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Dissertações de Mestrado contendo o descritor Psicopedagogia, defendidas entre os anos de 1981 e 

1998, inseridas no cd rom ANPED 99: teses, dissertações e artigos de periódicos (1999) apresentadas 

em ordem cronológica, selecionadas para essa pesquisa 

 

ANO TÍTULO AUTOR ORIENTADOR INSTITUIÇÃO RESUMO DESCRITOR 

1984 Efeitos de atividades 

no domínio espacial 

sobre a superação do 

egocentrismo infantil: 

uma experiência 

psicopedagógica 

preventiva 

Castro, 

H. S. de 

Firme, Thereza 

Penna 

PUC – R.J. “Estudo que investigou experimentalmente as 

sessões psicopedagógicas de atividades do 

domínio espacial produziram efeitos na 

superação do egocentrismo infantil em suas 

categorias manifestativas: espacial, afetiva e 

comunicativa. Trabalhou-se com um grupo 

experimental e outro de controle, cada qual 

com 7 crianças de 2ª série de uma escola 

particular do Rio de Janeiro. Os grupos 

foram medidos pré e pós-tratamento através 

de instrumentos quantitativos e qualitativos. 

Ambas as fontes de dados indicaram 

resultados favoráveis ao grupo experimental 

de modo significativo. O estudo sugere, em 

decorrência de suas conclusões, que a escola 

atue de modo mais eficaz na prevenção de 

dificuldades de aprendizagem originadas dos 

obstáculos a superação do egocentrismo”. 

dificuldades de 

aprendizagem, 

psicologia da 

educação. 

1984 A sensibilização pela 

comunicação não-

Szpiczko

wisk, A. 

Forghieri, Yolanda 

Cintrão 

PUC – S.P. “Trabalho que tem como tema o estudo das 

contribuições da psicopedagogia humanista 

psicologia da 

educação. 
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verbal e por situações 

lúdicas: uma proposta 

metodológica para o 

trabalho 

psicopedagógico 

baseado numa 

abordagem humanista 

de educação 

para lidar com os problemas que ocorrem na 

escola, em relação a situação de 

aprendizagem. São dois seus objetivos: 

apresentar uma metodologia 

psicopedagógica, fundamentada na educação 

humanista e nos princípios da Gestalt e 

Gestalt-terapia, na qual é dada especial 

importância a sensibilização pela 

comunicação não-verbal e pelas situações 

lúdicas; e, mostrar a relevância do tema. Em 

seguida, trata dos seus fundamentos teóricos 

e propõe uma atuação psicopedagógica 

baseada nos mesmos. Para complementar, é 

feita uma descrição do atendimento 

psicopedagógico da do a um grupo de 

crianças com distúrbios de aprendizagem. Os 

resultados obtidos por esta metodologia 

revelaram que foi possível aplicá-la, bem 

como efeitos satisfatórios na recuperação dos 

distúrbios de aprendizagem dos sujeitos do 

estudo, aliados ao desenvolvimento das suas 

capacidades de percepção, atenção, 

raciocínio lógico-dedutivo, organização 

espaço-temporal e relacionamento 

interpessoal”. 

1988 Situação existencial da 

pessoa idosa de classe 

média: um estudo 

descritivo-

Nicola, I. 

P. 

Mourino 

Mosquera, Juan 

José 

PUC – R. S. “O presente trabalho foi uma tentativa de 

identificar a situação existencial de idosos de 

classe média, de ambos os sexos, entre 70 e 

75 anos. Na investigação foi utilizada uma 

idosos, classe 

média, 

psicologia da 

educação. 
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interpretativo e uma 

proposta de 

aconselhamento 

psicopedagógico 

amostra reduzida de sujeitos (5 do sexo 

masculino e 5 do sexo feminino). O 

instrumento utilizado foi a entrevista. O 

tratamento dos dados foi feito com o emprego 

da técnica de análise de conteúdo. Em face 

dos resultados foi elaborada uma proposta de 

aconselhamento psicopedagógico com vistas 

a melhoria da situação existencial do adulto-

velho de classe média”. 

1989 Clínica 

psicopedagógica do 

trabalhador-professor 

Ferreira, 

W. G. N. 

Kellner, Sheilah 

de Oliveira 

Un. Fed. 

Fluminense 

Resumo não disponível psicologia da 

educação. 

1989 Em busca de uma 

fundamentação teórica 

para a psicopedagogia 

Silva, M. 

C. A. 

Neves, Maria 

Apparecida 

Campos Mamede 

PUC – R. J. “Estuda-se e define-se o objeto deste campo 

do conhecimento: o ser cognoscente. 

Estabelece-se, de início uma definição 

preliminar que toma como referencial teórico 

o estado atual do conhecimento sobre a 

Psicopedagogia, constatando-se que esta se 

encontra em uma fase de pré-saber, com falta 

de nitidez conceitual. A partir de tal 

constatação, são analisadas as diversas 

dimensões do ser cognoscente, suas 

articulações e a própria organização deste 

ser. Procura-se, assim, chegar a uma 

redefinição do conceito de Psicopedagogia”. 

psicologia da 

educação. 

1993 A psicopedagogia no 

Brasil: contribuições a 

partir da prática 

Bossa, 

N. A. 

D’L. 

Davis, Claudia 

Leme Ferreira 

PUC – S.P. “Aborda a psicopedagogia no Brasil, 

baseado na prática clínica e docente da 

autora. Primeiramente são apresentados 

elementos fundamentais da psicopedagogia, 

psicologia da 

educação. 
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com um ligeiro quadro histórico e um exame 

epistemológico desse saber. Define-se o seu 

objeto de estudo, as teorias que a embasam e 

os campos de atuação do profissional da 

área. A seguir, é apresentado um breve 

histórico da psicopedagogia no Brasil e na 

Argentina, visto que neste último encontram-

se suas origens no Brasil; seguem-se 

descrição de alguns procedimentos da prática 

dos argentinos, no momento. Como terceiro 

capítulo é examinada a formação do 

psicopedagogo no Brasil, em cursos de 

especialização; no corpus crítico desta parte 

são analisados os currículos de dois cursos 

de instituições brasileiras, bem como a 

legislação pertinente, apontando-se suas 

falhas e insuficiências, os aspectos 

priorizados e outros. Na quarta e última 

parte, aborda-se a prática psicopedagógica 

na clínica e na instituição escolar, 

destacando-se o lugar do psicopedagogo e a 

complexidade desse papel em sua função 

ética, terapêutica e educadora. Conclui-se 

então que a psicopedagogia no Brasil, 

embora seja um saber que aos poucos vai se 

amalgamando tanto na prática quanto na 

teoria, encontra-se em fase embrionária e tem 

seu desenvolvimento insuficiente, 

instrumentalização deficitária, falta de 
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legislação que norteia a prática etc. Não 

obstante, apesar desses entraves, a 

psicopedagogia vem a cada dia atendendo a 

demanda que lhe deu origem e constituindo-

se numa prática eficiente”.  

