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Ementa: Conceito e história da psicologia e da psicologia da educação. Introdução à Psicologia do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Principais teorias do desenvolvimento e da aprendizagem e suas 

relações com a educação. A mediação pedagógica e o cotidiano escolar. 

 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências definidos 

na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização e/ou definição dos 

conteúdos programáticos) 

 

   1. Conhecer as principais teorias dessa área do conhecimento, a fim de analisar as diferenças e        
divergências entre as correntes da Psicologia da Educação;  

  2. Compreender os princípios e pressupostos que fundamentam os modelos de desenvolvimento e de 
ensino-aprendizagem delas decorrentes;  

  3. Refletir sobre temas contemporâneos do campo da educação à luz das teorias da psicologia 
estudadas. 

 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para colocar 

em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e melhor explicitados 

nos objetivos específicos) 

 

1. Introdução à Psicologia da Educação: antecedentes históricos e as correntes da Psicologia, 
intersecção entre campos do conhecimento, histórico e objeto de estudo. 
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2. Teorias psicológicas de desenvolvimento humano e relações com a prática pedagógica:  

 Teoria Behaviorista: Skinner;   

 Teoria Psicanalítica: Freud; 

 Teoria Fenomenológica-Humanista: Rogers;  

 Teoria do Desenvolvimento Cognitivo: Piaget;  

 Teoria Histórico-Cultural: Vygotsky. 
3. Relações entre desenvolvimento, ensino e aprendizagem. 
4. Aspectos sócio históricos e culturais na construção da infância e da adolescência. 
5. Adolescência na contemporaneidade. 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)  

Aulas expositivas dialogadas a partir da leitura prévia dos textos pelos alunos, destacando assim 

interação entre docente e discentes na composição da abordagem do conteúdo, com o uso dos 

recursos didáticos: data show, vídeos, quadro branco e internet. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação adotada, os 

instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, os pesos conferidos a 

cada instrumento) 

 

Avaliação em processo:  

*Resenhas de textos; 

*Seminários em grupo; 

*Avaliação escrita individual. 

 

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

todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

 PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.  

 VYGOTSKY, Lev Semenovich. Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

 WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

  

 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o conteúdo 

programático a ser desenvolvido) 

 

 1. BOCK, A.M.M. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008.  

 2. GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos e aplicações à Prática 
Pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1987.  

 3. KUPFER, M.C.M. Freud e a Educação. São Paulo: Editora Scipione, 1989.  

 4. LA TAILLE, Ives de (org). Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão. São 
Paulo: Summus, 1992.  

  5. OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky-Aprendizado e Desenvolvimento. Um processo sócio-Histórico. 
São Paulo: Scipione, 2009. 
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos nas aulas)  

 ABRIL 

 19 – Apresentação  

 26 – Introdução à Psicologia da Educação: antecedentes históricos e as correntes da Psicologia, 

intersecção entre campos do conhecimento, histórico e objeto de estudo  

 28 – Continuação 

 MAIO  

 03 – Behaviorismo: análise experimental do comportamento; Behaviorismo e prática pedagógica; 

Skinner e o ensino programado  

 05 – Continuação 

 10 – Psicanálise: desenvolvimento psicológico e instâncias do psiquismo  

 12 – Continuação  

 17 – Psicanálise e educação; Psicanálise, educação e cultura  

 19 – Continuação 

 24 – Teoria fenomenológica-Humanista: princípios teóricos. O não diretivismo: aprendizagem centrada 

no aluno  

 26 – Continuação  

 31 – Desenvolvimento cognitivo segundo Piaget; Teoria do desenvolvimento moral de Piaget 

 JUNHO  

 07 – Continuação   

 09 – Provas operatórias piagetianas; Prática pedagógica: construtivismo piagetiano  

 14 – Continuação  

 21– Psicologia Histórico-Cultural; Mediação simbólica  

 23 – Continuação  

 28 – Pensamento e linguagem segundo Vigotski; Desenvolvimento e aprendizado  

 30 – Continuação  

 JULHO  

 05 – Continuação 

 07 – Prova  

 12 – Revisão de prova 

 14 – Construção sócio-histórica da infância e adolescência  

 19 – Continuação  

 21 – Aspectos psicossociais da adolescência; Temas relacionados à adolescência na 

contemporaneidade  
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 26 – Seminário  

 28 – Seminário  

 AGOSTO 

 02 – Seminário 

 04 – Seminário 

 09 – Seminário  

 11 – Discussões finais 

 16 – Prova final 

 

 
 


