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Ementa: História da Psicologia e o nascimento da Psicologia científica. A Psicologia 

e seu objeto de estudo. Introdução à Psicologia da Educação. Principais teorias da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano: Behaviorismo, Gestalt, Psicanálise, 

Piaget e Vigotski e suas relações com a educação. Psicologia e a formação do 

professor. 

 

Objetivos Específicos   

Contextualizar o nascimento da psicologia enquanto ciência e caracterizar o seu objeto 
de estudo; Compreender as teorias psicológicas e sua contribuição à educação, de 
maneira a garantir um conhecimento científico global do processo educativo, 
principalmente no que tange à educação do campo; Estudar e distinguir as diferentes 
teorias da aprendizagem e desenvolvimento humano e suas interfaces com a educação 
do campo; Aprofundar acerca da importância dos estudos na área psicológica da 
aprendizagem e o processo de formação de professores vinculados às demandas da 
educação do campo. 

 

Conteúdo Programático  
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1. Introdução à Psicologia da Educação: antecedentes históricos e as 
correntes da Psicologia, intersecção entre campos do conhecimento, 
histórico e objeto de estudo. 

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  

As aulas serão ministradas de forma remota pela plataforma GSuíte, com 70% de 

atividades síncronas e 30% de atividades assíncronas. Serão realizadas aulas 

expositivas e dialogadas, chats e apresentação de vídeos. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

Avaliação em processo: será atribuída nota para todas as atividades realizadas: 

participação nas aulas dialogadas, participação nos chats e resenhas de textos e 

vídeos; Seminário; Avaliação escrita individual. 

 

Bibliografia básica  

KUPFER, M. C. M. Freud e a educação: o mestre do impossível. São Paulo: 
Scipione, 1992.  

LA TAILLE, Y.; PINTO, H. D.de S.; OLIVEIRA, M. K. de. Piaget, Vygotsky , Wallon : 
teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.  

MACHADO, A. M.et al. Psicologia e direitos humanos : educação inclusiva, direitos 
humanos na escola. São Paulo: Casa do Psicólogo: Brasília, DF: Conselho Federal 
de Psicologia: Comissão Nacional de Direitos Humanos, 2008. 

 

Bibliografia complementar  

BIGGE, M. Teorias da aprendizagem para professores . São Paulo: M. G. Editores 
Associados, 1977. 

BOCK, A.M.M. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: 
Saraiva, 2008.  
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DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia . São Paulo: MacGrawHill, 1983.  

FREUD, S. Edição standard Brasileira das obras psicológicas completas de 
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969-1994.  

GOULART,I.B. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos e aplicações à 
prática pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1987.  

Cronograma  

JUNHO 

14 – Apresentação 

18 - Introdução à Psicologia da Educação: antecedentes históricos e as correntes da 

Psicologia, intersecção entre campos do conhecimento, histórico e objeto de estudo – 

encontro síncrono (2 horas) 

21 – Princípios teóricos da Gestalt – encontro síncrono (2 horas) 

25 – Gestalt e educação – encontro síncrono (2 horas) 

JULHO 

5 – Behaviorismo: análise experimental do comportamento – encontro síncrono (2 

horas)  

9 – Behaviorismo: análise experimental do comportamento; Behaviorismo e prática 

pedagógica; Skinner e o ensino programado – encontro síncrono (2 horas) 

19 – Psicanálise: desenvolvimento humano e instâncias do psiquismo – encontro 

síncrono (2 horas) 

23 – Psicanálise: subjetividade e aprendizagem – encontro síncrono (2 horas) 

AGOSTO 

2 – Psicanálise: subjetividade e aprendizagem – encontro síncrono (2 horas) 

6 – Teoria fenomenológica-Humanista: princípios teóricos. O não diretivismo: 

aprendizagem centrada no aluno – encontro síncrono (2 horas) 

16 - Desenvolvimento cognitivo segundo Piaget – encontro síncrono (2 horas) 

20 – Provas operatórias e fases do desenvolvimento cognitivo de Piaget - encontro 

síncrono (2 horas) 

30 – Psicologia Histórico-Cultural; Mediação simbólica – encontro síncrono (2 horas) 

SETEMBRO 

3 - Pensamento e linguagem segundo Vigotski; Desenvolvimento e aprendizado – 

encontro síncrono (2 horas) 
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13 –  Aspectos psicossociais da adolescência; Temas relacionados à adolescência na 

contemporaneidade – encontro síncrono (2 horas)   

17 – Seminário – encontro síncrono (2 horas) 

27 – Seminário – encontro síncrono (2 horas) 

OUTUBRO 

1 – Seminário – encontro síncrono (2 horas) 

 

 

 


