende-se que existe uma fusão 

necessária e que não seja fechada para se evitar enquadramentos. 

Nesta perspectiva, compreende-se que na visibilidade do senso do eu, ocorre 

a mistura dos elementos intra e interpessoais, simbolizando a globalidade das 

informações sobre a pessoa, funcionando como uma construção criativa que o homem 

faz de si para si mesmo (GARDNER,1995). 

Com todas possibilidades de se compreender a aprendizagem e o 

desempenho, a Psicologia atualmente, tem lançado um novo olhar para entender 

estas questões, buscando uma análise, para além de um caso clínico individual, 

articulando-se com o contexto social, cultural e histórico. 

Embora se perceba a existência de novas possibilidades para a verificação da 

aprendizagem e como fazer da Educação Institucionalizada, parte significativa para a 

construção de um novo processo, é importante ressaltar que toda a construção para 

o conhecimento do sujeito é feita a partir de outras produções de sentido, talvez 

alguma que até seja desconhecida. 

Desta forma, a Psicologia é uma área que potencialmente consegue atingir os 
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processos, tanto no nível consciente, como inconsciente do sujeito, por suas 

diferentes técnicas e abordagens, o que hipoteticamente facilita a possibilidade de 

acessar e direcionar a investigação de desempenho acadêmico e a aprendizagem. 

Feuerstein; Feuerstein, R; Falik (2014), contribuem ao relatar que a partir de 

processos inerentes ao sujeito e utilizar-se do conceito aprendizagem mediada, se 

pode alcançar a alguns objetivos. A experiência da aprendizagem mediada 

apresentada pelos autores, abalizam para o sujeito a consciência de suas fragilidades 

e busca tratar especificamente e sistematicamente as resistências, trabalhando 

ativamente para vencê-las. Os desejos, necessidades, vontades e interesses, são os 

fatores que atraí o sujeito, por fonte de satisfação interna. 

Contudo, é a motivação o processo que move o organismo para a ação a partir 

do ambiente, a necessidade e o objeto de satisfação.  

De acordo com Feuerstein; Feuerstein. R; Falik (2014, p.59) “a experiência da 

aprendizagem mediada, é o que dá aos seres humanos a habilidade de se modificar 

e as ferramentas para aprender. O que permitirá, os benefícios da exposição direta 

ao mundo dos estímulos”. 

De acordo com Oliveira e Bossa (1998)  

 
Para toda a aprendizagem existe um sujeito presente e ativo, enredado com 
seu meio particular, que busca compreender alguma coisa, que de alguma 
forma faz parte de seu meio físico ou mental. Portanto, sujeito e objeto não 
podem ser vistos de forma dicotomizada. 
 

A representação da imagem a ser apresentada denota a figura do sujeito com 

seus possíveis desdobramentos em forma de espiral, onde sua constituição parte de 

um ponto com possibilidades de seguir e retomar seus diversos estágios, a partir da 

relevância que é dada por este sujeito sobre seus pensamentos e estruturação no 

decurso de suas interações entre o seu ser e o mundo. 

Conforme Pinto (2001) ao contribuir com suas reflexões, revela sobre a 

responsabilidade de reflexão das condições que constituem as vivências como 

desiguais, onde aponta como um pressuposto significativo da condição humana, a 

plasticidade, cuja a   qual, possibilita novos processos sociais para o sujeito.  

Ressaltando que “na qualidade de seres humanos não somos nem bons e nem maus; 

somos efeitos de histórias incorporadas, de discursos múltiplos que se completam, se 

contradizem e que nos formam identidades ao mesmo tempo fragmentadas e 

complexas”. 
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A inovação em um contexto de transição paradigmática, se constitui na ruptura 

com visões hegemônicas, na reconfiguração de saberes e poderes com possibilidades 

de articulação entre o ser, o saber e o agir emancipatório. Para Fernandes; Cunha 

(2003), isto significa desestabilizar as múltiplas formas de opressão existentes.  

 

 

Figura 1 - Sujeito e seus possíveis desdobramentos. 

 

Fonte da Imagem disponível em: https://br.pinterest.com/pin/417075615481925934/?lp=true 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/417075615481925934/?lp=true
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3 A PSICOLOGIA E SEUS AVANÇOS NA HISTÓRIA 
 

Conforme Borges (1987), o processo histórico é contínuo, porém, ele não é 

linear, nem uma linha reta. Ele é constituído de idas e vindas, avanços, recuos, 

desvios e inversões. Os fatos do presente e passado se relacionam e as rupturas, não 

acontecem do dia para a noite, elas se dão de forma gradativa a partir de alguns 

processos e conflitos. 

No entanto, Brožek; Guerra (2008, p. 40), destacam uma importante reflexão 

quando se pensa em qualquer história, assim como a percepção da mesma, ao 

exporem: 

 
As abordagens possuem seus aspectos positivos e também seus perigos e 
limitações. Alguns de nós somos atraídos pela história vista como uma série 
de fatias horizontais; outros preferem ver a história como uma reconstrução 
vertical de temas e tendências escolhidas. (BROŽEK; GUERRA, 2008, p. 40). 
 

Brožek; Pongratz (2008), descrevem cinco abordagens possíveis dos estudos 

da historiografia, que contribuem para pensar na história. Entre elas, destacam-se:  1) 

A abordagem biográfica, baseada na reconstrução da história de vida dos cientistas; 

2) a abordagem descritiva e analítica, baseada na reconstrução dos acontecimentos 

históricos, a partir do levantamento de fontes primárias e na busca da compreensão 

de cada elemento do fato histórico, no seio de seu contexto de produção; 3) a 

abordagem quantitativa, que aplica a análise historiométrica à literatura psicológica; 

4) a abordagem da história social, enfatizando a primazia dos fatores sociais para 

explicar a  evolução  da  psicologia científica; 5) o enfoque sociopsicológico. 

A partir desta divisão apresentada por Brožek; Pongratz (2008) pode-se ter um 

entendimento de alguns contextos históricos e de seus desdobramentos o que torna 

mais compreensível a própria história, aqui especialmente a da Psicologia. Glassman; 

Hadad (2008) por um sentido mais amplo, relatam a Psicologia e suas origens e que 

os primeiros experimentos psicológicos ocorreram no antigo Egito, em cerca de 700 

a. C. Desta forma, marcando o nascimento da Psicologia das tradições da Filosofia e 

a Ciência Natural. 

Princípios da prática dos filósofos, como a preocupação em entender o 

“significado da experiência humana, assim como, questões sobre a consciência; 

motivação; valores e assuntos de interesses, contribuíram com a Psicologia a partir 

de termos básicos utilizados” (GLASSMAN; HADAD, 2008, p.33). 

Entender estes percursos primeiros da história, permitem imaginar uma linha 
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do tempo que foi construída a partir de vários pensamentos, concepções teóricas, 

experimentos e métodos aplicados.  

“A possível viagem pelo tempo propicia refletir sobre as contribuições de áreas 

que conversavam com a Psicologia e proporcionaram o seu desenvolvimento como a 

Física e Ciências Naturais” (GLASSMAN; HADAD, 2008, p.33), áreas que até a 

atualidade, tem sido importante para o seu to como Ciência em suas explorações, 

experimentos e validações. 

Em termos cronológico, desde 1879, o desenvolvimento da Psicologia como 

Ciência é considerada a partir de dois grandes pioneiros: Wilhelm Wundt e William 

James. Nesta época, Wilhlem Wundt cria seu primeiro laboratório de experimentos 

em Psicofisiologia em Leipzig, Alemanha. Este marco histórico, significou o 

desligamento das ideias psicológicas abstratas e espiritualistas que defendiam a 

existência de uma alma nos seres humanos, a qual seria a sede da vida psíquica 

(BOCK; FURTADO; TEIXIEIRA, 2008).  

A partir destas ideias, Wundt centrou seus estudos nas experiências 

conscientes, substituindo o conceito de espírito por consciência, adotando o método 

introspectivo, dando nova conotação para os estudos em psicologia. 

Segundo Schultz & Schultz (2007) na segunda década do século XX, antes de 

Wundt dar início a psicologia, a ciência passava por uma profunda reavaliação. 

Psicólogos não tinham consenso acerca do valor da introspecção, da existência dos 

elementos mentais ou da necessidade de a psicologia continuar, o status de ciência 

pura. Estes fatores trouxeram impactos para a área da psicologia, rejeitando os 

diferentes métodos e abordagens baseados em especulações, tentando fornecer 

bases científicas para o assunto.  Estas divergências do campo da Psicologia, passou 

a ser conhecido por sua fragmentação e disputas teóricas, decorrentes dos diferentes 

pensamentos. Conforme expõe Soares (2001, p.11): 

 
As Escolas são todas criaturas do seu ambiente filosófico, são todas 
resultantes da cultura em que nasceram. Daqui brotam os grandes percalços 
com que se defronta a Psicologia, na abordagem do seu objeto; dificuldades 
que se somam às limitações criadas pelos métodos de pesquisa, pelas 
condições ambientais e pela mentalidade e formação filosófica dos 
pesquisadores. 
 

Desta forma, pode-se compreender os diferentes segmentos e as ênfases que 

são dadas às demandas, pois estas serão analisadas, segundo o olhar filosófico do 

pesquisador, suas análises e formação.  
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Neste sentido, compreende-se por meio de Bock; Teixeira; Furtado (2008) 

sobre o berço científico da Psicologia ser na Alemanha, porém, somente nos Estados 

Unidos, que ela ganha força e rápido crescimento. Resultado do grande avanço 

econômico que colocou o país entre os primeiros do sistema capitalista. 

Nos Estados Unidos, surgem as primeiras abordagens ou escolas da 

Psicologia, as quais deram origem as inúmeras teorias que existem atualmente. “Elas 

surgiram a partir das teorias do Funcionalismo, Estruturalismo e o Associacionismo” 

(BOCK; TEIXEIRA; FURTADO, 2008, p.41). As principais ideias destas abordagens 

giram em torno das seguintes reflexões: para o funcionalismo, o que fazem os homens 

e por que fazem? Para essa abordagem, a consciência era o centro das preocupações 

e se buscava compreender seu funcionamento na medida em que o homem a usa em 

suas atividades adaptativas ao meio. Ao responder a estas indagações, William 

James elege a consciência como centro de suas preocupações e busca a 

compreensão de seu funcionamento, na medida em que o homem a usa para adaptar-

se ao meio. 

O Estruturalismo, assim como o Funcionalismo, preocupa-se com a 

consciência. Diferentemente de James, Titchener estudará seus aspectos estruturais, 

isto é, os estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso 

central. Esta escola foi fundada por Wundt, mas foi Titchener seu seguidor quem usou 

este termo para diferenciá-la do Funcionalismo, Bock; Teixeira; Furtado (2008). Para 

os seguidores desta corrente, as operações mentais resultam da organização de 

sensações elementares, que se relacionam com a estrutura do sistema nervoso. 

O principal representante do Associacionismo foi Thorndike, formulador da 

primeira teoria da aprendizagem na Psicologia. O termo associacionismo origina- se 

da concepção de que a aprendizagem se dá por uma associação de ideias, das mais 

simples para as mais complexas, Bock; Teixeira; Furtado (2008). “É a doutrina 

defendida por Aristóteles, Hume e outros, segundo a qual, os processos mentais 

particularmente a aprendizagem, baseia-se nas conexões entre eventos e ideias” 

(GLASSMAN; HADAD, 2008, p.123). 

As três abordagens mencionadas residem no fato de que elas foram 

precursoras das Teorias Psicológicas do Desenvolvimento e Aprendizagem. As 

diferentes concepções das abordagens ou escolas da Psicologia, visam em tentar 

entender o comportamento em suas próprias maneiras. Com a compreensão dos 

desdobramentos da Psicologia Bock; Furtado, Teixeira (2008), em suas teorias 
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apresentam outras correntes, explicitando que a Psicologia não se restringe a 

Psicanálise de Freud, ao Behaviorismo de Skinner, ou a Psicologia Sócio   histórica 

com suas origens em Vygotsky.  

Estas matrizes da psicologia, tiveram seguidores e dissidentes, que criaram e 

continuam criando outros fundamentos teóricos para compreender a complexidade do 

humano e sua diversidade. Assim, surgem as matrizes: Gestalt- psicologia da forma, 

Psicologia analítica de Jung, Psicodrama dentre outras que seguem estas 

ramificações dando outras origens, possibilitando um novo olhar para as demandas 

que surgem, levando em consideração os aspectos subjetivos do sujeito. 

Conforme Tacca (2006, p.68), “a subjetividade é um sistema em contínuo 

desenvolvimento, articulando-se continuamente o passado, presente e experiências 

dos contextos da vida do sujeito, ampliando-se, diferenciando-se, assumindo um 

caráter de configuração que se atualiza, que é móvel e dinâmica”. Essa configuração 

traz uma rede complexa de sentidos subjetivos com expressões e combinações 

emocionais diversas, associadas aos processos simbólicos produzidos nos diferentes 

contextos e momentos de vida.  

Segundo Bock; Furtado; Teixeira (2008) a objetividade e a subjetividade 

passaram a estar em campos separados e permaneceram desta forma na Ciência e 

na Psicologia por todo o século XX. Porém, é também no século XX, que tentam 

superar esta dicotomia que caracterizou a ciência e o pensamento moderno, com o 

uso de um novo método científico: o materialismo histórico e dialético. 

Este método uniu a subjetividade e a objetividade em um mesmo processo, 

entendendo a realidade como em permanente movimento. Sob esta perspectiva, a 

concepção da subjetividade assume cada vez mais a sua importância nos tempos 

atuais. Isto posto, González Rey (2003, p. 21) explicita seu entendimento do conceito, 

ao afirmar que: 

 
As criações humanas são produtoras de sentidos, que expressam 
de forma singular complexos processos da realidade. Esses 
processos são criações humanas que integram diferente aspectos 
do mundo em que o sujeito vive, aparecendo em cada sujeito ou 
espaço social de forma única, organizados em seu caráter 
subjetivo pela história de seu protagonismo. 
 

Ao adentrar no campo processual da subjetividade humana e as diferentes 

formas de tentarem compreender o sujeito, diversas possibilidades surgem. De forma 

que o desenvolvimento humano passa a se expressar em seu mais amplo sentido; 
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com significados, marcas que aparecem, desaparecem, dentre outras que se 

impregnam no sujeito e precisam ser desveladas e compreendidas principalmente no 

ao que se refere o campo da aprendizagem.  

Os estudos de Pereira (1999); Glassman; Hadad (2008), Freitas (2008), 

permitiram traçar uma linha do tempo da Psicologia e seu desenvolvimento. Quais 

foram os impactos sofridos e os avanços que a Psicologia deu enquanto Ciência. 

 

 

Quadro 1 - Linha do tempo da Psicologia. 

(continua) 

Ano IV a.C-  

filósofos da 

antiguidade. 

 
 Distinção entre corpo e mente discutido pelo pensamento mítico – pensamento 

passado de geração a geração, crenças e evidências. 

Séculos VII e VI a.C 

 

Período Socrático, retórica e de   observação da natureza substituem o pensamento 

mítico, na tentativa de explicar o mundo e a realidade.  

O pensamento intelectual é o marco desse período na Grécia antiga. É considerado o 

ponto de partida para as ciências humanas e naturais.  

Característica do período pré-Socrático - exercício do pensamento lógico, os 

pensadores deste período desenvolveram uma linguagem própria baseada no 

pensamento racional. 