1993 A atuação do 

profissional em 

psicopedagogia e a 

formação do 

psicopedagogo em São 

Paulo no período de 

1980 a 1990 

Nascime

nto, M. 

da G. 

Silva Junior, 

Celestino Alves da 

USP - capital “Este trabalho originou-se da necessidade de 

reunir informações dispersas sobre a atuação 

profissional em psicopedagogia, tendo como 

foco de atenção a formação do 

psicopedagogo em São Paulo. A pesquisa 

realizada sobre os temas mais frequentes na 

psicopedagogia indicou que seu interesse 

principal se concentrasse em questões 

relacionadas às dificuldades de 

aprendizagem, processos de ensino, 

atividades integradoras, incluindo aspectos 

técnicos e afetivos. Tal característica 

permitiu que se chegasse a um vasto leque de 

profissionais atuantes na área, quase sempre 

com o rótulo de psicopedagogo. As raízes da 

psicopedagogia podem ser situadas no 

período anterior á década de 70, ou seja, 

quando ainda não havia se iniciado o 

processo de formação sistemática do 

psicopedagogo. A psicopedagogia moderna, 

no entanto, ganha ênfase a partir de dois 

marcos históricos: a criação de cursos em 

nível de pós-graduação (meados dos anos 70) 

e a fundação da Associação Brasileira de 

psicologia da 

educação. 
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Psicopedagogia, ABPP (1980). As 

características atuais da situação 

profissional e a análise de quatro cursos 

pioneiros levaram a formulação de duas 

hipóteses: a psicopedagogia é um campo de 

atuação naturalmente interdisciplinar; a 

atuação na área admite amplo leque de 

profissionais, não constituindo ainda 

prerrogativa de um profissional legal e 

especificamente habilitado’. 

1993 Estratégias 

psicopedagógicas no 

atendimento ao jovem 

portador de distúrbios 

emocionais severos 

Zugueib 

Neto, J. 

Cervi, Rejane de 

Medeiros 

Un. Fed. do 

Paraná 

“Reúne anotações teórico-práticas acerca de 

estratégias psicopedagógicas no tratamento 

do jovem portador de distúrbios emocionais 

severos. Cumprindo exigências diferenciadas 

e procurando inovações institucionais, estas 

estratégias contribuem para a viabilização e 

uma política de desospitalização e de 

educação em bases multidisciplinares e 

alternativas. Atendo-se as conclusões da 2ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental – 

1992, justificam-se as propostas contrárias a 

uma visão psiquiátrica tradicional no 

tratamento do jovem portador de distúrbios 

emocionais”. 

psicologia da 

educação. 

1993 Psicopedagogia: um 

perfil profissional em 

conflito 

Zilio, M. 

P. 

Mourino 

Mosqueira, Juan 

José 

PUC – R. S. “Analisa o perfil do psicopedagogo a partir 

das posições de profissionais da área, 

desejando saber como esses sentem sua 

profissão, atuação, dificuldades, 

necessidades e controvérsias, existentes no 

psicologia da 

educação. 
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sentir, explicitar e fazer. Opta pelo recurso 

da entrevista analisada no seu texto e no seu 

contexto, sob vários enfoques: a valorização 

dos aspectos teóricos e metodológicos, a 

experiência, a formação e a situação socio-

geográfica de cada entrevistado. Na análise a 

relevância foi dada aos aspectos da 

identidade, funções e atribuições do 

psicopedagogo. Conclui que a 

psicopedagogia vem resgatar uma visão 

holística do ser humano”. 

1994 A orientação 

psicopedagógica, um 

espaço a ser 

conquistado: a 

realidade de escolas 

públicas de Piracicaba 

Granato, 

I. A. D. 

T. 

Ferreira, Julio 

Romero 

Universidade 

Metodista de 

Piracicaba 

“Pesquisa por que o profissional da área de 

Psicologia não faz parte do quadro funcional 

das escolas, e ao mesmo tempo, verifica se 

existe algum profissional de outras áreas 

exercendo esta função e como as escolas 

públicas de Piracicaba estão enfrentando os 

problemas que os alunos e professores 

apresentam com relação aos fatores 

psicopedagógicos. Para tanto, recorre a uma 

pesquisa piloto, onde se observou as 

expectativas de alguns professores que atuam 

com a educação de 1º e 2º graus. 

Posteriormente, realizou-se uma pesquisa 

com coordenadores e professores do ciclo 

básico de três escolas-padrão de rede pública 

de Piracicaba. A todos os enrtevistados, 

questionou-se: ‘Se havia na escola algum 

profissional atuando na área de Psicologia, e 

psicologia da 

educação. 



Un. = Universidade 
Fed. = Federal 

 

180 

como eram resolvidos os problemas de 

ensino-aprendizagem”. 

