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Ementa: Introdução à Psicologia da Educação.  
Introdução à Psicologia do Desenvolvimento. Criança.  
Características e problemas gerais.  
O adolescente. Introdução à psicologia da aprendizagem. 

 

 

Objetivos   

 Apresentar um panorama histórico do desenvolvimento da ciência do comportamento humano e 

sua relação com as teorias de aprendizagem e cognição. 

  Conceituar desenvolvimento humano na perspectiva da Psicologia da Educação. 

  Apresentar as principais correntes de pensamento e teóricos da Psicologia da Educação;  

 Proporcionar ao estudante um entendimento sobre a importância das teorias psicológicas no 

âmbito da Educação e educação escolar; 
 

 

Conteúdo Programático   

Unidade I – Introdução à Psicologia: 

 Origem, concepção e objeto de estudo.  

 As raízes históricas e teóricas da psicologia; 

 A psicologia enquanto ciência do comportamento. 

 Relações entre a psicologia e a educação. 
 
 Unidade II – A Psicologia e o Desenvolvimento Humano • 

 Conceitos do Desenvolvimento Humano  

  
Unidade III – O Desenvolvimento Humano e o processo Ensino/Aprendizagem  

 



 
 

• Abordagem Inatista-maturacionista e Abordagem Ambientalista-comportamentalista  
•  Teorias Cognitivistas - Jerome Bruner e o Ensino por Descoberta  
• • Abordagens Psicogenética de Jean Piaget e Histórico-cultural de Lev Vygotsky.  

• • Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 
 

Metodologia   
Considerando-se a sala de aula como um espaço de produção e apropriação de saberes, ressaltaremos a 

importância da mediação do professor nas situações de ensino-aprendizagem e do envolvimento em 

situações compartilhadas, em que alunos e professores possam discutir sobre as principais questões que 

norteiam a disciplina. Nesse sentido, serão consideradas como metodologias de ensino: 

 Aulas expositivas dialogadas com professor e alunos; 

 Estudo de textos teóricos com questões práticas e discussões em grupo sobre perguntas 

previamente elaboradas pela professora (Ver os textos selecionados para estudo), projeção de 

vídeos, em sua relação com a educação; atividades realizadas em grupo e individualmente para 

aprofundamento dos temas abordados. 

 Intercâmbio de experiências práticas. 

 Trabalhos em grupo. 
. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   
A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e empenho 

nas atividades; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas; o compromisso e a 

assiduidade; avaliações individuais e trabalhos em grupo. Nesse sentido o aluno deverá se comprometer 

com: 
      -     Frequência nas aulas da disciplina;   
      -     Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula; 

- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as discussões em 

aula; 
- Avaliações escritas (prova escrita) sobre os principais aspectos discutidos no decorrer das aulas, 

valendo 10,0 pontos. 

- Simulado com questões do semestre 10,0 pontos. 
 
A média será a somatória das três avaliações escritas (provas e trabalho em grupo), dividido por três.  

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem conta de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 
 

M. C. Abreu e M. T. Masetto. O professor universitário em sala de aula. M. G. Editores Associados, 

S.Paulo, 1990;  
M. Bigge. Teorias da aprendizagem para professores. M. G. Editores Associados, S.Paulo, 1977; D. Catani 

(org.). Universidade, Escola e formação de professores. Brasiliense, S.Paulo, 1986;  
L. L. Davidoff. Introdução à Psicologia. MacGrawHill, S.Paulo, 1983.CUNHA, M.V. Psicologia da 

Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

 

Bibliografia complementar   



 
J. M. Dolle. Para compreender Jean Piaget. MacGrawHill, S.Paulo, 1983;  
D. Elkind. Desenvolvimento e Educação da Criança: aplicação em sala de aula. Zahar, Rio, 1976;  
J. Flavell. A Psicologia do Desenvolvimento de Jean Piaget. Pioneira, S. Paulo, 1975;  
B. Goulart. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógica. Vozes, 

Petrópolis, 1987; 
 M. G. N. Mizukami. Ensino: as abordagens do processo. Vozes, Petrópolis, 1986;  
M. A. Moreira. Ensino e Aprendizagem: enfoques teóricos. Moraes: S. Paulo, 1985; 
 W. M. A. Penteado. Psicologia e Ensino. Papelivros, S. Paulo, 1980;  
S. Pfromm Netto. Psicologia da Aprendizagem e do Ensino. Papelivros, S. Paulo, 1987. 
FERREIRA, M.G. Psicologia Educacional: Análise Crítica. São Paulo, 1987. 
GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos e aplicações à Prática 

Pedagógica. Petrópolis: vozes, 1987. 
MILHOLLAN, Frank e FORISHA, Bill E. Skinner X Rogers. Rio de Janeiro: Summus Editorial, 1972. 
PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1975. 
VYGOTSKY, L.S. A formação Social da Mente. Martins Fontes, São Paulo, 1998. 
 

 

CRONOGRAMA - Conteúdo das aulas 

Datas Descrição das atividades 
12/08 Aula inaugural 

Apresentação da disciplina, discussão do plano de ensino, as referências 

bibliográficas adotadas e o processo de avaliação.   
Aspectos introdutórios dos conceitos da disciplina. 
Exercício de reflexão inicial: levantamento sobre o conhecimento prévio da 

classe  sobre o trabalho da psicologia em interface com a educação. 
Discussões e debates sobre o conhecimento prévio dos alunos. 