Século V a. C – 
Desenvolvimento 

da Filosofia 
clássica 

 

Foi marcada pelo filósofo Sócrates, defendeu a alma humana como a sede da 

consciência e do caráter, considerando a alma a origem da vida.  

Platão - discípulo de Sócrates, defende o conhecimento, a política e as relações sociais, 

reforçou o dualismo: corpo versus alma.  

Ano 384-322 a.C 

 

Aristóteles ingressou na Academia de Platão, para ele, alma e corpo não tinham 

natureza distinta. A alma seria uma função do corpo, valorização do conhecimento. 

 

Século XVI – XVIII 

 

Surgimento da Psicologia Moderna como Ciência autônoma. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

(continuação) 

Século XVII 

 

Teoria do conhecimento - racionalismo e empirismo, disseminação de doutrinas 

filosóficas como: empirismo, determinismo, mecanicismo, reducionismo, materialismo 

e positivismo que contribuíram para a Psicologia científica. 

Empirismo: Todo o conhecimento provém da experiência sensorial. 

Determinismo: Nada acontece ao acaso, tudo tem uma causa. 

Mecanicismo: Doutrina segundo o qual os processos naturais são determinados 

mecanicamente. 

Dualismo: É uma doutrina que afirma que a mente e o corpo são constituídos por 

naturezas distintas. 

Reducionismo: Doutrina que defende uma abordagem analítica no estudo de 

fenômenos naturais. 

Positivismo: Esta doutrina afirma que o único conhecimento autêntico é o 

conhecimento cientifico. O conhecimento se baseia na experiência e observação. 

Filosofia de Descartes – proposta racionalista e dualista de se compreender o mundo. 

Estudos desenvolvidos pelos empiristas britânicos fundamentaram-se nas Ciências 

naturais. O empirismo defende a análise empírica, sensibilidade e sensação.  

 

Século XVIII 

 

Desenvolvimento das ciências naturais. 

 

Século XIX 

Contribuições da 

fisiologia 

 

Immanuel Kant (1724-1803) estabelece novos parâmetros para o conhecimento e 

limitações da Psicologia empírica das quais impossibilitaram ser uma ciência legítima 

por falta de definição e objetividade em seu objeto de estudo, ausência de objetividade 

em seu método de investigação, ausência de quantificação e não cumprimento dos 

critérios positivistas. A constituição da Psicologia no século XIX, foi impulsionada por 

soluções aos vetos de Immanuel Kant, em relação a Psicologia empírica e as questões 

foram solucionadas pelos trabalhos dos fisiologistas Johannes Muller, Hermann Von 

Helmholtz e Gustav Fechner.  

Século XIX 

 

O avanço tecnológico e instrumental observável favoreceu o registro preciso e 

mensurável. Fechner delineou a psicofísica juntamente a Ernst Weber, contribuindo 

para a Psicologia Científica a possibilidade de oferecer estudos psicológicos 

quantificáveis entre a relação de estímulos sensação e percepção  

Final do século XIX 
Psicologia 
Científica 

 

Wundt propõe uma reforma conceitual e metodológica, publicou contribuições a Teoria 

da Percepção Sensorial (1862), Elementos da Psicologia Fisiológica (1864), e 

compêndio de Psicologia (1896). 

1879 Laboratório em Leipizig 
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(continuação) 

1883 

 

Wundt ao redefinir a Psicologia como Ciência empírica, pretendeu atacar a psicologia 

metafísica, definida como ciência da alma. A intenção de Wundt era inaugurar uma nova 

Psicologia autônoma e independente de teorias metafísicas. O laboratório de Leipzig 

tornou-se o primeiro e maior centro de formação de psicólogos do mundo. Os alunos 

voltaram para seus países de origem levando o modelo do laboratório de Leipzig. O 

laboratório de Leipizig impulsionou a institucionalização da Psicologia e o Instituto de 

Psicologia foi inaugurado na Universidade de Leipizig. 

Psicologia 

Científica de 

Wundt 

 

Emprega dois métodos: o experimento e a observação 

Experimento: manipulação e controle de variáveis por parte do pesquisador, 

observação não há interferência, introspecção experimental ou percepção interna. 

Acontecimentos no 

Brasil 

1979 

 

Abertura das instituições do ensino superior para as mulheres, mas as jovens que 

seguiam estes caminhos, sofriam pressões e desaprovação social.  

1890 

José Estelita Rodrigues, inaugura as pesquisas sobre cognição com o trabalho 

Psicologia da Percepção e das Representações. 

Verissimo Dias de Castro publica Das Emoções. 

A Reforma Benjamim Constant, introduz noções de psicologia nos currículos das 

Escolas Normais.  

1891 
 

Odilon Goulart escreve Estudo Psicoclínico da Afasia 

1894 
Alberto Seabra publica o primeiro estudo brasileiro de natureza psicológica sobre o 

tema da memória: A Memória e a Personalidade 

1897 
Julio Afrânio Peixoto publica Epilepsia e Crime 

1898 Franco da Rocha estabelece novos serviços no Asilo Central do Juqueri 

1900 
Henrique Roxo, sob a orientação de Teixeira Brandão escreve 

Duração dos Atos Psíquicos Elementares.  

1906 

 

Medeiros e Albuquerque organizam um laboratório de Psicologia 

Pedagógica no Pedagogium.  

Primeiro periódico de Psicologia experimental: Estudos filosóficos, passaram a ser 

chamado de estudos psicológicos.  

1914 

O psicólogo Italiano Ugo Pizzoli inaugura na Escola Normal de São Paulo um laboratório 

de psicologia experimental. 
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(continuação) 

Final do século XIX 

 

Estruturalismo – Referência Titchener: estudo da experiência consciente - introspecção 

experimental - os sujeitos da experiência são rigorosamente treinados para descrever 

suas sensações elementares por relatos detalhados e qualitativos. Instrumentos de 

mediação são empregados para registrar as respostas fisiológicas do organismo diante 

a apresentação dos estímulos. 

Baldwin Cattell e 
Stanley Hall 

 

A experiência passou a ser investigada por métodos comparativos com animais; 

psicometria, observação natural.  

 

1921 

 

   A escola funcionalista ganhou popularidade, com enfoque na psicologia experimental, 

presidindo a APA em 1926. Em Columbia-  Edward Thorndike se destaca como pioneiro 

na realização de experimentos controlados com animais. Criação da lei do efeito. 

 

Século XX 

Behaviorismo 

 

Destacam-se Ivan Sèchenov. Ivan Pavlov e Vladimir Bechterew 

Sèchenov -  definiu o reflexo (S – R) como unidade mínima do comportamento 

 

 

 

1917 

 

O governo financiou a construção da cidade da Ciência, onde Pavlov inaugurou seu 

novo laboratório. 

Bechterew – defendia uma proposta objetiva para a descrição e explicação dos 

processos psicológicos atacando os conceitos mentalistas. Desenvolveu estudos da 

linguagem e dos processos de atenção com crianças. 

Pavlov – foi de grande influência para a obra de Watson – reflexos condicionados. 

 

Behaviorismo no 
Brasil 

 

O behaviorismo de Watson cresceu muito nos Estados Unidos influenciando o 

behaviorismo radical de Skinner- responsável pela consolidação e aperfeiçoamento 

das ideias centrais do behaviorismo que fundamentou a ciência do comportamento 

humano. Fred Keller chegou no Brasil em 1961 a convite da Universidade de São 

Paulo- USP, primeiro contato para análise do comportamento. Carolina Bori, destacou-

se por incentivar o financiamento de laboratórios, bibliotecas e também para diversos 

cursos de graduação e pós-graduação no Brasil.  
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(continuação) 

1920-1960 

 

O behaviorismo dominou a Psicologia norte-Americana. Neste mesmo período, na 

Europa desenvolvia o estudo das funções cognitivas. 

Um grupo norte américa de psicólogos, insatisfeitos com o behaviorismo, propuseram 

os processos cognitivos como mediadores da interação organismo com o seu meio 

ambiente. 

 

1967 

 

A Psicologia cognitiva foi legitimada por meio da publicação do livro Psicologia 

cognitiva, escrito por Ulric Neisser que abordou os temas de percepção, atenção, 

memória, linguagem e pensamento. A primeira abordagem dominante no campo da 

Psicologia cognitiva foi a abordagem do Processamento da informação (abordagem 

computacional) em 1950. Analogia entre a mente humana e o computador. 

 

Lashley 

 

Defendeu o cérebro humano como organizador ativo e dinâmico do comportamento 

humano, propondo uma alternativa mediacionista a abordagem comportamental. 

Posteriormente surgiu o processamento de distribuição paralela, ao invés de comparar 

a mente humana com uma máquina processadora de informações, foi defendido a 

comparação do processo cognitivo com o cérebro humano.  

Modelo conexionismo – são compreendidos em termos de redes neurais que se 

conectam (conexionismo). O objetivo da Psicologia cognitiva contemporânea, consiste 

em conhecer os mecanismos básicos que regem o pensamento humano e saber como 

a mente funciona. 

 

Psicanálise 
Freud 

 

Teve seu surgimento na Ciência aplicada nas práticas clinicas de seu fundador- 

Sigismund Schlomo Freud, conhecido como Sigmund Freud. Criou conceitos, 

influenciou a psicanálise com todo seu repertório cultural como mitologia grega e 

literatura. Conceitos: consciente, Pré-consciente e inconsciente para os processos de 

repressão: id, ego e superego. Hipnose- substituída por método de associação livre 

Humanismo 

 

Foi um movimento que afetou várias áreas do saber. Humanismo social - caracterizou-

se por um movimento contra as injustiças e desigualdades sociais. Na Psicologia 

fundamentou a abordagem sócio histórica. Humanismo ideal ou clássico, humanismo 

romântico (1780-1830), humanismo individual (1960). Na psicologia acolheu novas 

psicoterapias de grupo, psicodrama, Gestalt-terapia. Shaffer resumiu as ramificações 

do Humanismo com bases em comum: Bases filosóficas do existencialismo (o homem 

é um projeto soberano e livre por suas escolhas) e fenomenológica - método descritivo 

e reflexivo para estudo da experiência consciente. 
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(conclusão) 

Psicodrama 
 

Gestalt-terapia 

 

Levy Moreno 

Friedrich Perls Jacob 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Os registros realizados dos estudos de Pereira (1999); Glassman; Hadad 

(2008), Freitas (2008), colaboram para a compreensão de alguns marcos históricos e 

importantes da Psicologia. De tal forma que se torna relevante apresentar como ela 

vem se estabelecendo nos dias atuais e suas contribuições nos diferentes contextos. 

 

3.1 O TRABALHO DO PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO  

 

Para Antunes (2001), a educação vista como prática social é humanizadora, 

intencional e tem a finalidade de transmitir a cultura construída historicamente pela 

humanidade. O homem se humaniza de acordo com seu pertencimento ao mundo 

histórico-social e pela incorporação desse mundo em si mesmo. Ainda segundo 

Antunes (2001) no século XIX, ideias psicológicas articuladas à educação nos 

contextos mais institucionalizados, foram espaços de discussão, no campo da 

pedagogia e escolas normais (criadas a partir da década de 1830) ainda que 

incipientes e pouco sistemáticos, sobre a criança e seu processo educativo, incluindo 

temas como aprendizagem, desenvolvimento, ensino e outros. 

Contextualizando o início da carreira do psicóloga, Patto (1984) relata que em 

seus primeiros trabalhos nos sistemas de ensino, os psicólogos desempenhavam a 

função de medir habilidades e classificar crianças quanto à capacidade de aprender e 

de progredir pelos vários graus escolares. Para isto, eles utilizavam os testes 

psicológicos.  

Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação, que tem como objetivo 

obter em um mínimo de tempo, um máximo de informação do examinando. Tão logo, 

foi sendo reconhecida a importância da avaliação psicodiagnóstico e algumas 

mudanças passaram a ser consideradas em relação aos testes: sua fidedignidade, 

validações e quanto ao seu uso.  

continua 
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Antes da inserção do psicólogo em outros contextos, suas práticas interventivas 

atrelavam-se especificamente sob a tradição oriunda da Medicina, Psiquiatria e da 

investigação social no modelo clínico. “Os testes psicológicos utilizados no início do 

século XIX, foram concebidos sob a influência de conceitos e instrumentos aplicados 

na Física, Química e Astronomia” (WERLANG; VILLEMOR-AMARAL; NASCIMENTO, 

2010, p.87). 

Neste período histórico, o psicólogo dispunha de testes que privilegiavam 

atividades predominantemente classificatórias, centralizando as conclusões sobre 

diferentes comportamentos com bases nos resultados objetivos da testagem. Os 

autores ainda complementam com informações deste período, ressaltando que os 

avanços sobre doença mental e psicopatológica contribuíram para a introdução do 

enfoque psicodinâmico, como um modelo de compreensão do psiquismo.  

A partir desta nova captação pelos psicólogos de que haveriam outras 

possibilidades para além dos modelos conhecidos, surge o interesse em o psicólogo 

desenvolver outros instrumentos que propiciassem uma visão dinâmica das 

individualidades e integrassem aspectos qualitativos do universo subjetivo, surgindo 

assim, os testes projetivos; Werlang; Villemor-Amaral; Nascimento (2010). 

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2010), a resolução do nº 

002/2003 define o teste psicológico como um instrumento de avaliação ou 

mensuração de características psicológicas e o artigo 13 da lei nº 4.119/1962, dispõe 

que os testes psicológicos são procedimentos de observação e registro de amostras 

de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever ou 

mensurar as características e processos psicológicos.  

Dada a importância do que se espera dos testes e sua funcionalidade, 

tradicionalmente eles vêm sendo aplicados para verificarem as áreas de 

emoção/afeto; cognição/inteligência; motivação; psicomotricidade; atenção, memória 

dentre outras, nas suas mais diversas formas de expressão, segundo padrões 

definidos pela construção dos instrumentos com o objetivo pela compreensão do 

sujeito. 

A possibilidade da Psicologia em desenvolver instrumentos com construções 

voltadas para os pensamentos dicotômicos e recursos técnicos-teóricos, cooperam 

para dar visibilidade e inteligibilidade a esse mundo, permitindo a escolha daqueles 

que possam privilegiar a subjetividade, as experiências dinâmicas e internas do ser 

humano ou objetividade daquilo que no ser humano é empírico e pode ser 



44 
 

 

objetivamente conhecido. 

Coll (1996), aponta que o trabalho do psicólogo vem crescendo na Educação e 

auxiliando nos processos de ensino-aprendizagem como na observação do 

comportamento do estudante no decorrer das intervenções pedagógicas. O Psicólogo 

além de observar e analisar, contribui com os resultados dos processos psicológicos 

e as influências do psiquismo humano na aprendizagem. 

Conforme Paini (2000), o psicólogo na Educação, ajuda na otimização das 

relações entre professores-estudantes, pais-gestão e as demais pessoas que 

interagem neste contexto. No ambiente educacional, ainda se permite que o psicólogo 

promova uma reflexão conjunta dos fatos cotidianos, visando estabelecer o 

entendimento das ocorrências do dia a dia. 

Segundo Antunes (2001), o trabalho do psicólogo permite que este profissional 

assuma os fundamentos da educação. Tal atitude contribui para a compreensão dos 

processos educativos, da relação entre a teoria e a prática pedagógica cotidiana.  