1995 Opiniões de alunos de 

um curso de pós-

graduação 

especialização em 

psicopedagogia quanto 

as suas expectativas 

em relação ao curso e 

os conhecimentos 

construídos durante o 

curso a respeito de 

dificuldades de 

aprendizagem 

Moraes, 

H. N. de 

Stobaus, Claus 

Dieter 

PUC – R. S. “Investiga a opinião de alunos do curso de 

especialização em psicopedagogia sobre as 

expectativas em relação ao curso, os 

conhecimentos proporcionados durante o 

mesmo e as dificuldades de aprendizagem. O 

referencial teórico explicita o embasamento 

teórico oferecido no curso, em especial a 

abordagem desenvolvimentalista da 

aprendizagem humana com autores como 

Piaget, Luria, Vygotsky e Freud. Todos os 

alunos responderam a questionários no início 

e final do curso, cujas respostas foram 

analisadas qualitativamente (análise de 

conteúdo de Bardin) demonstrando mudanças 

de posicionamento – compartimentação para 

a abrangência e global, necessidade de 

conhecer as áreas envolvidas no processo de 

aprender e das dificuldades de aprendizagem, 

ação pedagógica terapêutica e preventiva, 

busca de interdisciplinaridade, importância 

dos aspectos práticos no curso. Nas 

conclusões se enfatiza a importância da 

pesquisa para retroalimentar o curso e seus 

professores”. 

pós-graduação, 

aprendizagem, 

psicologia da 

educação. 

1996 A proposta 

psicopedagógica é 

viável? 

Mello, 

G. V. de 

Souza, Yolanda de 

Castro e 

Unesp Marília “Estuda a viabilidade daquela proposta 

psicopedagógica que se embasa na teoria 

psicanalítica. É mostrado que, como a 

psicologia da 

educação. 
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comunicabilidade científica vem a quase um 

século debatendo sobre a (im)possibilidade 

da psicanálise e a pedagogia poderem 

estabelecer mútuas contribuições e/ou 

unirem-se numa única área de conhecimento, 

é necessário 1º se discutir tal situação para 

depois se confirmar a pertinência dessa 

proposta psicopedagógica. Em virtude da 

polêmica existente, entre autores, acerca 

dessa possibilidade, realizou-se uma 

pesquisa, com uma amostra de 32 

profissionais, para obter seus pareceres 

sobre as questões através da elaboração 

aplicação de um questionário de questões 

abertas e fechadas. Os sujeitos selecionados 

pertencem a 4 grupos profissionais distintos 

(psicopedagogos, pedagogos, psicólogos de 

base analítica e psicanalistas) e atuam na 

capital o interior (Marília, Botucatu e Assis) 

do estado de São Paulo. A análise dos dados 

demonstrou que a maioria da amostra em 

pouco conhecimento sobre a discussão 

teórica e técnica na qual repousa a polêmica. 

Como não conseguiu argumentar 

consistentemente suas opiniões a respeito 

desta, conseqüentemente, teve dificuldades 

para discutir de maneira sólida a questão da 

viabilidade da proposta psicopedagógica. A 

pesquisa constatou que, embora a maioria 
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dos autores e dos sujeitos consideram 

possível a contribuição entre as áreas em 

questão e impossível a união, a discussão 

necessita continuar. Pois a demarcação dos 

limites teóricos e técnicos que devem existir 

nessa mútua contribuição ainda não estão 

claros. A viabilidade da proposta 

psicopedagógica se consolidará a medida que 

tal discussão avançar.” 

1997 Psicopedagogia 

interativa: ação 

psicopedagógica 

institucional baseada 

em uma convergência 

teórica 

Maman, 

C. F. de 

Mattos, Ana Luisa 

Vieira de 

USP - capital “Este trabalho teve como objetivo não só 

contribuir com alternativas para uma ação 

psicopedagógica institucional frente as 

dificuldades de aprendizagem como também 

proporcionar aos professores e demais 

profissionais envolvidos no processo 

educativo, esclarecimentos e 

instrumentalização para os problemas 

encontrados no cotidiano da sala de aula, 

interferentes no processo ensino-

aprendizagem. Pretendeu-se trabalhar no 

sentido mais amplo, envolvendo o ser que 

aprende em seus aspectos afetivos, cognitivos 

e sociais. Foram estabelecidos planos de 

orientações a pais e professores, através do 

estabelecimento de 4 níveis pragmáticos: 

preventivo, curativo, assistencial e teórico, 

aqui denominado de Psicopedagogia Inter-

Ativa, Sócio-interacionismo de Vygotsky, 

Psicomotricidade Relacional de Lapierre e 

psicologia da 

educação, 

aprendizagem. 



Un. = Universidade 
Fed. = Federal 

 

183 

técnicas da Pedagogia de Freinet. A 

convergência desses autores evidencia 

aspectos comuns em abordagens distintas, 

através das quais, trabalhou-se a criança 

com dificuldades de aprendizagem num 

aspecto global. Estes teóricos percebem a 

necessidade do indivíduo interagir com o 

meio , socializar-se, adaptar-se a realidade, 

desenvolver sua capacidade mental, 

compartilhar experiências, criar a zona de 

desenvolvimento proximal ou a construção 

lógica do pensamento. O importante é que o 

produto seja um indivíduo autônomo 

preparado para agir e transformar com 

consciência. Finalmente são apresentados os 

resultados da pesquisa demonstrando que 

existe ainda muitas resistências a mudanças 

por parte do corpo docente das escolas em 

geral, apesar de se sentirem angustiados 

diante dos problemas encontrados em sua 

prática cotidiana. Por não possuírem 

conhecimentos específicos suficientes, os 

professores necessitam urgentemente de 

melhor formação e adequada 

instrumentalização, de modo a alcançar uma 

prática pedagógica mais eficiente. A escola, 

por sua vez, deve ser a provedora desta 

deficiência, buscando inovação, 

reestruturação, através de ações educativas 
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interdisciplinares que possibilitem a 

verdadeira aprendizagem. Sua função é a de 

contribuir para a conscientização de seu 

corpo docente, que de alguma forma poderá 

atuar na prevenção dos problemas de 

aprendizagem.” 