14/08 Temática da aula: Breve histórico sobre o processo de constituição da 

psicologia como ciência. 
 
Leitura e estudo do Texto 1 - para discussão dialogada em aula: A Psicologia ou 

as Psicologias.  
19/08 Continuação da temática iniciada na aula passada: 

Discussão do texto 2: A Evolução da Psicologia.  

21/08 Continuação da discussão do texto iniciado na aula anterior. 
26/08 Temática da aula: Reflexão sobre as relações entre a psicologia e a educação. 

Leitura e estudo do Texto 3 – para discussão dialogada em aula: A psicologia na 

escola.  
28/08 Temática da aula: Reflexão sobre as relações entre a psicologia e a educação. 

 
Leitura e estudo do Texto 4 - para discussão dialogada em aula: O papel da 

escola.  
02/09 Continuação da discussão iniciada na aula anterior. 
04/09 Temática da aula: As abordagens psicológicas na compreensão do 

desenvolvimento humano: Abordagem inatista-maturacionista. 
 
Leitura e discussão do texto 5: A abordagem inatista-maturacionista. 

09/08 Continuação da discussão sobre a abordagem inatista-maturacionista. 
11/09 Temática da aula: As abordagens psicológicas na compreensão do 

desenvolvimento humano: Abordagem comportamental. 
 



 
Leitura e estudo do Texto 6 - para discussão dialogada em aula: A abordagem 

Comportamentalista.  
16/09 Continuação da discussão sobre a abordagem comportamentalista 

18/09 Temática da aula: As abordagens psicológicas na compreensão do 

desenvolvimento humano: Abordagem psicogenética de Jean Piaget. 
Leitura e estudo do Texto 7 - para discussão dialogada em aula: A abordagem 

piagetiana.  
23/09 Continuação da temática iniciada na aula anterior: Os estágios de 

desenvolvimento humano segundo a abordagem psicogenética de Jean 

Piaget. 

Leitura e estudo do Texto 8 - para discussão dialogada em aula: O 

desenvolvimento mental da criança.  
26/09 : “O Cérebro na Sala de Aula” discuta e anote os principais pontos abordados 

no texto que podem ser considerados no ensino  e aprendizagem  

30/09 Retomada dos principais aspectos discutidos nas aulas sobre as abordagens da 

psicologia e a prática pedagógica. 

02/10 Avaliação escrita valendo 10,0 pontos sobre os assuntos discutidos nas aulas. 
07/10 Temática da aula: As abordagens psicológicas na compreensão do 

desenvolvimento humano: Abordagem Histórico-Cultural de Vygotsky. 

 
Leitura e discussão do Texto 9 - para discussão dialogada em aula: A 

abordagem Histórico-Cultural.  
09/10 Temática da aula: As abordagens psicológicas na compreensão do 

desenvolvimento humano: Abordagem Histórico-Cultural de Vygotsky. 

 
Leitura e discussão do Texto 10: Interação entre aprendizado e 

Desenvolvimento. 
14/10 Continuação sobre a discussão da abordagem Histórico-Cultural. 

16/10 Linguagem cinematográfica: O extraordinário 

21/10 Elaboração de análise crítica sobre o filme a ser realizado em grupo, valendo 5,0 

pontos e levando em consideração os conceitos da abordagem histórico-cultural. 
23/10 Discussão das análises elaboradas nos grupos e entrega do trabalho. 
28/10 Feriado – Dia do Servidor Público 
30/10 • Temática da aula: Teorias Cognitivistas - Jerome Bruner e o Ensino 

por Descoberta  
Discussão do texto 11:  A Pedagogia de Jerome Bruner 

04/11 Continuação da discussão iniciada na aula anterior. 
06/11 • Temática da aula: Teorias Cognitivistas - Jerome Bruner e o Ensino 

por Descoberta  
Discussão do texto 12: O professor-pesquisador como instrumento de melhoria 

do ensino de ciências  
11/11 Continuação da discussão iniciada na aula anterior. 
13/11 • Temática da aula: Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel. 
Leitura e estudo do Texto 13 - Aprendizagem Significativa  
https://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/pe_Goulart/.../Aprendizagem%20Significativa.pdf 
 

18/11 Continuação da discussão do texto iniciada na aula anterior sobre Aprendizagem 



 
Significativa 

20/11 • Temática da aula: Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel. 
Leitura e estudo do Texto 14 A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel 

- Teorias de Aprendizagem - Moreira 
25/11 Vídeo Aula: Teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul Ausubel 

https://youtu.be/Kaz5PTY0CF0 
27/11 Continuação da discussão iniciada na aula anterior 
02/12 Avaliação escrita valendo 10,0 pontos sobre os assuntos discutidos nas aulas. 
04/12 Esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos discutidos nas aulas. 
09/12 Filme O menino que inventou o vento. Discutir sobre os aspectos relativos a 

educação; ensino , postura da escola, posicionamentos e a aprendizagem. 
16/12 Término do semestre letivo 2019/2.  
17 a 23 Período de Provas Finais referente ao semestre letivo 2019/2. 

 

 

 

 

Elisandra Brizolla de Oliveira 