A atuação do psicólogo na Educação a partir de suas práticas, oportuniza uma 

nova percepção do educando, dando-lhe visibilidade real de suas condições de vida, 

de forma a conduzir uma prática pedagógica transformadora e inclusiva.    Conforme 

Souza et al. (2014) para que o psicólogo pudesse abarcar o campo institucional das 

relações escolares, no que se refere especificamente a sua atuação foi necessárias 

rupturas estratégicas da visão psicométrica, clínica e individualista de diagnóstico/ 

tratamento psicológico e a partir desta discussão, o psicólogo passa a ter um novo 

locus e um novo foco de trabalho na educação. 

No processo de institucionalização da profissão de psicólogo no Brasil que 

culmina com a regulamentação da profissão em 27 de agosto de 1962, o que havia, 

especialmente nas décadas de sessenta e setenta do século XX, era o que se pode 

chamar de uma Psicologia "do" Escolar, ou seja, aquela que se preocupava, 

especialmente com a identificação das características dos escolares. No entanto, os 

pioneiros da Psicologia Educacional e Escolar, tinham outras preocupações como 

desafiantes para suas práticas, ou seja, centrava-se, principalmente, naqueles que 

não aprendiam, que não se alfabetizavam e que não aceitavam as regras escolares.  

A desconstrução de um modelo padrão para atendimentos psicológicos 

continua sendo um grande desafio para o profissional da área, principalmente no que 

se refere a fechamentos de diagnósticos.    

De acordo o com o Conselho Federal de Psicologia em sua Resolução 13/2007 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2008/08/Resolucao_CFP_nx_013-2007.pdf?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2007) com a consolidação da área de  

Psicologia, surgiram novas possibilidades de trabalho e maior abrangência para sua 

atuação, dando-lhe oportunidade de intervenção além da clínica e educacional / 

institucional  no mercado de trabalho,  em locais com a ênfase organizacional e do 

trabalho, esporte, hospitalar e social.  

A oportunidade de ampliação para a inserção da psicologia em diferentes 

espaços, cada vez mais torna-se importante, uma vez que existe uma construção 

idealizada pela sociedade, sobre o estudante da Educação Superior. 

Bridi Filho; Bridi (2013), confirma estas afirmações quando expõem que no 

imaginário social, ao chegar neste nível, o indivíduo apresentaria uma inteligência 

potencialmente aberta para a ampliação dos conhecimentos de forma irrestrita, uma 

forma definida a ser completada por conteúdos múltiplos e de extensão limitada.  

Porém, observa-se que estes mesmos estudantes vistos como cheio de 

potencialidades, apresentam dificuldades de aprendizagem, desempenho acadêmico 

insatisfatório e produção de um nível de sofrimento muitas vezes ocasionados pelo 

estresse perante as experiências de insucesso, o que se faz necessário pensar o 

porquê disso.  

De tal modo que se possa pensar no acompanhamento das demandas 

apresentadas pelos estudantes, com intervenções para melhor compreensão das 

inquietações sentidas e vivenciadas pelos estudantes e quem sabe, por meio do 

acompanhamento psicológico se encontrar a efetividade e contribuições do 

atendimento principalmente para as questões de aprendizagem e o desempenho 

acadêmico dos estudantes.   

Edler (2000), aponta que para garantir o sucesso da educação aos estudantes, 

é preciso que os problemas e as barreiras em suas múltiplas origens sejam 

identificados. Fagundes (2014, p.511), corrobora com o autor ao dizer que “existe um 

transcurso contínuo e gradual para o acadêmico integrar-se ao novo entorno 

acadêmico”.  

Esse processo tem um caráter multifatorial devido à intervenção de diferentes 

fatores sociais, culturais, individuais que afetam o impacto da mudança, o que reforça 

os referenciais utilizados Saltini (1999), Bock; Furtado, Teixeira (2008), Coll (1996), 

Mariotti (2007), Oliveira; Bossa (1998), quando consideram em suas perspectivas 

teóricas, que a forma como são desenvolvidos os conceitos e as 

vivências/experiências vão refletir como potencialidade ou não na vida prática do 
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sujeito. 

Desta forma, com os novos perfis e demandas dos contextos institucionais o 

papel do psicólogo que passa a atuar neste contexto, passa a ser entendido de forma 

diferente da anterior, que tinha na investigação psicométrica seu maior instrumental 

de trabalho. Nesta linha de pensamento, trata-se criticamente, indo às origens e raízes 

do processo de escolarização que abarca diferentes facetas, incluindo o aprendiz, os 

docentes, a família, a escola, a Educação como um todo e a sociedade em que está 

inserida (SOUZA et al., 2014). 
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4 METODOLOGIA 
  

Esta seção está apresentada em cinco partes. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A natureza deste estudo foi predominantemente, de caráter qualitativo 

descritivo exploratório. Segundo Minayo (2010), este tipo de estudo responde a 

questões muito particulares, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

traduzidos à operacionalização das variáveis.  

No mesmo contexto, Goldenberg (1997) entende que na pesquisa qualitativa, 

o objetivo da amostra é produzir elementos para conhecimentos mais aprofundados e 

ilustrativos, seja ela grande ou pequena, o que importa é que ela seja capaz de 

produzir novas informações. Este tipo de pesquisa preocupa-se, portanto, com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

Conforme Gil (2011, p.27) as pesquisas exploratórias são desenvolvidas “com 

o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato   proporcionando maior familiaridade com o tema, buscando torná-

lo mais explícito e claro”. 

 

4.2 LOCAL, POPULAÇÃO E PERÍODO 

 

O levantamento de dados da pesquisa foi realizado em um Núcleo de apoio à 

aprendizagem, de uma Instituição de Ensino Superior- IES do estado do Rio Grande 

do Sul Os participantes do estudo foram os estudantes a partir de 18 anos de idade, 

regularmente matriculados na Instituição de Ensino, que buscaram por 

acompanhamento psicológico no período de julho de 2015 (dois mil e quinze) a julho 

de 2016 (dois mil e dezesseis), com a queixa de dificuldade de aprendizagem que 

refletiu em seus desempenhos acadêmicos. Foram participantes desta pesquisa dez 

estudantes de ambos os sexos. Para a realização desta pesquisa, foram estipulados 

critérios de inclusão e exclusão. 
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Os critérios de inclusão do presente estudo são estudantes que buscaram 

acompanhamento psicológico nos anos de 2015 e 2016, pela queixa de aprendizagem 

ou desempenho acadêmico, com vínculos na IES com a idade mínima de 18 anos de 

idade, sem restrição quanto ao sexo do estudante. Os critérios de exclusão foram 

estudantes menores de idade, que buscaram o acompanhamento psicológico por 

queixa ou problema de outra ordem, que não refletiram na aprendizagem ou 

desempenho acadêmico. 

 

 

Quadro 2 - Pseudônimo dos sujeitos participantes. 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Pseudônimo / Pedra Sexo Idade Vínculo IE Área 

Diamante Masculino 27 Graduação 
Ciências 

Exatas 

Rubi Masculino 24 Graduação 
Ciências 

Exatas 

Safira Feminino 21 Graduação Ciências da 
Saúde 

Turquesa Feminino 20 Graduação Ciências 
Exatas 

Turmalina Feminino 29 Pós-Graduação 
Ciências 

Agrárias 

Água marinha Feminino 22 Graduação Ciências 
Humanas 

Jade Feminino 30 Graduação 
Ciências da 

Saúde 

Opala Masculino ---------- Graduação ----------- 

Ametista Feminino 28 Graduação Ciências 
Biológicas 

Esmeralda Feminino 27 Pós-Graduação Ciências 
Humanas 
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Quadro 3 - Semestre dos participantes e número de sessões. 

Pseudônimo/ Pedra Semestre Número de sessões 

Diamante 6° 23 

Rubi 5º 32 

Safira 7º 04 

Turquesa 5º 20 

Turmalina 5º 20 

Água Marinha 5º 16 

Jade 7º 12 

Ametista 5º 10 

Esmeralda 3º 17 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Conforme Chizzotti (2001), a coleta de dados provém de documentos, 

observações ou por meio de respostas e declarações de pessoas que contém as 

informações necessárias aos objetivos da pesquisa, permitindo posteriormente o 

registro e análise de tais informações. Neste caso, a pesquisa estruturou-se a partir 

de três etapas conforme figura 2.  

A Primeira etapa, consistiu em fazer o levantamento das demandas no local da 

pesquisa; a segunda etapa, o desenvolvimento de um questionário elaborado pela 

própria pesquisadora e a terceira etapa, uma entrevista.  
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Quadro 4 - Esquema do desenvolvimento das etapas de coleta de dados da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.4 EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA E INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 

 

Na primeira etapa, no Núcleo de apoio à Educação, setor da IFES, foi feito um 

levantamento de dados nos arquivos dos anos de 2015 e 2016 dos estudantes, que 

buscaram por acompanhamento psicológico, com a demanda de dificuldades de 

aprendizagem.  

O segundo passo do procedimento, consistiu em o setor enviar um convite 

conforme (APÊNDICE E) para a participação da pesquisa, ressaltando os objetivos e 

a proposta de investigação. Após o contato do setor, os estudantes que tiveram 

interesse, manifestaram-se retornando um e-mail para a pesquisadora. A conduta 

escolhida de o primeiro contato não ter sido diretamente feito pela pesquisadora, foi 

para que se preservasse aos estudantes o direito de não querer participar e os mesmo 

não se sentissem constrangidos. Feito este primeiro processo, os estudantes que se 

dispuseram a participar, fizeram contato via e-mail com a pesquisadora. A partir deste 

contato, eles receberam um questionário conforme (APÊNDICE F) fechado, contendo 

vinte (20) questões, o qual, foi elaborado pela própria autora da pesquisa a partir da 

ferramenta Google Drive. Segundo Gil (2011) as questões fechadas conferem maior 

uniformidade às respostas e podem ser facilmente processadas. Este procedimento 

contribuí não apenas para a definição de um número razoável de alternativas 

1

1

Levantamento das 

demandas no Núcleo 

de apoio à 

aprendizagem 

(2015 - 2016)

22

2

Contato via 

email;

Convite aos 

estudantes; 

Aplicação do 

questionário

3

3

Entrevista
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plausíveis, mas também para redigi-las de maneira coerente com o universo 

discursivo dos respondentes. Ainda em Gil (2011) o autor ressalta que o questionário 

pode ser definido como uma técnica de investigação composta por um conjunto de 

questões que são submetidas às pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado e experiências vivenciadas. 

A vantagem do questionário é que este não expõe os pesquisadores à 

influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado, proporcionando 

resultados bastante críticos em relação à objetividade, pois os itens podem ter 

significados diferentes para cada sujeito pesquisado.  

O questionário (APÊNDICE D), foi baseado no modelo dos itens da escala de 

atitudes do tipo Likert de acordo com os critérios apresentados por Erthal (2001). Na 

escala tipo Likert, dá-se aos sujeitos uma proposição e eles devem expressar sua 

posição sobre a declaração que ela contém. 

Para cada declaração, os sujeitos são solicitados a indicar sua atitude em 

relação a ela e o grau em que são afetados. Foi utilizado pela pesquisadora os 

seguintes valores: (+ 3) se concordarem fortemente, (+2) se concordarem 

moderadamente, (+1) se houver apenas uma ligeira concordância. O afeto negativo é 

expresso por (-1), indicando ligeira concordância, (-2) discordância moderada, e (- 3) 

forte discordância.  

Neste método não há necessidade de juízes na classificação das informações. 

A consistência interna é o único critério para a seleção dos itens. A soma dos 

resultados das respostas escolhidas constitui a medida de um indivíduo em relação 

ao conteúdo da escala. Ao que se refere ao preenchimento do questionário, os sujeitos 

participantes da pesquisa seguiram uma instrução que os conduziram para assinalar 

segundo a intensidade de sua concordância ou discordância 1, 2, 3, 4 ou 5 ao lado de 

cada afirmação. Nas instruções também foram esclarecidos os critérios de 

mensuração e a informação de que eles serviriam apenas para a sistematização das 

categorias a partir dos resultados obtidos. Nas orientações dadas, foi também 

mencionado, que não há a intencionalidade de mensuração dos dados quantitativos 

e que as opções escolhidas pelos estudantes, serviriam apenas para trabalhar os 

dados qualitativos de acordo com as respostas (ANEXO, F).  

Para tanto, os estudantes deveriam optar pelas respostas que mais se 

adequam com suas realidades. Os itens apresentaram as possibilidades de 
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escolherem: Estou totalmente em desacordo, discordo em parte, estou em dúvida, 

concordo em parte, concordo totalmente, para as perguntas apresentadas. Segundo 

Erthal (2001, p.22) ao referir-se sobre mensuração, a autora expõe que: 

 
O psicólogo lida quase sempre com construtos hipotéticos. Quando planeja 
seus experimentos, recorre, portanto, a diferentes espécies de medição que 
o habilitem a estimar variáveis, o que requer alto grau de abstração. O 
primeiro princípio do estudo consiste do observador de descrever, de modo 
adequado e inequívoco, aquilo que foi observado. 
 

Para a realização das entrevistas, os estudantes tiveram um agendamento de 

acordo com suas disponibilidades. A entrevista se deu de forma individual e teve a 

duração de aproximadamente (35) minutos, no prédio 16 localizado no Centro de 

Educação, na sala 3233.   

Para Lakatos (1999), a entrevista consiste no desenvolvimento de um certo ato 

social como a conversação. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma 

questão, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 

conversação informal 

Minayo (2010), afirma que nesse procedimento metodológico, há uma 

possibilidade de um diálogo intensamente correspondido entre entrevistador e 

informante.  

Após as três etapas do procedimento da pesquisa, foi feito uma sistematização 

com a criação das categorias para a análise dos resultados obtidos, a categorização 

é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamentos segundo o gênero com os 

critérios previamente definidos.   

 

 

Quadro 5 - Esquema realizado para criação das escolhas das categorias baseadas 
no questionário. 

Respondentes Perguntas 

1 2 3 4 5 6 

Diamante 1 1 5 1 5 1 

Rubi 2 1 5 1 5 1 

Safira 1 1 2 2 4 1 

Turquesa 3 2 2 2 2 3 

Turmalina 2 1 2 2 4 2 
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Respondentes Perguntas 

1 2 3 4 5 6 

Água Marinha 1 1 2 3 1 1 

Jade 1 1 2 2 4 1 

Opala 1 1 2 3 5 1 

Ametista 2 1 2 2 4 2 

Esmeralda 2 1 4 1 5 2 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

A segunda categoria: Percurso escolar para a inserção na Universidade foi 

baseada na questão 9) O meu desempenho acadêmico atual é reflexo de minha 

formação anterior (Educação Básica)? 

 

 

 

Quadro 6 - Referente a pergunta 9 do questionário. 

Pergunta 9 

Diamante 2 

Rubi 4 

Safira 2 

Turquesa 2 

Turmalina 4 

Água Marinha 1 

Jade 3 

Opala 2 

Ametista 4 

Esmeralda 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A terceira categoria 3, A percepção do Estudante sobre o desempenho 

acadêmico, foi criada baseada nas perguntas do questionário de números,10) O meu 
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desempenho acadêmico, está relacionado com a avaliação tradicional 

predominantemente utilizada na Universidade, 13) O meu desempenho acadêmico 

possibilita atuar em projetos na universidade, 14) O meu desempenho acadêmico 

influencia em minha autoestima,17) Com o acompanhamento psicológico, minhas 

notas passaram a estar na média mínima exigida pelo curso e 20) Obter notas altas é 

sinônimo de aprendizagem. 