1998 Sugestões para uma 

proposta 

psicopedagógica da 

educação básica no 

ensino fundamental 

Matioda, 

V. L. 

Ferreira, Berta 

Weil 

PUC – R.S. “O objetivo principal deste trabalho foi a 

elaboração de sugestões psicopedagógicas 

para assessorar os professores de alunos com 

distúrbios de aprendizagem, dificuldades de 

aprendizagem, barreiras de aprendizagem, 

aprendizagem lenta e portadores de 

necessidades educativas especiais. O tema 

dessa dissertação foram os problemas de 

aprendizagem no ensino fundamental nas 

séries iniciais. Teve como fundamentação 

teórica: Freud, Piaget, Vygotski, Ferreiro, 

Pain, entre outros. Os dados foram colhidos 

através de entrevistas com professores de 

ensino fundamental nas séries iniciais de uma 

escola municipal na cidade de Pato Branco 

do estado do Paraná, seguindo um roteiro 

pré- estabelecido sobre as causas e soluções 

para os problemas de aprendizagem. Após a 

transcrição, as entrevistas foram submetidas 

a uma adaptação da técnica de análise de 

conteúdo de Bardin. As causas principais dos 

problemas de aprendizagem, segundo o 

depoimento das professoras são os fatores: 

dificuldades de 

apendizagem, 

ensino de 1º 

grau, psicologia 

da educação. 
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emocionais, orgânicos, afetivos, sociais e 

pedagógicos, causando dificuldades na 

leitura, na escrita e no pensamento. Como 

sugestões para uma proposta 

psicopedagógica, recomenda-se trabalhar: o 

conhecimento de direita e esquerda e 

lateralidade, orientação espacial e temporal, 

ritmo, imagem corporal, análise síntese 

visual e auditiva, habilidades visuais 

específicas, habilidades auditivas específicas, 

percepção e discriminação de semelhanças e 

diferenças, constância de figura-fundo, 

coordenação viso-motora, discriminação de 

sons e vocabulário”. 

1998 Atendimento 

psicopedagógico e as 

dificuldades de 

aprendizagem 

Sgarboss

a, S. L. 

Z. 

Stobaus, Claus 

Dieter 

PUC – R.S. “A investigação, de cunho qualitativo, 

enfocou um trabalho de atendimento 

psicopedagógico, detectando quais as 

dificuldades de aprendizagem apresentadas 

pelos alunos de 2ª série do Ensino 

Fundamental das Escolas Multisseriadas do 

município de Ouro Verde, estado de Santa 

Catarina. Observou e avaliou os alunos de 2ª 

série, afim de conhecer suas dificuldades de 

aprendizagem e, acompanhando-os em seus 

atendimentos psicopedagógicos, verificar que 

modificações houve em sua aprendizagem. Os 

alunos eram em nº de 4, foram selecionadas 

obedecendo como critérios o fato de não 

serem portadores de deficiência mental, ou de 

dificuldades de 

aprendizagem, 

psicologia da 

educação. 
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encontrarem-se numa faixa etária de 8 a 11 

anos de idade, tendo sido encaminhados 

pelos professores para atendimento 

psicopedagógico com a queixa de dificuldade 

de aprendizagem, sendo avaliados pela 

equipe multiprofissional, composta do 

médico, psicólogo, assistente social, diretor 

pedagógico e seus professores. Freqüentaram 

o atendimento psicopedagógico, 

semanalmente e por duas horas consecutivas. 

No final do ano letivo, após a discussão 

muitiprofissional de cada caso, foram 

submetidos a uma reavaliação, sendo 

possível então, confirmar que houve 

alteração na aprendizagem desses alunos, 

assim como identificar os fatores que 

interferem nessas mudanças (físicos, 

psicológicos e sociais). A investigação foi de 

grande benefício para a educação no 

município de Ouro verde, pois possibilitou o 

conhecimento objetivo da sua realidade 

escolar, sem desconsiderar as 

individualidades biopsicossocial de cada 

educando, assim como permitiu que fossem 

feitas as intervenções necessárias, tanto em 

nível de ensino, quanto de aprendizagem, 

entendendo-se também no sentido de 

necessidade de um trabalho 

multiprofissional.” 
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1998 A invenção da 

adolescência no 

discurso 

psicopedagógico 

César, 

M. R. A. 

Camargo, Ana 

Maria Faccioli 

Unicamp “As investigações sobre a “adolescência” 

surgiram no final do século XIX, quando a 

ciência considerou o “homem”, como 

“objeto” de investigação, analisando-o em 

termos das “fases” da vida: “infância”, 

“adolescência” e “idade adulta”. A 

psicopedagogia no início do século 

caracterizou a adolescência por meio da 

idéia de crise, traço que ainda hoje informa 

os textos sobre o tema. Interrogando os 

paradigmas que orientaram as pesquisas 

sobre a “adolescência”, este trabalho foi 

desenvolvido a fim de investigar a sua 

constituição histórica, isto é, reconstruir 

percurso do saber que configurou o “sujeito” 

“adolescente”, no discurso da 

psicopedagogia. Para isto foi preciso 

identificar os discursos que constituíram a 

“adolescência” como “objeto” de 

investigação, evidenciando ainda a formação 

das redes discursivas e suas relações com as 

estratégicas de poder, o que implicou uma 

desconstrução do conceito de “adolescência” 

em seu caráter essencialista. Tratou-se de 

compreender como e quando a 

“adolescência” passou a ser um “problema” 

que deveria ser aprendido e transformado 

por meio de saberes que se reproduzem em 

determinadas instituições sociais.” 

adolescência, 

psicologia da 

educação. 



Un. = Universidade 
Fed. = Federal 

 

188 

Teses contendo o descritor Psicopedagogia, defendidas entre os anos de 1981 e 1998, inseridas no 

CD ROM “ANPED 99: teses, dissertações e artigos de periódicos” (1999) apresentadas em ordem 

cronológica, selecionadas para essa pesquisa 

 

 

ANO TÍTULO AUTOR ORIENTADOR INSTITUIÇÃO RESUMO DESCRITOR 

1992 De Piaget a Freud: 

notas para repensar o 

erro nas 

aprendizagens, a 

(psico) pedagogia 

entre o conhecimento 

e o saber 

Lajonqui

ere, L. de 

Sirgado, Angel 

Pino 

Unicamp “Com o objetivo de inserir uma clínica 

(psico)pedagógica entre as fronteiras 

paradigmáticas da Psicologia Genética e a 

Psicanálise, repensou-se o estatuto do sujeito 

psicológico, resultante da tentativa genebrina 

pós-70 de sigularização do sujeito 

epistêmico, propondo como noção de sujeito 

suporte das aprendizagens a seguinte: um 

sujeito do desejo do inconsciente cada vez 

mais reversível conforme o horizonte virtual 

que os conhecimentos socialmente articulam. 

No articular precisamente, colocou-se em 

questão a dicotomia ‘intelligentia-appetitio’ 

e, propondo, no seu lugar, a idéia de um 

pensamento constituído pela dupla 

conhecimento-saber”. 

aprendizagem, 

psicologia da 

educação. 

1996 Psicopedagogia 

institucional: a 

trajetória de seus 

Noffs, N. 

A. 

Baumel, Roseli 

Cecília Rocha de 

USP - capital “Teve por objetivo descrever, explicar e 

elaborar proposta alternativa para o 

entendimento e atendimento de uma prática 

psicologia da 

educação. 
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atores-autores transformadora a partir de um trabalho 

coletivo com educadores em escolas de 1º 

grau e pré-escola. Utiliza como referência 

teórica o psicodrama criado por Jacob Levy 

Moreno e a psicopedagogia elaborada por 

Alicia Fernandes. A psicopedagogia na 

escola se define como estudo das 

modalidades de aprendizagem desencadeadas 

e ou possibilitadas pela instituição escola. 

Sua intenção é cuidar da prevenção e 

enfrentamento de conflitos envolvendo a 

escolarização. Pressupõe uma postura 

profissional (e de vida) do indivíduo consigo 

mesmo e com a coletividade em que convive, 

a partir dos papéis desenvolvidos na 

instituição. Lembra que incorporamos papéis 

porque os vivemos e não porque falamos 

sobre eles. O fortalecimento da 

psicopedagogia, como área de produção 

científica, ocorre quando seus atores se 

tornarem autores”. 

1998 Epistemologia 

genética e prática 

psicopedagógica na 

escola: difusão da 

teoria e os expurgos da 

razão 

Becker, 

M. L. R. 

Becker, Fernando Un. Fed. do Rio 

Grande do Sul 

“O objetivo desta tese é indentificar a 

contribuição da Epistemologia Genética 

numa prática de psicopedagogia na escola, 

desenvolvida na Secretaria Municipal de 

Educação de Porto Alegre, no período 1989-

1993. Busca-se o tratamento à questão da 

aprendizagem e da construção do 

conhecimento considerando as relações entre 

psicologia da 

educação, 

aprendizagem, 

prática 

educativa, 

política 

educacional. 
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a diversidade de abordagens da psicologia 

contemporânea e a educação. Esta 

diversidade convoca os profissionais a 

buscarem uma unificação que oscila do 

ecletismo ao dogmatismo. A investigação se 

fundamenta em matrizes do pensamento 

psicológico e em estudos sobre  difusão das 

teorias e destaca a difusão das idéias de 

Piaget no Sul do Brasil. Trata-se de um 

estudo qualitativo, de natureza descritiva, 

baseado em análise de documentos, 

publicações e entrevistas. Os resultados 

obtidos mostram que a prática se desenvolveu 

numa proposta eclética na qual se sobressai a 

matriz romântica e a oposição ao 

cientificismo. A psicopedagogia é colocada 

como alternativa para superar a abordagem 

medicalizada da aprendizagem escolar e para 

promover a reintegração de crianças ‘ditas’ 

com dificuldades de aprendizagem, em 

classes regulares de alfabetização orientadas 

pela didática construtivista formulada pelo 

GEEMPA e por Esther Grossi. O marco 

teórico do trabalho é definido como 

construtivista, psicanalítico e 

‘transversalizado’ por concepções sócio-

antropológicas. Seu desenvolvimento 

evidencia que a contribuição de Piaget 

integra os pressupostos, via difusão 
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protagonizada principalmente por Sara Pain, 

e se apaga gradualmente pela sobreposição 

da psicanálise. Reedita-se uma ruptura 

tradicional entre aspectos emocionais e 

racionais nas práticas de psicologia na 

educação.” 
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Dissertações contendo o descritor Psicopedagogia e palavras afins, defendidas entre os anos de 1981 e 2001 

pelos programas de Pós-graduação em Psicologia da USP-capital e PUC-SP, apresentadas em ordem 

cronológica 

 

 

ANO TÍTULO AUTOR ORIENTADOR INSTITUIÇÃO RESUMO DESCRITOR 

1986 Leitura e 

retardamento mental: 

estudos com o lendo 

e escrevendo 
 

 

Rangel, 

A. P. F. 

N. 

Witter, Geraldina 

Pôrto 

USP-capital Elabora quatro pesquisas que se 

inserem na área de psicopedagogia da 

criança com déficit de comportamento 

intelectual. O objetivo da primeira e 

testar o conhecimento dos símbolos-

chave do material lendo e escrevendo e 

correlacioná-lo com a realização no 

teste metropolitano de prontidão (tmp). 

Servem como sujeitos oito crianças de 

uma classe especial da apae. Verifica-

se conhecimento satisfatório dos 

símbolos e ausência de correlação entre 

conhecimento e os resultados do tmp. 

A segunda pesquisa e realizada com 

oito crianças e objetiva testar a 

preditividade do bender e do tmp para a 

alfabetização com o lendo e 

escrevendo, sendo que somente para o 

primeiro e encontrada preditividade. A 

terceira pesquisa consiste em um 

estudo correlacional entre: wisc, teste 

da figura humana de goodenough e 

- 
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realização acadêmica no lendo e 

escrevendo. E conduzida com sete 

crianças, obtendo correlações altas e 

significantes. A ultima pesquisa estuda 

a correlação entre a técnica de 

avaliação de desempenho verbal 

infantil (tadvi) e a realização no lendo e 

escrevendo, com sete sujeitos. Somente 

a realização na condição c e o resultado 

total da tacvi mostram-se 

correlacionados com o resultado em 

alfabetização. Nos estudos (2,3 e 4) em 

que focaliza a alfabetização, o lendo e 

escrevendo mostra-se eficiente para os 

fins propostos, para os sujeitos 

estudados.   

 

1995 Oficina criativa e 

psicopedagogia 

Allessan

drini, C. 