 

 

Quadro 7 - Representação das respostas dos números 10, 13, 14, 17e 20 do 
questionário. 

Respondentes 

Pergunta 

10 13 14 17 20 

Diamante 2 5 1 2 2 

Rubi 2 5 2 4 5 

Safira 1 2 1 4 4 

Turquesa 4 3 2 4 5 

Turmalina 5 1 1 5 4 

Água Marinha 1 3 1 3 4 

Jade 2 2 2 2 2 

Opala 1 5 2 4 4 

Ametista 2 5 1 3 5 

Esmeralda 4 1 1 3 5 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

A categoria 4- Saúde Mental na Educação Superior, foi estruturada com as 

entrevistas realizadas. O tema surgiu quando se discutia sobre o desempenho 

acadêmico e o entendimento de alguns estudantes em associá-lo a saúde mental. As 

perguntas dos questionários que tratavam sobre a aprendizagem, autogestão e notas 
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serviram como apoio para perquirir aos estudantes na entrevista e subsídios para o 

entendimento geral dos resultados encontrados.  

 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para a análise dos resultados foi utilizada como referência a análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2011, p.48) que a define como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens indicadores quantitativos, ou não, que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 
 

Bardin (2011, p.11), relata ainda que a análise de conteúdo, procura conhecer 

aquilo que “está por trás das palavras sobre as quais se debruça, é uma busca de 

outras realidades através das mensagens. É uma hermenêutica controlada, baseada 

na dedução da inferência”. Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo 

oscila entre dois polos de rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. 

A autora destaca, que na análise de conteúdo organizam-se em torno de três 

polos cronológicos: 

1) A pré-análise; 

2)   A exploração do material,  

3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Conforme explica Bardin (2011, p.121-2) a pré análise é a “fase da organização, 

corresponde a um período de intuições e tem por objetivo a operacionalização e a 

sistematização das ideias, com o intuito de conduzir um esquema preciso de 

desenvolvimento das operações sucessivas”. 

Neste momento, acontece a leitura flutuante, que consiste em estabelecer o 

contato com as primeiras leituras e deixar-se invadir por impressões e orientações. 

Seguidamente, faz-se a escolha dos documentos, selecionando-se os  corpus do 

material que será submetido a análise. Logo após, segue-se a formulação das 

hipóteses e dos objetivos e posteriormente, a referenciação dos índices e a 

elaboração dos indicadores. 

A segunda fase, denominada a exploração do material consiste na aplicação 

organizada das decisões tomadas na pré-análise, atentando-se para o problema de 
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pesquisa, objetivos, hipóteses e métodos escolhidos. Finalizando a análise de 

conteúdo, estão o tratamento e a interpretação dos resultados.  Bardin (2011) 

entende que a última fase, é o momento de lapidação e de tratar os resultados brutos 

para que se tornem significativos e válidos para os resultados encontrados, 

produzindo as respostas necessárias para o problema, levando descobertas para a 

pesquisa, a autora entende que o principal material de análise de conteúdo vem da 

semântica dos significados. 

Demo (2010), corrobora com as exposições da autora Bardin (2011) ao 

entender a análise de conteúdo como técnica de compreensão, interpretação e 

explicação das formas de comunicação, sendo que seus objetivos centrais são: 

 a) ultrapassar as evidências imediatas; 

 b) aprofundar a percepção da realidade e; 

 c) verificar a pertinência desvelando a estrutura das mensagens. 

Nessa pesquisa, a análise de conteúdo emergiu a partir das respostas do 

questionário e da entrevista pelos estudantes.  

Diante  disso, tendo como problema da pesquisa, o seguinte questionamento: 

O acompanhamento psicológico oferecido em uma universidade pública, reflete 

positivamente no desempenho acadêmico dos estudantes? Com base neste problema 

e os dados coletados, foram elencadas quatro categorias. 1ª categoria: A eficácia do 

acompanhamento psicológico e seus benefícios; 2ª categoria: A inserção na 

Universidade e a escolha do Curso; 3ª categoria:  A percepção do estudante sobre o 

Desempenho acadêmico e 4ª Saúde mental na Educação Superior. 

Ressalta-se que para a apresentação das categorias, foi utilizado pseudônimos 

para a preservação da identidade dos participantes. De acordo com as 

recomendações do CFP (Resolução n. º466/2012) também incluem para o 

participante da pesquisa: 

 
[...] a condução de nortear os quatro aspectos relacionados a seguir: o 

consentimento livre e esclarecido, onde o participante deve ter claro todas as 
etapas da pesquisa, qual será o seu papel dentro dela, devendo então 
concordar livremente ou não em participar; o sigilo, uma segurança ao 
participante de que as informações que serão fornecidas por ele serão 
mantidas em segredo, ética na pesquisa com sujeitos humanos com esta 
questão, entra o anonimato, garantia de preservação da identidade dos 
participantes; e a devolução, para que o sujeito que se dispôs a participar dos 
experimentos possa receber um retorno daquilo que o pesquisador pôde 
descobrir. 
 

O desenvolvimento do estudo foi registrado no Gabinete de Projetos da 
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instituição com parecer de aprovação do Comitê de ética.  

Para Confúcio, pensador e filósofo chinês (206 a.C. – 220) em um de seus 

pensamentos filosóficos faz a seguinte reflexão, a pedra preciosa não pode ser polida 

sem fricção, nem o homem aperfeiçoado sem provação. Tal pensamento, serviu como 

dispositivo para a analisar sobre as narrativas dos estudantes participantes. Sobre 

suas trajetórias de vida, frustrações e momentos de superação. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
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5 DISCUSSÃO DOS DADOS  
 

Esta seção está apresentada em quatro partes, nomeadas de Categorias 1 a 

4. A categoria 1, A eficácia do acompanhamento psicológico e seus benefícios, vai 

abordar de como o acompanhamento psicológico pode mostrar-se efetivo, por meio 

de suas técnicas e as transformações que ocorreram na vida dos sujeitos, quais foram 

os benefícios encontrados pelos estudantes com o acompanhamento. 

A Categoria 2, contextualizará do percurso escolar para a inserção na 

universidade. Em Categoria 3, o objetivo foi de apresentar a percepção dos 

estudantes sobre desempenho acadêmico e procurar relacioná-lo com alguma 

sustentação teórica. A quarta parte Categoria 4, propôs como objetivo, trazer os 

apontamentos dos estudantes sobre a Saúde mental na Educação Superior.  

 

5.1 CATEGORIA 1 - A EFICÁCIA DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E 

SEUS BENEFÍCIOS 

 

Para contemplar esta categoria, foram acessadas as respostas dos estudantes 

a partir do questionário fechado, com a pergunta: O acompanhamento psicológico 

facilita a compreensão de problemas do cotidiano, que refletem na aprendizagem? E 

da entrevista por meio da pergunta: Se você tivesse que escolher uma palavra para 

te representar simbolicamente antes do acompanhamento qual seria? E após o 

acompanhamento?  Foram apresentadas as seguintes respostas:1 

 

(Rubi, 24 anos, Ciências Exatas) 

 

“Sim, Muito! Principalmente para minha organização e a ansiedade. 

Tinha momento que eu nem chegava para fazer a prova e ficava tão 

ansioso que eu não conseguia e chorava. O acompanhamento 

psicológico me ajudou muito a tratar a questão da ansiedade, 

potencializar minhas horas livres e disponíveis, para que eu pudesse 

me organizar e estudar. Para que eu pudesse me ver como uma 

pessoa que tem potencial para ir em frente no curso. Antes do 

                                                           
1 Observação: As narrações feitas pelos participantes da pesquisa serão apresentadas pela fonte Arial 

11, com espaçamento 1,5 cm para que as mesmas não sejam confundidas pelas citações dos autores 
utilizados no decorrer da dissertação. 
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acompanhamento fracasso e depois do atendimento resiliência, que é 

o que precisamos dentro da Universidade, a gente sai daqui preparado 

para fazer concurso eu sempre brinco”.  

 

(Diamante, 27 anos, Ciências Exatas) 

 

“Concordo plenamente. Contribuíram bastante, principalmente porque 

eu estava no último semestre do Curso e estava fazendo uma cadeira 

de que é uma matéria que não é meu forte e daí com o atendimento 

pude conhecer bastante de mim, naquele momento eu pensava que 

não tinha capacidade e que não conseguiria atingir meus objetivos de 

vida e com os atendimentos, eu pude me conhecer melhor e ver que 

eu podia fazer muitas coisas. Antes do atendimento eu era medo. 

Medo porque a ansiedade fazia sentir meu coração bater forte, medo 

de acontecer determinada coisa e cada vez meu coração acelerava 

mais e eu ficava com o medo na cabeça. Depois do atendimento alívio, 

com os atendimentos sentia as coisas mais leves, eu conseguia 

controlar a ansiedade, eu conseguia enfrentar e resolver os problemas 

que eu vivencia e sabia que podia conseguir enfrentar todos eles”. 

 

(Esmeralda, 27 anos, Ciências Humanas) 

 

“Concordo plenamente. Antes do acompanhamento, frustrada, por 

não estar conseguindo o que eu precisava. Depois do 

acompanhamento:  Alívio, pois em pequenas coisas, ela me ajudou a 

enxergar as coisas”.  

 

Nessa categoria, foi praticamente unânime sobre a eficiência dos atendimentos 

psicológicos, exceto a resposta da participante: 

 

(Turquesa, 20 anos, Ciências Exatas) 

 

“Concordo em parte. As intervenções me ajudaram, mas eu não sei se 

no semestre passado resolveria. Eu estava muito mal, acho que não 

resolveria, pois, o problema era a distância   da família e isso me afetou 

bastante. A palavra que me define é Autoestima nos dois momentos, 
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pois antes eu não me sentia feliz, inteligente e capaz de realizar as 

coisas e hoje me sinto feliz, disposta e com muitos sonhos para 

realizar e sei que este autoconhecimento foi reflexo da terapia” 

 

A exemplo do que foi apresentado por estes participantes, constata-se a 

importância em mencionar, que no momento das transcrições das entrevistas, os 

outros estudantes também relataram a relevância do atendimento psicológico. Desta 

forma, considera-se importantes as inferências feitas por eles, ao designarem uma 

palavra para antes e depois do acompanhamento Psicológico. Segundo Silva (2009, 

p. 91):  

 
[...] a representação não aloja a presença do ‘real’ ou do significado. A 
representação não é simplesmente um meio transparente de expressão de 
algum suposto referente. Em vez disso, a representação é, como qualquer 
sistema de significação, uma forma de atribuição de sentido. Como tal, a 
representação é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e 
estreitamente ligado a relações de poder. É aqui que a representação se liga 
à identidade e à diferença. A identidade e a diferença são estreitamente 
dependentes da representação. É por meio da representação, assim 
compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentido. É por meio 
da representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam a 
existir. Representar significa, neste caso, dizer: essa é a identidade, 
identidade é isso. 
 

Neste sentido, Oliveira; Pires, Vieira (2009), sustentam que na esfera da 

construção a auto identidade individual, bem como das relações sociais, a alta 

modernidade impõe um cenário de escolhas e riscos, da qual a história de vida 

individual é chamada a ser escrita e reescrita a partir de uma atitude reflexiva e 

consciente do indivíduo.  

Esse processo de construção da identidade dos indivíduos deixou de ser tão 

estável devido ao próprio contexto atual. Dessa forma, a construção da identidade 

tornou-se um problema com o qual os indivíduos têm que lidar em um mundo mutável. 

Diante estes expostos, entende-se que o reconhecimento dos estudantes sobre seus 

estados nos momentos elencados a partir da pesquisa, passam por esta condição do 

cenário atual, atrelado a sua identificação e o sentido dado pelo sujeito. Estes 

sentimentos apontados pelos autores, da auto identidade e a instabilidade podem ser 

encontradas nos discursos dos estudantes ao relatar:  
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(Esmeralda, 27 anos, Ciências Humanas) 

 

“Eu tenho a sensação de que nunca fiz o suficiente, não faço o tanto 

que eu deveria e o quanto eu gostaria. Este sentimento foi reforçado 

aqui na Instituição, não por competição com os outros, pois são tantas 

as coisas que se pode fazer, livros que não foram lidos” 

 

(Ametista, 28 anos, Ciências Biológicas)   

 

 “Eu sou avulsa, eu não tenho as pessoas de minha idade, pessoas 

que vivenciam o que vivencio, as pessoas e minha turma estão em 

outro momento, faz anos que estou aqui na Universidade e estou 

sozinha, eu não tenho com quem falar minhas coisas, é minha aflição. 

 

(Turmalina, 29 anos, Ciências Agrárias) 

 

“Ocorre um choque de quem é da cidade, pode-se dizer que é outra 

cultura, a gente fala diferente, se veste diferente o bom é que outros 

colegas foram e conseguimos formar um grupo. Você é meio deixado 

de lado por ser do interior”. 

 

(Rubi, 24 anos, Ciências Exatas) 

 

“Eu julgo que a Universidade ainda não está preparada para    receber 

os alunos. No momento que o setor de atenção integrado tem um limite 

de dez atendimentos o que eu acho extremamente pouco, [...], pois 

existe uma demanda muito grande, principalmente por ter outras 

faculdades de psicologia, seria legal a universidade abrir as portas 

para este tipo de atenção para estes profissionais, já que não tem 

profissionais suficientes de psicologia”. 

 

Nesta direção, conforme ressaltam Mello; Costa e Moreira (2005) as 

instituições precisam repensar o paradigma de formação existente, este deve vir 

entrelaçado na ideia do sujeito autônomo com capacidade de empreender, de intervir, 

de conviver, de relacionar, de saber, de formar profissionais que saibam enfrentar os 

dilemas da vida e da profissão e que acima de tudo, sejam felizes pelas escolhas.  
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5.1.1 Percepção dos estudantes com o acompanhamento psicológico 

 

Com o referenciamento feito pelos próprios estudantes, exposto na Figura 3, 

Bisinoto e Marinho – Araújo (2011), expõe que os psicólogos que atuam na Educação 

Superior podem contribuir para a prevenção e a solução de problemas presentes no 

cotidiano acadêmico. Zavadski (2009), reforça a colocação das autoras, ao mencionar 

que os psicólogos que trabalham no Ensino Superior, ajudam a qualificar os processos 

de ensino-aprendizagem e a apropriação do conhecimento científico dos estudantes. 

Afirmando ainda que a atuação deste profissional ainda contribui na resolução de 

problemas de ordem pessoal, os quais, muitas vezes surgem em decorrência do 

ensino superior e acabam por afetar a vida acadêmica dos discentes. 

 

 

Quadro 8 - Palavras simbólicas que representam a percepção dos estudantes sobre 
eles antes e depois do acompanhamento psicológico. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

A categoria a eficácia do acompanhamento psicológico e seus benefícios 

permitiu crer que a psicologia promove um autoconhecimento e que por meio das 

Pseudônimo 
Antes do 

acompanhamento 

Depois do 

acompanhamento 

Turmalina Tristeza Alegria 

Água Marinha Imediatismo Crítica 

Jade Decepção Superação 

Ametista Desespero Apoio 

Safira Dependência Autoestima 

Rubi Fracasso Resiliência 

Diamante Medo Alívio 

Turquesa Autoestima Autoestima 

Esmeralda Frustrada Alívio 
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intervenções que ela realiza ocorre transformações de pensamento, conduta e 

autonomia do sujeito. O que pode ser observada na fala da participante. 