D. 

Macedo, Lino de USP-capital Demonstra a eficiência do trabalho de 

oficina criativa dentro do contexto 

psicopedagógico. Apresenta o 

desenvolvimento das oficinas criativas 

- processo de intervenção 

psicopedagógica baseado no uso de 

recursos criativos integrados a 

necessidade de expressão da atividade 

cognitiva - que tem como objetivo o 

aprimoramento da qualidade de 

aprendizagem do sujeito. Registra a 

pratica psicopedagógica na arte-terapia, 

processos 

cognitivos, arte-

terapia, 

psicologia 

educacional, 

aprendizagem 
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enfatizando o valor do elemento 

criativo no resgate da aprendizagem do 

sujeito. Exemplifica o trabalho, 

relatando a evolução do processo de 2 

ss que apresentam problemas de 

aprendizagem de etiologias diferentes: 

belle, que vive suas dificuldades a 

partir de uma proposta educacional 

segmentada e dissociada, em que o 

pensar próprio inexiste; pedro que 

desde pequeno, apresenta dificuldades 

escolares e que, a partir do processo de 

oficina criativa, descobre novos 

caminhos em sua perspectiva de vida. 

A análise dos procedimentos usados 

nessas oficinas - em que o atendimento 

grupal ou individual ocorre 

semanalmente - possibilita ao leitor a 

compreensão do dinamismo subjacente 

a proposta de modo que possa adaptá-

la a sua atuação psicopedagógica e 

educacional. Por fim, propõe uma 

reflexão sobre a relação entre a oficina 

criativa e a argila, analisando os 

processos de desenvolvimento 

cognitivo experienciados pelo 

indivíduo na medida em que trabalha 

com o barro.   
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1998 Um estudo 

psicanalítico sobre a 

produção do 

conhecimento na 

criança psicótica 

Lima, L. 

A. G. 

Kupfer, Maria 

Cristina Machado 

USP-capital Partindo de uma discussão inicial que 

situa a dimensão do conhecimento na 

perspectiva mais ampla de seu lugar na 

cultura, o presente estudo passa em 

revista o conceito de conhecimento na 

obra de Freud, tendo em mente as 

concepções que subjazem a esta 

teorização, para estabelecer seus 

desdobramentos no contexto do psicose 

infantil. O percurso realizado envereda 

pela consideração e análise da 

categoria psicose infantil, localizando a 

sua emergência no cenário científico e 

no equacionamento epistemológico 

fundado pela psicanálise através do 

pensamento de Freud, através da leitura 

de Jacques Lacan e dos analistas que se 

dedicam mais detidamente ao tema do 

constituição do sujeito e ao das 

vicissitudes presentes no sujeito 

infantil. Ao final, estabelece-se um 

paralelo entre o conhecimento tal como 

concebido por Freud e as investigações 

e reflexões sobre a psicose infantil, no 

recorte da configuração com a qual 

nela se apresentam as formas de 

produção do conhecimento; linha de 

argumentação que se conclui com uma 

explanação sobre a caracterização dos 

processos de conhecimento na psicose 

infantil, levada a efeito na 

especificidade de uma psicopedagogia 

transtornos 

psicóticos, 

psicanálise de 

crianças, 

processos 

cognitivos, 

educação 

especial, 

psicologia do 

desenvolvimento 
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referenciada na psicanálise. Extrai-se 

dessas elaborações uma concepção que 

abarca as formas de produção do 

conhecimento na criança psicótica, na 

singularidade com a qual um sujeito se 

constitui, como experiência-limite 

dessa constituição, como possibilidade 

legítima do fato humano.   
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Teses contendo o descritor Psicopedagogia e palavras afins, defendidas entre os anos de 1981 e 

2001, pelos programas de Pós-graduação em Psicologia da USP-capital e PUC-SP, apresentadas em 

ordem cronológica 

 

 

ANO TÍTULO AUTOR ORIENTADOR INSTITUIÇÃO RESUMO DESCRITOR 

1990 De ler o desejo, ao 

desejo de ler: uma 

leitura do olhar do 

psicopedagogo 

Barone, 

L. M. C. 

Custódio, Eda 

Marconi 

USP-capital Pretende investigar a possibilidade e 

utilidade da aplicação da teoria 

psicanalítica a uma pratica distinta: 

a psicopedagogia, com o objetivo 

de: 1) desvelar o sentido 

inconsciente da dificuldade de 

aprendizagem da leitura e escrita de 

uma criança e 2) servir como 

paradigma para leitura da complexa 

rede de relações do aprendiz com as 

tarefas e com o psicopedagogo. O 

sujeito e um menino de 7 anos e 3 

meses com dificuldades emocionais, 

de linguagem, psicomotoras, 

defasagem no raciocínio lógico 

alem de hipotonia. Utiliza o método 

Ramain e atividades de leitura e 

escrita a partir de desenhos e 

histórias contadas pelo sujeito e de 

transtornos de 

aprendizagem 
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textos literários incluindo fabulas e 

historias infantis. Associa a estas 

atividades a intervenção do 

psicopedagogo no sentido de 

clarificar os lapsos, repetições e 

resistências em prosseguir com as 

tarefas, bem como no sentido de 

captar e nomear as angustias 

presentes na realização das tarefas 

ou relacionadas a figura do 

psicopedagogo. O progresso 

conseguido pelo sujeito na 

alfabetização bem como o percurso 

utilizado sugerem que a psicanálise 

pode contribuir para uma 

abordagem mais abrangente da 

psicopedagogia. 

1994 Psicodrama e 

construtivismo 

como uma 

psicopedagogia: 

estudos com 

crianças e 

adolescentes 

Wechsle

r, M. P. 

da F. 

Macedo, Lino de USP-capital Analisa a construção do 

conhecimento por intermédio de 

aspectos operatórios individuais e 

de relações interindividuais. No 

primeiro experimento estuda 

crianças de 4 a 7 anos e no segundo, 

adolescentes entre 11 e 14 anos. 