 

(Jade, 30 anos, Ciências da Saúde). 

 

“Eu hoje reconquistei tudo aquilo que eu havia perdido e muitas 

pessoas hoje veem totalmente diferente ao ver o que aconteceu. 

Minha mãe foi uma que me incentivou muito a procurar a psicologia, 

não que eu tivesse preconceito, mas eu tinha um medo, pode no 

momento em que viesse fazer este tratamento as pessoas iam virar 

as costas para mim. Porque eu sei de todo o preconceito que gera em 

torno, mas eu sei que é um preconceito totalmente sem noção. A 

psicologia ajuda a pessoa, não é algo para louco, ajuda as pessoas a 

enfrentarem as dificuldades uma emoção, alguma coisa que vem de 

dentro da gente que às vezes, a gente não entende, mas esta pessoa 

vai entender e vai nos ajudar, era tudo isso que eu tinha em mente, 

mas o meu receio porque eu sabia de tudo que ia acontecer, aí eu 

pensei naquele momento não, eu vou me ajudar”. 

 

Desta forma, acredita-se que o papel do psicólogo nas Instituições é uma 

necessidade, principalmente com as novas demandas e diversidades que 

contextualizam um novo cenário na Universidade. Ao fechar esta categoria, enfatiza-

se a contribuição de Fagundes (2014, p. 31) com a reflexão: 

 
Existe um transcurso contínuo e gradual para o estudante integrar-se ao novo 
entorno acadêmico. Esse processo tem um caráter de transformação 
multifatorial devido à intervenção de diferentes fatores sociais, culturais, 
individuais, acadêmicos que afetam o nível de impacto da mudança no 
período específico em que ela ocorre, sendo esse impacto mediado pela 
natureza de apoio disponível. E por estratégias de coping. 
 

Da mesma forma, ao repensar sobre o exercício profissional da psicologia, na 

atuação com estudantes da universidade, se entende que por meio da escuta 

sensível, ativa e a observação, as contribuições para o crescimento psicológico 

gradativamente podem ser desenvolvidas e apresentar resultados. Reafirmando a 

reflexão do autor ao enfatizar sobre a importância da intervenção.  
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5.2 CATEGORIA 2 - PERCURSO ESCOLAR PARA A INSERÇÃO NA 

UNIVERSIDADE 

 

Essa categoria foi elencada a partir da necessidade de compreender qual foi o 

percurso feito por este estudante antes de sua inserção na Educação Superior. No 

momento da transcrição da entrevista, vários elementos fizeram sentido na medida 

em que as questões iam se complementando. De tal forma, que ao se estruturar esta 

categoria por meio do roteiro da entrevista, haviam três tópicos que se direcionavam 

para este momento de análise, pois devida as respostas dos estudantes seria possível 

esta categoria. Durante a criação das perguntas, a intencionalidade era para 

investigação do percurso do estudante para chegar no tema de pesquisa que era o 

desempenho acadêmico, no entanto, com os resultados das respostas, houve a 

possibilidade de unificar as questões para um entendimento simples da trajetória 

escolar destes estudantes. Os pilares para esta categorização foram, como você 

descreveria seus sentimentos e sua percepção como estudante, ao que se refere a 

sua aprendizagem, nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, II e no Ensino Médio? 

Como foi seu ingresso, na Educação Superior e a escolha de seu curso? 

Os relatos a partir destas perguntas foram significativos, principalmente para o 

entendimento de que as oportunidades não são as mesmas, as histórias de vidas às 

vezes se cruzam e outras, nunca se aproximarão. Pois o desenvolvimento escolar de 

cada um dos participantes reverbera na academia, em seus projetos de vida e nas 

escolhas diárias.  A exemplo, alguns discursos: 

 

(Ametista, 28 anos, Ciências Biológicas) 

 

“Foi sem pensar, era o que deu na época, eu passei por muitos 

problemas. Eu quero trabalhar, ter minha vidinha, minhas coisas, 

minha carreira e hoje gosto muito do contexto que foi por um acaso. ”  

 

Bohoslavsky (2007) entende que quem escolhe não está somente escolhendo 

uma carreira. Está escolhendo com o que quer trabalhar, está definindo para que fazê-

lo, está pensando em um sentido para a vida, está escolhendo um “como”, delimitando 

um” quando” e onde, isto é, está escolhendo inserir-se numa área específica da 

realidade ocupacional. 
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(Turquesa, 20 anos, Ciências exatas) 

 

“Meu pai dizia que queria ter um filho médico e eu como sou muito 

próxima de meu pai, dizia eu vou ser médica. Porque eu queria sempre 

agradar meu pai. E por dentro eu pensava eu não posso ser médica, 

eu tenho pavor de sangue, vejo um corte começo a chorar, tenho 

pavor. E minha mãe dizia: - Turquesa, você não vai ser médica, mãe 

conhece!  Foi muito difícil. Eu era a segunda de minha cota e fiquei 

com medo de não entrar, meu pai estava bem nervoso. Quando me 

chamaram eu estava com a papelada, meu pai me abraçou, foi muita 

emoção e marcante”. 

 

Para Oliveira (2013) fica claro as influências na escolha por parte das pessoas 

significativas para o adolescente, principalmente da família pois esta é o modelo de 

referência de qualquer pessoa, e geralmente os pais depositam suas expectativas em 

cima desses jovens e essa pressão gera angústia na hora da escolha. 

Relatos como estes permitem entender a importância de estudos que tratem 

destas perspectivas que ocorrem na transitoriedade da vida educacional. Conforme 

Fagundes (2014) a transição para a educação Superior é um dos momentos mais 

importantes da trajetória escolar dos estudantes que atingiram este nível de formação. 

 

(Rubi, 24 anos, Ciências Exatas) 

 

“Foi uma pressão e cobrança muito grande como não bastasse a 

pressão dos pais, familiar, tinha a pressão dos colegas e que eu 

demorei para compreender que eu não precisava dar satisfação para 

eles e não precisava me submeter a questionamento deles”. 

 

Para Oliveira (2013) a família exerce forte influência na vida dos sujeitos, 

tentando passar valores significativos na orientação do adolescente. Esta influência 

nas relações pode ser positiva ou negativa, dependendo da forma como é recebida 

pelo outro.  

Os participantes fizeram as seguintes manifestações acerca das séries iniciais 

do Ensino Fundamental I e II: 
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(Água Marinha, 22 anos, Ciências Humanas) 

 

“Não gostava muito do ambiente, porém gostava de ser considerada 

uma aluna estudiosa. Tinha dificuldade de relacionamento com os 

colegas. Não gostava de atividades que envolviam interação ou 

pressão por participação. Foi um período difícil, lembro de querer 

faltar, mas só querer, porque não podia. Chegar em casa era a melhor 

parte do dia. Foi bem difícil, mas depois conseguia interagir com os 

colegas e as dificuldades em matemática passaram a ser minha 

preocupação”.   

 

(Safira, 21 anos, Ciências da Saúde) 

 

“Nos anos iniciais eu tenho pouca melhora, eu lembro que a mesma 

empregada que eu comentei eu tinha um lugar que ela me colocava 

para estudar eu tinha minha mesinha, era na salinha de televisão, lá 

eu fazia minhas atividades e percebo que foi muito importante eu ter 

um adulto que me acompanhava e no caso essa empregada e minha 

mãe era bem presente também, no Ensino fundamental eu gostava 

muito de Ciências e queria até ser cientista   e eu tinha bastante 

dificuldade em matemática, lembro que peguei exame de 

recuperação”. 

 

(Diamante, 27 anos, Ciências Exatas) 

 

“Minha percepção era de um aluno que se empenhava bastante, 

sempre tive boas notas. Bom desempenho.  Nestas épocas não tinha 

queixa de aprendizagens. Tinha receio de que meus colegas 

pensassem, olha o Diamante tirou nota baixa, não queria que me 

julgasse ou pensasse que eu não tinha capacidade, isso foi no ensino 

fundamental e nesta época, na sétima série, teve a questão de eu 

entender minha sexualidade eu também sofria muito bullying porque 

eu tinha um jeito afeminado, os colegas pegavam em meu pé e uma 

professora um dia pegou no meu pé, pois tinha um jogo entre séries e 

eu não gostava muito de futebol, mas jogava e uma professora disse 

que não íamos jogar nos jogos da interseríeis, pois não tinha time e 

um aluno da turma falou, mas nós temos time, tem o fulano, ciclano, 
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beltrano,  o Diamante e a professora falou: o Diamante não podemos 

contar porque ele é meio homem e não contava, no  momento me senti 

péssimo, pois estava descobrindo minha sexualidade e me afetou 

bastante”. 

 

Ao que se refere a fala do participante Diamante, entende-se a necessidade de 

ações de acolhimento, escuta e de uma relação empática. Silva (2009, p. 24), mostra-

se sensível a esta fala ao discorrer sobre o assunto ressaltando: 

 
Sexualidade e gênero não são temas curriculares de alguns, mas sim linha 
de preocupação de todos e que requer cuidado consciente                                         
principalmente, dos adultos que se relacionam e que têm papel relevante na 
vida dos jovens; é uma postura que vem se ampliando e torna-se importante 
para que se tenha presente os limites entre o saudável, o esperado, o 
perturbador e a violência; limites que são complexos e pedem olhares mais 
atentos. São muitas e sutis as relações embasadas no erótico que podem 
machucar, magoar e ofender, inclusive aquelas que se revestem em opiniões 
como um “eu acho”, um “sou contra” ou uma “não atenção” a um gesto, uma 
palavra, porque são tidas como brincadeiras. 
 

Quanto ao Ensino Médio, as manifestações dos participantes desse estudo, 

foram: 

 

(Água Marinha, 22 anos, Ciências Humanas) 

 

“No ensino médio não tive nenhum problema de aprendizagem, mas 

tinha     timidez suficiente como ficar com dúvidas por não perguntar 

em voz alta. Foi um período difícil, lembro de querer faltar, mas só 

querer, porque não podia. Pode-se dizer que conseguia sanar minha 

dúvida perguntando para algum colega ou na hora da correção das 

provas. Nesta época ainda tive um pouco de dificuldade em química e 

física, mas reconheço que nesta época tinha ganhado meu 

computador e não soube me organizar para estudar. Além de detestar 

as aulas de Educação Física e ficar em exame no último ano do Ensino 

Médio. ” 

 

Segundo Jung, (1986, p.62) uma das variáveis que influenciam os resultados 

da solução de problema refere-se aos “traços cognitivos e de personalidade como ser 

incisivo, capacidade de integração, estilo cognitivo, sensibilidade a problemas, 

flexibilidade, capacidade de improvisação, espírito de aventura, curiosidade intelectual 
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e tolerância à frustração”. Lawrence (1982, p. 65), esclarece que possivelmente se 

conheça melhor as pessoas através da forma como eles percebem o mundo. Segundo 

o autor:  

 
As pessoas revelam muito sobre elas através de seus hábitos, não 
apenas os maus hábitos, mas a maneira como prestam atenção, se 
preocupam e decidem as coisas. Cada pessoa tem a sua maneira de 
perceber e processar a informação, o que a difere das demais. 
 

 

(Safira, 21 anos, Ciências da Saúde) 

 

“No ensino médio, teve um reflexo para o ensino superior, pois eu 

gostava de bioquímica, química e não gostava de física. Eu não tenho 

lembrança de pegar exame, o que eu não gostava eu me esforçava 

mais e o que eu gostava e tinha facilidade eu me dedicava menos 

horas”.  

 

(Diamante, 27 anos, Ciências Exatas) 

 

“No ensino médio, foi um pouco diferente, algumas pessoas ficavam 

comentando, olha o Diamante é gay, mas era diferente da escola na 

época do fundamental, havia mais respeito”. 

 

O critério na escolha de valores é acolhido na citação do autor Rogers (1983, 

p.61) ao dizer que: 

 
O indivíduo passa a viver cada vez mais segundo um conjunto de normas que 
têm uma base interna, pessoal. Como sabem que essas normas se baseiam 
numa experiência em constante mudança, as pessoas as tornam mais 
provisórias, menos rígidas. Não são esculpidas na pedra, mas escritas por 
um coração humano. 

 

Ao fazerem referência ao ingresso na Educação Superior e escolha do curso, 

as reflexões foram apresentadas da seguinte forma: 

 

 (Água Marinha, 22 anos, Ciências Humanas) 

 

“Ingressei por meio do Sistema de Seleção Unificada. Optei pelo curso 

após rápida pesquisa no site da universidade. E entendi que seria para 
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minha uma possiblidade ascensão social, pois o curso não era muito 

conhecido, tinha um ponto de corte baixo, oferecia ao formando a 

possiblidade de carreia pública, devido aos concursos públicos além 

de desejar (inicialmente) um perfil ligado a comunicação e interação 

social. Seria uma possibilidade de crescer nesta área bastasse que 

dedicação e emprenho”. 

 

A fala trazida pela participante vem ao encontro de Rodríguez (2003) ao 

mencionar sobre a dimensão da qualidade das escolhas do curso pode ser analisada 

a partir da trajetória educativa do estudante ou de informações e objetivos sobre o 

curso escolhido e afirma ainda que a escolha adequada do curso é um indicador de 

permanência na Universidade. 

 

(Safira, 21 anos, Ciências da Saúde) 

 

“Eu nunca pensei em nada diferente acho que já nasci falando isso 

(risos) sempre brinquei com bichinhos de pelúcia, de bichinhos de 

plástico de fazenda e não brinquei de boneca. Eu no terceiro ano, já 

passei na faculdade. Eu ainda peguei o vestibular da universidade. No 

segundo ano, a escola organizou um cursinho e era oferecido um 

material e os pais só pagavam uma parte para o curso. No meu 

segundo ano, estudava de manhã e fazia o cursinho de tarde. Daí no 

terceiro eu já tinha conhecimento e estudei por conta e foi bom, o 

cursinho influenciou   bastante e foi muito bom ter feito”. 

 

Fagundes (2014), em seus estudos aponta que o apoio familiar, a manutenção 

e o financiamento dos estudos podem explicar a transição dos alunos para a 

universidade. Para Rodriguez e Gallego (1992) uma boa base de conhecimentos, 

hábitos de estudo e habilidades sociais desenvolvidas no nível secundário podem 

garantir o sucesso na formação do conhecimento quando ingressam na Universidade. 

 

(Jade, 30 anos, Ciências da Saúde) 

 

“Eu sou formada no técnico de enfermagem e aí eu trabalhei um tempo 

em hospital e surgiu algumas dúvidas e curiosidades ao mesmo tempo 

sobre parte de medicamento. E daí quem me deu a ideia sobre meu 
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curso foi meu ex-namorado. Eu fui pesquisar o que estudava neste 

curso e   vi as partes de microscopia, de química, de cosmetologia que 

eu adoro e vi todas as partes que me chamou a atenção. E como eu 

tinha a curiosidade de saber como os medicamentos agem no corpo, 

que até então, como técnico só se sabe que um remédio é analgésico 

o outro antiflamatório, mas o mecanismo de como ele vai agir em cada 

organismo não se aprende apesar de sermos todos seres humanos 

nós temos diferenças no corpo humano e eu tive todo o interesse de 

ver como ingressar e ingressei” 

 

(Turmalina, 29 anos, Ciências Agrárias) 

 

“Primeiro escolhi meu curso pela afinidade ao campo. Eu queria 

continuar com a ligação do campo e com a minha família. Então 

possibilidade que eu vi era este Curso. Eu demorei para vir de fato 

fazer a Universidade, porque eu tentei passar aqui em Santa Maria e 

não consegui, eu sempre estudei em escola pública. Tentei o PEIS, 

que na minha época ainda era o multiseriado, não passei, aí fui fazer 

Geografia em Faculdade particular e fui fazer cursinho, foi quando 

tentei de novo na UFSM e passei. O curso teve avaliação do MEC não 

foi aprovado, aí eu decidi mudar de Universidade e terminando o curso 

na outra faculdade, tentei o mestrado na Universidade e hoje já estou 

no doutorado”. 

 

“A autoconsciência significa estar consciente, ela não é uma atenção que se 

deixa levar pelas emoções. Ao contrário é um modo neutro que se mantém a 

autorreflexividade” (GOLEMAN, 2012, p.71). Dessa forma, entende-se que o 

autoconhecimento é um elemento atrelado a autoconsciência, dando sentido as 

escolhas e metas de vida, o que pode ser observado nos discursos das estudantes 

Jade e Turmalina ao contar sobre sua escolha de curso.  

Lima & Fraga (2010), ressalta ainda que a intervenção psicológica em 

orientação e desenvolvimento de carreira de estudantes do ensino superior influencia 

e ajuda aos indivíduos a responderem às questões que se colocam ao longo de seus 

percursos de vida. Isso é possível a partir do fomento ao autoconhecimento e 

autodesenvolvimento, além da antecipação de cenários de vida face às mudanças, 

que ocorrem e que refletem nos diferentes papéis que os estudantes desempenham.  
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Traille (1992) acrescenta ainda que o homem é guiado pela busca do equilíbrio 

entre as necessidades biológicas fundamentais de sobrevivência e as agressões ou 

restrições colocadas pelo meio, para a satisfação destas necessidades. 

Nesta relação, a organização enquanto capacidade do indivíduo de condutas 

seletivas, é o mecanismo que permite ao homem ter condutas eficientes para atender 

suas necessidades e demandas de adaptação. A interação deste indivíduo com o 

ambiente permitirá a organização dos significados, marcando assim, as diferentes 

estruturas cognitivas. 

 

5.3 CATEGORIA 3 - A PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE SOBRE O DESEMPENHO 

ACADÊMICO 

 

Essa categoria esteve norteada pela pergunta: Para você, o que é um bom 

desempenho acadêmico? Entende-se essa pergunta como elemento chave a análise, 

uma vez que se objetivou a partir do tema de pesquisa, Desempenho Acadêmico: uma 

[re] leitura dos processos de aprendizagem de estudantes da Educação Superior a 

partir do acompanhamento psicológico investigar a percepção dos estudantes a partir 

da tríade: 

 

 

Figura 2 - Representação: A psicologia como equilíbrio do desempenho acadêmico 
pelo acompanhamento psicológico. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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(Água Marinha, 22 anos, Ciências Humanas) 

 

“Um bom desempenho acadêmico é a junção de notas acimas da 

média (não necessariamente 9 ou 10) e atividades extracurriculares 

relacionadas ao curso. ” 

 

(Safira, 21 anos, Ciências da Saúde) 

 

“Para mim é uma coisa bem complicada, pois eu entrei com uma 

mentalidade que tinha de ter 10 em tudo, tinha que ser exemplo. E 

hoje eu já analiso diferente, porque eu penso em ser professora de 

universidade e avalio diferente, eu analiso pelo meu ponto de vista de 

aluno e se um dia eu for professora como eu vou ver isso. Eu sei que 

tem muito aluno que pensa que é prova e que os colegas que pegam 

exame em todos os semestres vão ser os piores profissionais do que 

tu que não pega, só que eu não sei até que ponto isso é verdade. É 

muito fácil você fazer uma prova de três perguntas e dizer que aquilo 

é seu desempenho acadêmico não quer dizer nada principalmente no 

meu curso que tem muita prática e coisa e tal, eu vejo muito de minhas 

colegas, eu tenho uma amiga que é muito estudiosa, decora todas as 

tabelas, responde como o professor falou, igualzinho aos slides e eu 

não sei até que ponto isso é um desempenho bom. Porque se um dia 

eu for professora, como vou avaliar se o aluno realmente entendeu o 

assunto? Eu não quero colocar o conhecimento dentro da cabeça dele 

e fechar eu quero que junto comigo trabalhe para construir um assunto 

interessante. Muito professor pensa que desempenho acadêmico é ir 

bem na prova e decorar tabela, sei que não tem como mudar porque 

precisa de um documento para registar, não se muda. Tem coisas que 

é difícil avaliar, pois tem alunos que no dia da prova não está bem e 

dizer que ele não sabe, a pessoa que vai te contratar não sabe que 

você não estava bem e como em meu curso tem mais de uma prova 

por dia sempre uma matéria vai ser sacrificada. Se tudo isso é tão 

importante devia ser mais planejada. ” 
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(Diamante, 27 anos, Ciências Exatas) 

 

“Bom desempenho é tirar boas notas, tirando boas notas nas provas, 

é uma maneira de você mostrar que aprendeu. ” 

 

(Esmeralda, 27 anos, Ciências Humanas) 

 

“Esta é uma boa pergunta! É para além do aluno tirar boas notas, dele 

conseguir fazer o máximo que puder, pois às vezes, o máximo dele, é 

uma média mais baixa daquilo que foi apresentado.  É um pouco difícil 

explicar, eu consigo visualizar, mas colocar em palavras fica um pouco 

mais complicado. Mas seria isso, é o máximo que você recebe daquilo 

que você recebe e tem dos materiais disponíveis, o acesso e a 

bagagem que veio junto”.  

 

(Jade, 30 anos, Ciências da Saúde) 

 

“Bom desempenho é absorver bastante conhecimento, a nota é válida 

em partes, ela não vai expressar se você é um bom profissional no 

futuro, o que compete na academia é tentar passar todo o 

conhecimento possível. Tanto na   teoria quanto para a prática. Na 

prática e em apresentação de trabalho, apresentação de trabalhos em 

grupo, por conversação, diálogo e trocas. Na troca eu posso passar o 

meu conhecimento e o outro o dele e aprendermos, um ensina o outro. 

Assim eu posso ver que eu tenho conhecimento e aquela pessoa 

também, conhecimentos diferentes, mas ambos compreenderam e 

isto seria uma maneira de integração”. 

 

(Turquesa, 20 anos, Ciências Exatas) 

 

“É você entender o que está acontecendo, não achar que entendeu, é 

pegar o exercício e resolver e não pensar que entendeu será que é 

isso, será que está certo, não é a prova. É você aprender para si, para 

você saber e não uma pessoa vir provar se você sabe, mas você saber 

que você sabe” 
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(Ametista, 28 anos, Ciências Biológicas) 

 

“Eu penso não me formei com minha turma, não estou trabalhando no 

laboratório, não estou fazendo diferença nenhuma em minha vida e 

não estou fazendo diferença nenhuma no mundo eu tenho péssimo 

desempenho acadêmico, mas quando eu estou a meu favor, eu penso, 

eu tenho bom desempenho acadêmico eu só não passo nas matérias, 

eu tenho vontade em aprender, mas muitas de minhas reprovações 

são por outros motivos que não poderia ser considerado como 

desempenho. Eu tenho vontade de aprender. Desempenho 

acadêmico seria partir do princípio que na academia é aprender algo, 

existem as pessoas que vão aprender e conseguir provar e outras não. 

A prova é superficial e algumas pessoas vão se beneficiar, sabe 

aquela história de que você estudou, estudou e não caiu o que você 

estudou e aquele que estudou, e caiu o que ele estudou e na verdade 

os dois estudaram, o desempenho seria aquele o que ele aprendeu 

independente do que reflete as provas”.  

 

(Turmalina, 29, Ciências Agrárias) 

 

“Hoje eu diria que desempenho seria atingir objetivos. Mas acho que 

isto varia para pessoa, para mim, levando em consideração minha 

personalidade você tem que atingir o 7 e eu o 9. Sou muito exigente”. 

 

(Rubi, 24 anos, Ciências Exatas) 

 

“Desempenho acadêmico está mais atrelado a toda e qualquer 

experiência que você tenha na Universidade, não somente questões 

de avaliações teóricas como é do sistema UFSM, que é a Universidade 

onde eu estou, que te dá duas formas e que te cobra e cobra do 

professor duas notas e um exame que não avalia estudante. Hoje na 

Universidade não é avaliado se o estudante participa com horas de 

ACG, que é uma carga horária que dá certa dificuldade para aqueles 

que tem notas altas, mas que não se envolvem em nada, ou seja, não 

participam de projetos e atividades que demandam tempo e dá um 

certo ônus para a gente que está envolvido. Eu avalio o desempenho 

acadêmico desta forma, como o somatório de projeto de pesquisa, 
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com o projeto de extensão e de ensino participação de oficinas e 

atividades de grupo e não somente prova. Prova não avalia aluno, na 

minha concepção”. 

 

Nessa categoria percebe-se, que os participantes ficaram divididos ao 

responderem sobre suas percepções sobre desempenho acadêmico. Alguns 

estudantes atribuíram o rigor da nota como importante, sinônimo de aprendizagem e 

bom desempenho. Outros ponderaram a partir da subjetividade e outras 

possibilidades de mensuração. Desta forma constata-se que a temática precisa 

continuar sendo explorada e estudos reforçados a partir de releituras sobre o tema. 

Sob o ponto de vista de Tassoni (2000) o processo de aprendizagem ocorre em 

decorrência de interações sucessivas entre as pessoas a partir de uma relação 

vincular, é através do outro, que o indivíduo adquire novas formas de pensar e agir e, 

dessa forma, apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos. Considerando, 

igualmente, que a qualidade dessas relações sociais influi na relação do indivíduo com 

os objetos, lugares e situações.  

A contribuição de Tassoni (2000) fortalece a ideia da participante Jade, ao dizer 

que uma forma de compreender o desempenho acadêmico poderia ser na troca com 

o outro. 

Demo (1991) esclarece a avaliação ao querer mensurar o desempenho não é 

apenas um processo técnico. Ela também é uma questão política. Avaliar pode se 

constituir num exercício autoritário de poder de julgar ou, ao contrário, pode se 

constituir num processo e projeto em que avaliador e avaliando buscam e sofrem uma 

mudança qualitativa.  

Esmeralda e Rubi ao responderem a entrevista discorrem complementando em 

suas opiniões sobre o assunto, o que reforça os apontamos de Demo (1991):  

 

(Esmeralda, 27 anos, Ciências Humanas) 

 

“Meu pior desempenho sempre foi na área que decidi lecionar, eu 

entrei para tentar fazer diferente, para ensinar mais do que me 

ensinaram, que fosse motivar o aluno, que não se substitui a prática 

por um resumo de artigo de jornal da área e que os outros colegas têm 

que ter empatia por todos os colegas porque todo mundo está ali para 

aprender, cada um tem suas dificuldades pois tem habilidades 
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diferentes. Eu queria mostrar que a Educação Física é para todos e 

que todos tem como coexistir tendo habilidade ou não”. 

 

Gómez (2007) ao escrever sobre a atuação profissional do professor expõe que 

compreender a vida de sala de aula é um requisito necessário para evitar a 

arbitrariedade na intervenção. O aluno aprende como consequência de sua 

participação na vida social de aula, bem como pela realização individual ou 

compartilhada. Aprende modos de comportamento e interação ao mesmo tempo que 

conteúdos e modos de aprender, fragmentar a vida da aula não conduz senão a 

distorcer seu significado e interpretação racional.  

 

(Rubi, 24 anos, Ciências Exatas) 

 

 “Alguns professores tiram tudo da gente durante o curso, tem o prazer 

de tirar da gente a motivação. Eu acredito que eles tenham sofrido e 

eles não tenham curado estes recalques, por isso querem que a gente 

sofra também, com pressão psicológica, assédio moral e quando a 

gente utiliza as ferramentas da universidade como a ouvidoria que 

pouco funciona, mas que mesmo fazendo uso disso eles nos 

perseguem”.  

 

A fala de Rubi traz algumas problematizações bastante presente no contexto 

universitário, o que talvez seja uma necessidade urgente como uma prioridade a ser 

discutida e solucionada na academia. Fatores estes, que podem ser levantados como 

hipóteses de aspectos que reflitam na aprendizagem e desempenho acadêmico.   

Talvez a complexidade do tema desempenho acadêmico esteja relacionado a 

fatores que envolvem uma multiplicidade de aspectos que ao se conectarem fique 

desafiador estabelece-lo como algo simples de definir. Pois os autores aqui utilizados 

também se articulam por possibilidades do que estaria associado um bom 

desempenho acadêmico. Contudo, partir do sujeito e seus aspectos mais relevantes 

pudesse proporcionar uma nova maneira de entender o desempenho acadêmico. 

Desafios lançados, para novos desempenhos serem encontrados. No que tange ao 

acompanhamento psicológico relacionado ao desempenho acadêmico, os estudantes 

se posicionaram da seguinte forma: 
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 (Ametista, 28 anos, Ciências Biológicas)  

 

“Eu venho reprovando constantemente, de cinco cadeiras, só passei 

em duas. E as mais importantes não passei e novamente adiei a 

formatura por causa delas. E eu não queria mexer em minha zona de 

conforto. Eu fiz um semestre de atendimentos e tenho que me 

reescrever. Eu desisto quando vejo que não vou ... e acabo desistindo 

da disciplina. O acompanhamento não ajudou no desempenho 

acadêmico, mas me ajudaram para me sentir mais confortável aqui na 

UFSM a partir de minha situação. Me ajudava bastante a consulta, 

tinha ideias e chegava animada para meus estudos e isto vinha a partir 

das consultas. Então claro, minhas faltas ninguém podia me ajudar. O 

acompanhamento me dava motivação, a universidade não está nem 

aí, querem que você produza”. 

 

(Água Marinha, 22 anos, Ciências Humanas) 

 

“Certamente, me auxiliaram a ver o problema de fora e ver que tudo 

tem jeito, mas para isso deve se ter vontade de mudar e encarar as 

consequências de atitudes e comportamentos que tínhamos. ” 

 

 (Diamante, 27 anos, Ciências Exatas) 

 

“Contribuíram bastante, principalmente porque eu estava no último 

semestre do Curso Técnico de Informático e estava fazendo uma 

cadeira de Programações que é uma matéria que não é meu forte em 

informática e daí com o atendimento pude conhecer bastante de mim, 

naquele momento eu pensava que não tinha capacidade e que não 

conseguiria atingir meus objetivos de vida e com os atendimentos, eu 

pude me conhecer melhor e ver que eu podia fazer muitas coisas”. 

 

(Esmeralda, 27 anos, Ciências da Saúde) 

 

“Quando eu procurei, logo ela fez um diagnóstico para ver se havia 

alguma outra coisa que pudesse estar influenciando além disso. E 

durante as sessões ela foi tentando desenvolver técnicas e formas 

para eu tentar me concentrar mais e escrever melhor, para convencer 
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minha própria cabeça que eu poderia fazer, que eu teria condições. 