Piaget e Moreno são as referencias 

básicas. O primeiro experimento 

consiste na aplicação de 4 provas 

operatórias e em sessões de jogos de 

papeis. Os resultados obtidos 

Piaget, 

adolescentes, 

desenvolviment

o cognitivo, 

psicodrama, 

jogos 
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indicam uma correspondência entre 

o nível operatório individual na 

primeira aplicação das provas e o 

desempenho dos ss nas primeiras 

sessões de jogos em grupo. Indica 

também uma correspondência entre 

o desempenho dos ss nas ultimas 

sessões de jogos e o nível operatório 

individual encontrado na 

reaplicação das provas realizadas no 

final. O segundo experimento 

consiste em 4 sessões com o jogo de 

cartas eleusis. Analisa os dados quer 

seja da perspectiva individual das 

jogadas, quer seja das relações 

interindividuais ocorridas no 

contexto de jogos. Os resultados, 

novamente, confirmam uma 

correspondência entre essas duas 

dimensões. Em ambos os 

experimentos, os dados são 

discutidos articulando-se aspectos 

das teorias de Piaget e Moreno. 

1996 Esquemas da 

construção 

numérica elementar 

da escrita alfabética 

em crianças de 

cinco e seis anos 

Dorneles

, B. V. 

Macedo, Lino de USP-capital Procura estabelecer a importância 

da construção de 2 esquemas 

simbólicos utilizados pela criança: 

os números elementares e a escrita 

alfabética inicial, quando 

apresentam dificuldades de 

simbolismo 

religioso, 

linguagem 

(psicologia), 

psicogênese 
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aprendizagem. Descreve a 

sociogênese da escrita e do número 

e a psicogênese de cada sistema 

simbólico, com base no referencial 

teórico da epistemologia genética. 

Caracteriza os aspectos estruturais, 

funcionais e procedurais, ligados a 

psicogênese de cada sistema, e os 

processos gerais, tais como, 

abstração empírica e reflexiva, 

equilibração majorante e 

generalização; analisa a noção de 

coordenadores cognitivos e sua 

importância para a formação dos 

esquemas. Realiza estudo 

microgenético aplicando 2 

situações-problema, envolvendo um 

conteúdo numérico e alfabético 

respectivamente, cuja forma de 

apresentação era a mesma: as 

crianças são solicitadas a reconstruir 

uma determinada serie (numérica ou 

de letras) com um material diferente 

do apresentado inicialmente. Os ss 

são 22 crianças, entre 5 e 6 anos, 

que frequentam os níveis a e b de 

uma escola publica em porto alegre. 

Conclui que: os 2 esquemas 

simbólicos não se constroem de 
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forma sincrônica; alguns 

procedimentos são comuns a 

construção numérica e alfabética e 

que a psicopedagogia pode se 

beneficiar da aplicação dessa ênfase 

metodológica microgenética que 

proporciona uma abordagem mais 

qualitativa e dinâmica para o 

trabalho psicopedagógico clínico.   
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Dissertações contendo o descritor Psicopedagogia e palavras afins, defendidas entre os 

anos de 1981 e 2001, pelos programas de Pós-graduação em Educação da USP-capital e 

PUC-SP, apresentadas em ordem cronológica 

 

 

 

ANO TÍTULO AUTOR ORIENTADOR INSTITUIÇÃO RESUMO DESCRITOR 

1992 Atuação do 

profissional em 

psicopedagogia e a 

formação do 

psicopedagogo em 

São Paulo, no 

período de 1980 a 

1990   

Nascime

nto, M. 

da G. 

Silva Junior, 

Celestino Alves 

da 

USP-capital Este trabalho originou-se da 

necessidade de reunir informações 

dispersas sobre a atuação 

profissional em psicopedagogia, 

tendo como foco da atenção a 

formação do psicopedagogo em São 

Paulo. A pesquisa que realizamos 

sobre os temas mais frequentes na 

psicopedagogia indicou que seu 

interesse principal concentrasse em 

questões relacionadas a dificuldades 

de aprendizagem, processos de 

ensino, atividades integradoras, 

incluindo aspectos técnicos e 

afetivos. Tal caracterização permitiu 

que se chegasse a um vasto leque de 

profissionais atuantes na área, quase 

psicologia 

educacional 
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sempre com o rotulo de 

psicopedagogo. As raízes da 

psicopedagogia podem ser situadas 

no período anterior a década de 70, 

ou seja, quando ainda não havia se 

iniciado o processo de formação 

sistemática do psicopedagogo. A 

psicopedagogia moderna, no 

entanto, ganha ênfase a partir de 

dois marcos históricos: a criação de 

cursos em nível de pós-graduação 

(meados dos anos 70) e a fundação 

da associação brasileira de 

psicopedagogia, abpp (1980). As 

características atuais da situação 

profissional e a analise de quatro 

cursos pioneiros levaram-nos 

formular duas hipóteses: a 

psicopedagogia e um campo de 

atuação naturalmente 

interdisciplinar; a atuação na área 

admite amplo leque de profissionais, 

não constituindo ainda prerrogativa 

de um profissional legal e 

especificamente habilitado   

1996 Toda criança é 

capaz de aprender 

 uma intervenção 

psicopedagógica 

Teixeira, 

M. B. 

Maluf, Maria 

Regina 

PUC-SP A pesquisa relata uma experiência 

realizada, na cidade de Taubaté, 

com um grupo de crianças 

multirrepetentes que frequentam 

escrita manual-

ensino, 

psicologia 

educacional, 



Un. = Universidade 
Fed. = Federal 

 

204 

com crianças 

multirrepetentes  

 

uma escola pública de 1º grau, 

assumindo o pressuposto de que a 

prática da alfabetização baseada nas 

inter-relações entre os elementos 

cognitivos, afetivos e sociais 

favorece e desencadeia a 

ação/reflexão da criança sobre a 

escrita. 

alfabetização, 

aprendizagem, 

alunos de 

aprendizagem 

lenta, fracasso 

escolar, ensino, 

repetência, 

psicologia da 

educação 

1997 Letras de musica 

popular:vocabulári

o, campos 

conceituais e 

campos léxico-

semânticos como 

instrumento de 

ensino de língua 

Gil, B. 

D. 