Na verdade, meu psicológico estava jogando contra mim, que eu não 

conseguia escrever, que meu professor era exigente demais, tudo o 

que eu fazia era ruim, ela tentou trabalhar isso e reverter estes 

pensamentos para que eu conseguisse escrever”. 

 

(Ametista, 28 anos, Ciências Biológicas) 

“Vou dizer que sim a terapia auxilia muito e poder ter toda semana 

uma pessoa para te escutar”. 

 

(Safira, 21 anos, Ciências da Saúde) 

 

“As intervenções ajudaram em meu desenvolvimento pessoal, porque 

não foi abalado meu desempenho acadêmico, mas penso que se ele 

tivesse sido afetado, com certeza ajudaria também, pois em relação a 

família me ajudou. Eu me dei alta porque senti que as questões foram 

resolvidas e que outras pessoas também precisavam. Eu se tivesse 

condições financeiras manteria as sessões com atendimento 

particular. Acompanhamento psicológico não é coisa para doido, mas 

o dia que eu for rica e maravilhosa (risos) eu vou fazer. Hoje andar de 

ônibus para mim é uma terapia eu sento perto da janela e vou 

refletindo, claro que não se compara com uma escuta técnica e ter em 

um profissional em quem confiar”.  

 

(Turmalina, 29 anos, Ciências Agrárias) 

 

 “Sim, muito. Ela me ajudou não só a superar como a compreender 

como lidar com tudo aquilo que eu não gerenciava”. 

 

Observa-se nessa categoria, que as ações interventivas do psicólogo são tidas 

como muito relevantes na vida dos estudantes, suas contribuições potencializam o 

seu desenvolvimento, dando-lhes autoconfiança, trabalhando o autoconhecimento, 

autonomia e esclarecimento dentre outras possibilidades de enxergarem seus 

problemas e gerirem as situações cotidianas. A expressão da valorização do 

acompanhamento psicológico foi expressada pela entrevista de Rubi: 
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“Eu julgo que a Universidade ainda não está preparada para    receber 

os alunos. No momento que o setor de atenção integrado, tem um 

limite de dez atendimentos o que eu acho extremamente pouco, raso 

e superficial. E, o outro setor que é o Anima que tem muita procura, 

dentro da universidade precisa receber mais verba, investimento, pois 

existe uma demanda muito grande. Principalmente por ter outras 

faculdades de psicologia, seria legal a universidade abrisse as portas 

para este tipo de atenção para estes profissionais, já que não tem 

profissionais suficientes de psicologia para atender a demanda. A 

universidade precisa entender que alguns cursos e alguns alunos tem 

uma demanda muito grande e precisam ser acompanhados. Ainda 

mais com esta correria, esta loucura, pressões, eu observo que tem 

se intensificado o sofrimento por ansiedade e depressão e com a 

sociedade, a Universidade não pode ser insensível para isso. ” 

 

Desta forma, se configura nesta categoria, a necessidade de permanência do 

Psicólogo no contexto institucional, aqui especialmente na Educação Superior. Pode-

se considerar o psicólogo um agente facilitador e transformador. 

 

5.4 CATEGORIA 4 -  SAÚDE MENTAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Durante a transcrição das entrevistas foi observado, que os estudantes 

trouxeram em alguns momentos a questão da saúde mental na Educação Superior 

em suas falas. Desta forma, no momento da estruturação das categorias foi pertinente 

inclui-lo como uma forma de se pensar o que é a saúde mental? Porque a associação 

dos estudantes sobre o tema saúde mental, onde estes precisavam falar de 

desempenho acadêmico.  

De acordo com a definição apresentada do conceito saúde mental pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), é mais que a ausência de doença mental, está 

intimamente ligada à saúde física e ao comportamento. Saúde Mental é parte 

integrante da saúde, e nenhuma delas pode existir sem a outra: a saúde mental, física 

e social são interdependentes e fazem parte de um conceito mais global de saúde.  

É reconhecida, assim, a influência dos fatores biológicos, psicológicos e sociais 

nas doenças mentais e físicas. Do mesmo modo, sabe-se que a saúde física exerce 

uma considerável influência sobre a saúde e o bem-estar mental (OMS, 2001a). O 
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estado de saúde, assim como o de doença, ocorre quando um conjunto de sintomas 

a um nível específico interfere com o funcionamento cognitivo e/ou social. A saúde 

mental pode ser operacionalizada como uma “síndrome” de sintomas de bem-estar 

emocional e o reconhecimento da capacidade de realização do potencial intelectual e 

emocional num indivíduo. O bem-estar constitui uma percepção individual, uma 

avaliação da própria vida, mediante o estado emocional e o funcionamento psicológico 

e social. 

A partir da compreensão do conceito, entende-se que a saúde mental é o dia a 

dia, ou seja, fatores biológicos (genéticos, bioquímicos) fatores psicológicos (estado 

de humor, de personalidade, de comportamento) e fatores sociais (culturais, 

familiares, socioeconômicos) dentre outros e não somente a ausência de doença 

como preconiza o modelo médico. 

Isto posto, os estudantes apresentam suas preocupações ao exporem: 

 

(Água Marinha, 22 anos, Ciências Humanas) 

 

“Eu acredito que sejam muito importantes o acompanhamento   

psicológico e os benefícios que faz na vida de um universitário. No 

pouco tempo de terapia senti diferença para agir comigo mesma e não 

me cobrar tanto. O que é muito difícil neste ambiente de lattes, artigos, 

seminários e congressos. Há muito cobrança por produção e de todos 

os lados, em casa também. Afinal, você só estuda e não pode ter 

problemas e deve ser o próximo Albert Eisten. E por fim queria 

confessar que fora minha mãe, ninguém mais soube que fiz terapia na 

UFSM, tinha muita vergonha e talvez até isso tenha me prejudicado a 

não ter continuado. Por isso é importante trabalhar este tabu que só 

se precisa de profissionais de saúde mental quando se é doido ou está 

com depressão.”.  

 

(Jade, 30 anos, Ciências da Saúde) 

 

“Percebi que tinha alguns preconceitos   com psicólogos vi isto na 

minha própria turma, às pessoas quando souberam que eu passei por 

alguns problemas houve uma rejeição, acham que quem vai em 

psicólogo e psiquiatra são loucos. As pessoas te dão as costas e 
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acham que você é um nada, mas é a sociedade que te coloca ali 

naquele estado. Eu passei a ler bastantes livros depois dos 

tratamentos e coloquei como meta para a minha vida.  Augusto Cury 

autor de um dos livros nos relata que a sociedade é quem nos impõe 

e com a rejeição eu tinha dois caminhos eu podia continuar com 

depressão e continuar daquele jeito me sentindo uma louca ou senão 

ser como estou hoje, eu posso, eu consigo, eu vou continuar. A Saúde 

mental na graduação é uma questão a ser investigada, pois tem muitas 

pessoas na Universidade que passam pelo que eu passei e não 

pedem ajuda, e a exploração do tema vai fazer ela compreender que 

não é só com ela e que às vezes faz parte da vida também de outras 

pessoas”. 

 

A fala de Jade, abre para uma reflexão sobre assuntos que tem estado em 

torno do contexto universitário. O adoecimento prejudicial na Graduação e no Pós-

graduação, com sérios quadros de depressão, suicídio, surto psicótico, com urgência 

de soluções.  

 

(Turmalina,29 anos, Ciências Agrárias) 

 

“Eu acho que independente de fazer mestrado, doutorado, no trabalho 

você tem que ter amor, carinho pelas pessoas que estão do teu lado 

o tempo todo eu não estava tendo isso. Depois que eu comecei a 

frequentar psicólogo eu passei a conseguir frequentar este ambiente, 

acadêmico e conviver bem. Por isso vejo a importância do 

atendimento psicológico na Pós-Graduação. Porque hoje a pós-

graduação está com sérios problemas com a saúde mental, muita 

gente com depressão e com relato de síndrome do pânico por causa 

da pós. Não poderia se falar de Pós-graduação sem acompanhamento 

psicológico. Eu acredito que esta pesquisa vai apontar este resultado”. 

 

(Rubi, 24 anos, Ciências Exatas) 

 

“Vejo a importância do atendimento psicológico na Universidade, e 

que estes resultados cheguem no colo do reitor para ele ver a 

necessidade, precisa expandir para um local maior, temos o NAA, hoje 
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a CAED, mas precisa ser maior este local. Que o aluno possa ter como 

direito este atendimento psicológico, algumas pessoas sabem lidar 

com as demandas outras pessoas não conseguem lidar com isso, são 

muitas as necessidades dos alunos a saúde mental do estudante 

estão bastante delicadas. ” 

 

(Ametista, 28 anos, Ciências Biológicas 

 

“Fico pensando na saúde mental velada na Universidade, todo mundo 

desestruturado. Evasão de mestrado e doutorado por questão da 

saúde mental. ” 

 

(Safira, 21 anos, Ciências da Saúde) 

 

“Percebo que Saúde mental no ensino superior é uma necessidade a 

ser trabalhada, quantos problemas afetam os estudantes e eles às 

vezes nem sabem o que fazer. ” 

 

Morin (1999) incentiva para a reflexão sobre a vida contemporânea. A 

necessidade de se adotar novas posturas e comportamentos que são influenciados 

pelo modo de pensar. Os pensamentos determinam as práticas que se estabelecem 

e se desenvolvem nas sociedades. Diante deste quadro, vem a necessidade e a 

importância do psicólogo e de seu suporte no contexto da Educação Superior.  

Em consonância ao entendimento do autor, constata-se nessa categoria que 

os estudantes têm uma percepção dos problemas que são vivenciados na academia 

e que o acompanhamento psicológico é um suporte que vem fortalecendo o meio 

acadêmico. A saúde mental mencionada por eles está atrelada aos seus problemas 

não gerenciados bem, vivenciados por eles, na instituição, sejam de ordem emocional, 

social, fisiológica associadas a sintomas recorrentes ou não. Entretanto, entende-se 

que a psicologia vem lançando dentro do contexto universitário um trabalho preventivo 

associada a uma psicoeducação trabalhando de forma potencializadora e de 

desenvolvimento direcionado para uma autonomia de um sujeito dono de si. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da proposta de uma (re) leitura ao que se refere o desempenho 

acadêmico dos estudantes na Educação Superior, se concluiu acerca da necessidade 

de que se repense em novas possibilidades de se considerar o desempenho do 

estudante, como por exemplo, a partir da prática e da valorização e reconhecimento 

da subjetividade do sujeito.  

A experiência de estar à frente de uma pesquisa remete à responsabilidade de 

apontar resultados, mas estes não podem ser vistos isoladamente, embora cada 

etapa do desenvolvimento, a partir de suas fragmentações, é que possibilitaram um 

entendimento geral do estudo, as partes sozinhas são apenas fragmentos, mas, 

quando juntas; formam conexão produzindo algum sentido, de tal forma que a partir 

deste entendimento algumas coisas passam a poder ser ressignificadas.      

Poder transitar por diferentes abordagens teóricas e apreender os diferentes 

enfoques dados sobre os conceitos pesquisados, aprendizagem e desempenho 

acadêmico, foi consentido se apropriar de novas possibilidades para conhecer como 

estes conceitos podem se configurar dada a realidade de cada estudante.  

O acompanhamento psicológico oferecido pela universidade, quando do 

percurso acadêmico, pode refletir positivamente no desempenho acadêmico dos 

estudantes.  De tal forma que o desempenho associado ao acompanhamento 

psicológico gera um clima positivo de acolhimento que beneficia tanto o processo de 

aprender quanto do acompanhamento psicológico em si, como um processo uno, em 

que um retroalimenta o outro. Isso pode ocorrer, mesmo quando aprendizagem não 

foi afetada, pois a intervenção psicológica opera como um dispositivo estabilizador do 

cotidiano ou não. 

No que tange ao desempenho acadêmico, a intervenção psicológica é 

importante, colabora para a ocorrência da aprendizagem, entretanto, também devem 

haver valorização da participação do estudante universitário em projetos de pesquisa, 

projeto de extensão e de ensino, em oficinas e atividades de grupo, e outras atividades 

que visem além da apreensão de novos conhecimentos, um sentimento de estar e 

fazer parte do ambiente acadêmico. A tudo isso, pode ser compreendido como 

desempenho, ou como referiu Bandura (1995), acerca das origens das crenças de 

eficácia que pode também ser entendida como desempenho. Suas estruturas e 

funções, seus efeitos diversos e os processos pelos quais produzem tais efeitos, além 
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dos modos de influência em que as crenças de eficácia, podem ser criadas e 

fortalecidas para a mudança pessoal e social. Esta perspectiva, pode ser 

dimensionada para as mudanças realizadas e sentidas pelos estudantes durante o 

acompanhamento psicológico. 

A pesquisa mostrou que indiferentemente do estudante ser da Graduação ou 

Pós-Graduação no que tange ao tema saúde mental na universidade, ocorrem as 

mesmas preocupações. De tal forma, que se possa pensar em um estudo voltado para 

esta ênfase desde a inserção do estudante na Educação Superior, oferecendo-lhes 

as ferramentas necessárias de apoio para este estudante. 

A busca pelo acompanhamento psicológico é   um grande passo feito pelo 

estudante universitário, ao passo que as contribuições têm papel determinante nesse 

crescimento psicológico, e nas aprendizagens que sucederão O propósito da 

formação em nível superior, nas modalidades graduação e pós-graduação, podem 

sempre serem pautadas pelo desenvolvimento global do sujeito, valorizando a 

subjetividade, a criatividade para o aprender e a busca pela autonomia do pensar e 

fazer em uma sociedade predominante digital, onde esses aspectos, nem sempre são 

reconhecidos pelo próprio sujeito que os experencia. 

A intervenção psicológica, pode aproximar essas pessoas desse entendimento, 

ou encontro pessoal. Se pode assim dizer, da efetividade da psicologia enquanto 

profissão, da relevância desta atuação profissional, principalmente por ser permitido 

a entrada no universo do outro, atravessando a fronteira que liga o mais profundo do 

eu ao outro, compreendendo os sentidos dados por eles, para suas aprendizagens, 

suas frustrações, superação dos problemas, onde torna-se permitida a entrada do 

profissional ao simbólico sagrado que é a vida do sujeito. 

Dessa forma, entende-se que pesquisas que envolvem o entendimento desse 

universo particular, subjetivo, pode sempre ter suas limitações: quer sejam teóricas, 

quer sejam empíricas ou ainda metodológicas, ainda assim, persiste a importância de 

continuar a investigação, com aprofundamento sobre a saúde mental na Educação 

Superior, a didática dos professores e a valorização da subjetividade. Os estudantes 

atribuem o problema do desempenho acadêmico a maneira que são avaliados, ou 

seja, a nota como referência. A maior parte dos estudantes responderam de forma 

positiva sobre a contribuição do acompanhamento psicológico para seus 

desempenhos acadêmicos e desenvolvimentos.  

A intervenção psicológica foi responsável para o gerenciamento pessoal, 
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escrita, resolução de problemas familiares e não necessariamente somente ao se 

refere ao desempenho acadêmico. Desta forma, fica a reflexão o que é o desempenho 

acadêmico? 

As barreiras não podem ser empecilhos para as mudanças, de tal forma que 

nessa concepção se sugere, que outros estudos desta ordem sejam realizados.   
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APÊNDICE - A 

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DO ACADÊMICO 

 

Prezada Senhor (a)! 

 

 Venho por meio deste apresentar a vossa senhoria a acadêmica Lidiene Jaqueline de 

Souza Costa Marchesan, do Curso de Mestrado em Educação. Linha de Pesquisa -  

Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM (RS). 

A proposta do projeto de pesquisa intitulado Desempenho Acadêmico: uma [re] leitura 

dos processos de aprendizagem de estudantes da Educação Superior a partir do 

Acompanhamento Psicológico, prevê compreender como a psicologia contribui para o 

desempenho acadêmico do estudante da Educação Superior. Para tanto, solicito 

autorização para a acadêmica realizar atividades de coleta de dados e aplicação de 

questionário para os estudantes que buscaram acompanhamento psicológico com a queixa 

de dificuldades de aprendizagem e baixo desempenho acadêmico. Salienta-se que tal 

atividade, se aprovada, somente acontecerá mediante convite e aceite das pessoas 

envolvidas.   

Atenciosamente, 

 

    Prof.ª. Dr. Sílvia Maria de Oliveira Pavão 

Departamento de Fundamentos da Educação, FUE/CE. 

Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. 

Contato:  
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APÊNDICE B 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

(Suprimida pois contém dados do setor) 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Prezado participante,  

 

O interesse do tema a ser investigado, surgiu a partir de inquietações de minha 

prática profissional com atendimentos para os estudantes da Educação Superior. 

Muitos estudantes na universidade buscam pelo acompanhamento psicológico por 

motivos de aprendizagem que refletem em seus desempenhos acadêmicos.  

Entretanto, ocorre que alguns estudantes após determinado tempo de 

acompanhamento, ao receberem alta retornam em busca pelos atendimentos e outros 

não, o que incita para uma investigação mais minuciosa das contribuições da 

Psicologia aos estudantes. 

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa é de analisar se o 

acompanhamento psicológico auxilia no desempenho acadêmico dos estudantes que 

apresentam dificuldades de aprendizagem ou não e os específicos são: compreender 

os pressupostos teóricos relacionados ao conceito de desempenho acadêmico e 

aprendizagem na Educação Superior; identificar se ocorreram mudanças 

relacionadas a aprendizagem com o acompanhamento psicológico. 

  Desta forma, o presente tema de pesquisa mostra-se pertinente e de relevância 

para a academia e à sociedade uma vez que pretende contribuir com apontamentos 

sobre o acompanhamento psicológico e os efeitos que eles produzem para o 

desempenho acadêmico na Educação Superior.  

Para tanto, os procedimentos da pesquisa, consistirá em o participante responder um 

questionário na segunda etapa do processo de coleta de dados via e-mail pela 

ferramenta Google Drive e na terceira etapa, com agendamento previamente 

acordado entre participante e pesquisadora preferencialmente em um local da 

universidade, para um encontro presencial onde o participante deverá responder a 

entrevista que será gravada com o consentimento do participante, para garantir a 

fidedignidade das informações. Estes dados contribuirão para a análise dos dados da 

presente pesquisa a qual foi exposta. 
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O participante poderá esclarecer quaisquer dúvidas referente a pesquisa 

entrando em contato com a pesquisadora pelo celular (55)999728261 ou pelo 

endereço eletrônico lidiene.psicologia@gmail.com. 

  É possível que aconteçam os seguintes desconfortos: de o participante se sentir 

inibido (a) ao compartilhar informações pessoais ou confidenciais, ou que em algum 

tópico se sinta desconfortável em responder, mas o sujeito ao aderir a participação, 

torna-se ciente de que não precisa responder qualquer pergunta que se sinta 

incomodado (a). Estou consciente de que minha participação é voluntária; 

- da liberdade de participar ou não da pesquisa, tendo assegurado essa liberdade sem 

quaisquer represálias atuais ou futuras, podendo retirar meu consentimento em 

qualquer etapa do estudo sem nenhum tipo de penalização ou prejuízo; 

- da segurança que não serei identificada e que se manterá o caráter confidencial das 

informações relacionadas com a minha privacidade, a proteção da minha imagem e a 

não estigmatização; 

- da garantia que as informações não serão utilizadas em meu prejuízo; 

- da liberdade de acesso aos dados do estudo em qualquer etapa da pesquisa; 

- da segurança de acesso aos resultados da pesquisa. 

 A pesquisa observará também a sua adequação no que diz respeito aos 

princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas de responder a 

incertezas, prevalecendo sempre às probabilidades dos benefícios esperados sobre 

os riscos previsíveis, tanto individuais como coletivos. 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

(Suprimido pois contém informações confidenciais) 
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APÊNDICE E 

Contato Institucional para os Estudantes da UFSM 

Mensagem enviada aos estudantes para convidar à participar do estudo 

(Suprimido pois contém informações confidenciais) 
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APÊNDICE F 

Questionário 
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APÊNDICE G 

Entrevista 

  

A - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:                                                                      Curso:                                                  Ano 

de ingresso na instituição:                                Semestre 

Data de Nascimento:                                               Naturalidade 

Filiação:  

 

B- HISTÓRIA PESSOAL E EDUCACIONAL 

 

1- Tem irmão ou irmã e como se sente em relação a eles ou elas? 

2- Você se lembra da sua vida escolar nos anos iniciais? Com quantos anos ingressou 

na escola e como foi a adaptação? 

3- Como você descreveria seus sentimentos e sua percepção como estudante, ao que 

se refere a sua aprendizagem, nas Séries Iniciais, Ensino Fundamental I, II e no 

Ensino Médio? 

4- Nesta época escolar, você tinha alguma queixa de aprendizagem que refletia em 

seu desempenho escolar? 

5-  Para você, o que é um bom desempenho acadêmico? 

Como foi seu ingresso, na Educação Superior e a escolha de seu curso? 

 

C- INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA 

 

1- Quando você percebeu a necessidade de acompanhamento psicológico?  

2-Você já tinha conhecimento do trabalho do psicólogo ou foi por meio de encaminhamento e 

conversas informais que passou a conhecer sobre a psicologia?  

3- As intervenções psicológicas contribuíram para o seu desempenho acadêmico? 

4-Se você tivesse que escolher uma palavra para te representar simbolicamente antes e 

depois do acompanhamento psicológico, quais seriam?   
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APÊNDICE H 

ARTIGOS PLATAFORMA SCIELO 

Artigos com descritores desempenho acadêmico e aprendizagem 
 

(continua) 

AUTOR TÍTULO Publicação / Ano 

Almeida, Luana 
Costa. 

As desigualdades e o trabalho das 
escolas: problematizando a relação entre 
desempenho e localização 
socioespacial. 

Rev. Bras. Educ., Jun 2017, 
vol.22, no.69, p.361-384. ISSN 
1413-2478. 

Araújo, Adriana Castro; 
Andriola, Wagner 
Bandeira, Coelho, 
Afrânio de Araújo. 

Programa Institucional De Bolsa De 
Iniciação À Docência (Pibid): 
Desempenho De Bolsistas Versus Não 
Bolsistas. 

Educ. rev., 2018, vol.34. 

ISSN 0102-4698. 

Cia, Fabiana, 
Barham, Elizabeth 
Joan and Fontaine, 
Anne Marie 
Germaine Victorine. 

Impactos de uma intervenção com pais: o 
desempenho acadêmico e 
comportamento das crianças na escola. 

Psicol. Reflex. Crit., 2010, 
vol.23, no.3, p.533-543. ISSN 
0102-7972. 

Cia, Fabiana, 
Barham, Elizabeth 
Joan and Fontaine, 
Anne Marie Germaine 
Victorine. 

Desempenho acadêmico e 
autoconceito de 
escolares: contribuições do 
envolvimento paterno 

Estud. psicol. (Campinas), 
Dez 2012, vol.29, no.4, 
p.461-470. 

Cornachione Junior, 
Edgard Bruno et al. 

O bom é meu, o ruim é 
seu: perspectivas da teoria da atribuição 
sobre o desempenho 
acadêmico de alunos da graduação em 
Ciências Contábeis. 

Rev. contab. finanç., Ago 2010, 

vol.21, no.53, p.1-23. ISSN 
1519-7077. 

Costa, Ana Cristina 
Fontes; Faria, Luísa 
Maria Soares. 

Avaliação da inteligência emocional: a 
relação entre medidas de desempenho e 
de autorrelato. 

Psic.: Teor. e Pesq., Set 2014, 

vol.30, no.3, p.339- 
346. ISSN 0102-3772. 

Elias, Luciana Carla 
dos Santos and 
Amaral, Márcia 
Viana. 

Habilidades Sociais, Comportamentos e 
Desempenho Acadêmico em Escolares 
antes e 
após Intervenção. 

Psico-USF, Abr 2016, vol.21, 
no.1, p.49-61. ISSN 1413-
8271. 

Fagundes, Caterine 
Vila, Luce, Maria 
Beatriz and 
Rodriguez Espinar, 
Sebastián. 

O desempenho acadêmico como 
indicador de qualidade da transição 
Ensino Médio-Educação Superior. 

Ensaio: aval.pol.públ.Educ., 

Set 2014, vol.22, no.84, p.635-
669. ISSN 0104- 
4036. 

Fagundes, Caterine 
Vila. 

Percepção dos estudantes universitários 
acerca do acesso à educação superior: um 
estudo 
exploratório. 

Rev. Bras. Estud. Pedagog., 
Dez 2014, vol.95, no.241, 
p.508-525. ISSN 2176- 
6681. 

Feitosa, Fabio Biasotto 
et al. 

Desempenho acadêmico e 
interpessoal em adolescentes 
portugueses. 

Psicol. estud., Jun 2009, 
vol.14, no.2, p.259-266. ISSN 
1413-7372. 

Gerab, Fábio; 
Valério, Araceli 
Denise Antunez. 

Relação entre o desempenho em 
física e o desempenho em outras 
disciplinas da etapa inicial de um 
curso de engenharia. 

 
Rev. Bras. Ensino Fís., Jun 
2014, vol.36, no.2, p.1-9. 

ISSN 1806-1117. 
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(continuação) 

Gouveia, Valdiney 
V. et al. 

Valores, metas de realização e 
desempenho acadêmico: proposta de 
modelo explicativo 

Psicol. Esc. Educ. (Impr.), Dez 
2010, vol.14, no.2, p.323-331. 
ISSN 1413-8557. 

Knijnik, Luiza Feijó, 
Giacomoni, Claudia 
and Stein, Lilian 
Milnitsky. 

Teste de Desempenho Escolar: um 
estudo de levantamento. 

Psico-USF, Dez 2013, vol.18, 
no.3, p.407-416. ISSN 1413-
8271. 

Lopes, Daniele 
Carolina, Prette, 
Zilda Aparecida 
Pereira Del and 
Prette, Almir Del. 

Recursos multimídia no ensino de 
habilidades sociais a crianças de 
baixo rendimento acadêmico. 

Psicol. Reflex. Crit., 2013, 
vol.26, no.3, p.451-458. ISSN 
0102-7972. 

Martins, Lara Barros 
and Zerbini, Thaís. 

Fatores influentes no desempenho 
acadêmico de universitários em ações 
educacionais a distância. 

Estud. psicol. (Natal), Set 2016, 
vol.21, no.3, p.317- 
327. ISSN 1413-294X. 

Mayer, Lísia Ramos 
and Koller, Sílvia 
Helena. 

Percepção de controle sobre o 
desempenho acadêmico de crianças em 
situação de pobreza. 

Psicol. Esc. Educ. (Impr.), 
2000, vol.4, no.1, p.283-295. 
ISSN 1413-8557. 

Monteiro, Claudete 
Ferreira de Souza, 
Freitas, Jairo 
Francisco de 
Medeiros and 
Ribeiro, Artur 
Assunção Pereira. 

Estresse no cotidiano acadêmico: o 
olhar dos alunos de Enfermagem da 
Universidade Federal do Piauí. 

Esc. Anna Nery, Mar 2007, 
vol.11, no.1, p.66-72. ISSN 
1414-8145. 

Mori, Mariana Ono, 
Valente, Tânia Cristina 
O. and Nascimento, 
Luiz 
Fernando C. 

Síndrome de Burnout e rendimento 
acadêmico em estudantes da primeira 
à quarta série de um curso de 
graduação em medicina. 

Rev. bras. educ. med., Dez 
2012, vol.36, no.4, p.536- 
540. ISSN 0100-5502. 

 
Niquini, Roberta 
Pereira et al. 

Características Do Trabalho De 
Estudantes Universitários Associadas Ao 
Seu Desempenho Acadêmic0. 

Educ. rev., Mar 2015, 
vol.31, no.1, p.359-381. 
ISSN 0102-4698. 

Oliveira, Katya 
Luciane de and 
Santos, Acácia 
Aparecida Angeli 
dos. 

Compreensão em leitura e avaliação da 
aprendizagem em universitários. 

Psicol. Reflex. Crit., Abr 

2005, vol.18, no.1, p.118- 
124. ISSN 0102-7972. 

Oliveira, Katya 
Luciane de, 
Boruchovitch, Evely 
and Santos, Acácia 
Aparecida Angeli 
dos. 

Estratégias de aprendizagem e 
desempenho acadêmico: evidências de 
validade. 

Psic.: Teor. e Pesq., Dez 2009, 

vol.25, no.4, p.531- 
536. ISSN 0102-3772. 

Osti, Andréia and 
Brenelli, Rosely 
Palermo. 

Sentimentos de quem fracassa na 
escola: análise das representações de 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem. 

Psico-USF, Dez 2013, vol.18, 
no.3, p.417-426. ISSN 1413-
8271. 

Paiva, Giovanni 
Silva. 

Avaliação do desempenho dos 
estudantes da educação superior: a 
questão da equidade e obrigatoriedade 
no Provão e Enade. 

Ensaio: aval.pol.públ.Educ., 
Mar 2008, vol.16, no.58, p.31-
46. ISSN 0104-4036. 
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(continuação) 

Paiva, Mirella Lopez 
Martini Fernandes and 
Del Prette, Zilda 
Aparecida Pereira. 

Crenças docentes e implicações para o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Psicol. Esc. Educ. (Impr.), Jun 
2009, vol.13, no.1, p.75- 85. 
ISSN 1413-8557. 

 
Paiva, Mirella Lopez 
Martini Fernandes 
and Boruchovitch, 
Evely. 

 
Orientações motivacionais, crenças 
educacionais e desempenho escolar 
de estudantes do ensino fundamental. 

 
Psicol. estud., Jun 2010, 
vol.15, no.2, p.381-389. ISSN 
1413-7372. 

Pereira, Mayara 
Tortul et al. 

Possíveis contribuições da educação infantil 
para o desempenho e a competência social 
de escolares. 

Psicol. Esc. Educ. (Impr.), Jun 
2011, vol.15, no.1, p.101-109. 
ISSN 1413-8557. 

Primi, Ricardo, 
Santos, Acácia A. 
Angeli dos and 
Vendramini, 
Claudette Medeiros. 

Habilidades básicas e desempenho 
acadêmico em universitários 
ingressantes. 

Estud. psicol. (Natal), Jan 
2002, vol.7, no.1, p.47-55. 
ISSN 1413-294X. 

Santos, Acácia 
Aparecida Angeli 
dos et al. 

A relação entre vida acadêmica e a 
motivação para aprender em universitários. 

Psicol. Esc. Educ., Dez 
2011, vol.15, no.2, p.283- 
290. ISSN 1413-8557. 

Santos, Patricia Leila 
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