Marson, 

Fernando 

USP-capital Realizamos neste trabalho a analise 

de letras de musicas preferenciais de 

crianças em idade escolar. 

Inicialmente, fundamentados na 

psicologia e psicopedagogia, 

descrevemos as possibilidades de a 

escola renovar a seleção de seus 

conteúdos, valendo-se de valores 

psico-sociais dos educandos, 

entrelaçando ao conhecimento 

elaborado pelo homem. 

Compartilhando nossas propostas 

com instrumentos teóricos 

fornecidos pela lingüística, 

apresentamos um estudo lexical das 

canções de nosso corpus, a partir de 

uma abordagem estatística do 

léxico. Nosso corpus, constituído de 

dezessete letras de musica, foi 

caracterizado, a principio, através 

português 

(estudo e 

ensino), ensino 

e aprendizagem 
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dos levantamentos de palavras-

ocorrência e de vocábulos (do 

conjunto de autores e dos autores 

individualmente). Em seguida, 

depreendemos conceitos a partir das 

denominações (vocábulos e 

palavras-ocorrência), para 

formalizar, finalmente, novas 

indicações para o ensino do 

vocabulário. A analise dos 

elementos fornecidos no estudo 

lexical permitiu a conexão dos 

mesmos as necessidades 

pedagógicas. Dessa forma, 

sugerimos um olhar mais atualizado 

ao ensino do vocabulário, 

defendendo a busca continua e 

sistemática da depreensão de 

conceitos a partir da realidade 

lingüística dos alunos. 

Contrariamos, assim, o trato 

convencional dado ao vocabulário 

que se limita a analise das palavras 

isoladas de seu contexto lingüístico.   

1997 Psicopedagogia 

inter-ativa : ação 

psicopedagógica 

institucional 

baseada em uma 

Maman, 

C. de F. 

de 

Mattos, Ana 

Luisa Vieira de 

USP-capital Resumo não disponível ensino e 

aprendizagem, 

psicologia 

educacional 
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convergência 

teórica   

2000 Diálogo entre a 

psicanálise e a 

psicopedagogia: 

sobre a 

(im)possibilidade 

de aprender 

Szterling

, S. 

Lajonquière, 

Leandro de 

USP-capital A presente dissertação pretende 

discutir os limites do campo teórico-

práxico psicopedagógico, 

diferenciando, basicamente, as 

intervenções que consideram a 

dimensão do sujeito do (desejo) 

inconsciente, de outras que, por 

desconsiderarem justamente essa 

dimensão (aportada pela 

psicanálise), pressupõem a 

possibilidade de "controlar", 

"estimular" e "desenvolver" as 

aprendizagens naqueles que não 

aprendem. Para chegar a 

compreender o significado desses 

conceitos psicanalíticos - 

"sujeito","desejo", "inconsciente"... 

- e, sobretudo para chegar a 

compreender seus efeitos a nível do 

saber(fazer) psicopedagógico, a 

pesquisa envereda por textos de 

Freud e comentadores que tecem a 

ponte entre a psicanálise e a 

educação e sustentam uma 

particular concepção da inteligência 

(relacionada à sexualidade). 

Paralelamente, a pesquisa convoca a 

psicologia 

educacional, 

psicanálise 
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psicologia genética a fim de mostrar 

como a psicopedagogia hegemônica 

se apropia de alguns de seus 

conceitos fundamentais e, nessa 

apropriação um tanto apressada (e 

nem sempre fiel à letra piagetiana), 

acaba privilegiando sua concepção 

da construção da inteligência por 

estágios cognitivos (mensuráveis 

por meio das chamadas "provas 

operatórias"), em detrimento da 

dimensão inconsciente dessa mesma 

construção. Ou seja, também aqui a 

pesquisa nos leva a concluir pela 

impossibilidade de "estimular", 

"despertar" ou "acelerar" à vontade 

o sujeito em suas empresas 

epistêmicas. Longe de nos condenar 

a um imobilismo paralisante,porém, 

a constatação dos limites de nossa 

ação, e sobretudo, de seus efeitos 

sobre aquele que nos vem consultar, 

pode sugerir outros ângulos para, à 

reboque dessas duas teorias de 

referência - a psicologia genética e, 

particularmente, a psicanálise 

freudo-lacaniana - lançar alguma luz 

sobre esse ainda obscuro campo 

teórico-práxico psicopedagógico, 
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com suas concepções específicas e 

próprias de "sujeito", 

"aprendizagem" e "inteligência".   
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Teses contendo o descritor Psicopedagogia e palavras afins, defendidas entre os anos de 

1981 e 2001, pelos programas de Pós-graduação em Educação da USP-capital e PUC-SP, 

apresentadas em ordem cronológica 

 

 

ANO TÍTULO AUTOR ORIENTADOR INSTITUIÇÃO RESUMO DESCRITOR 

1996 Psicopedagogia 

institucional: a 

trajetória de seus 

atores-autores 

Noffs, 

N. de A. 

Baumel, Roseli 

Cecilia Rocha de 

Carvalho 

USP-capital Este estudo teve por objetivo 

descrever, explicar e elaborar 

proposta alternativa para o 

entendimento e atendimento de uma 

pratica transformadora, a partir de 

um trabalho coletivo com 

educadores em escolas de primeiro 

grau e pré-escola. Utilizamos como 

referencia teórica o psicodrama 

criado por Jacob Levy Moreno e da 

psicopedagogia elaborada por Alicia 

Fernandez. A psicopedagogia na 

escola se define como estudo das 

modalidades de aprendizagem 

desencadeadas e ou possibilitadas 

pela instituição escola. Sua intenção 

e cuidar da prevenção e 

enfrentamento de conflitos 

envolvendo a escolarização. Este 

psicologia 

educacional, 

prática de 

ensino 
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trabalho pressupõe uma postura 

profissional (e de vida) do individuo 

consigo mesmo e com a 

coletividade em que convive, a 

partir dos papeis desenvolvidos na 

instituição. Lembramos que 

incorporamos papeis porque os 

vivemos e não porque falamos sobre 

eles. O fortalecimento da 

psicopedagogia - como área de 

produção cientifica ocorre quando 

seus atores se tornarem autores.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


