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1º
EMENTA

Estudo das abordagens teóricas no campo da psicologia da Aprendizagem. O
desenvolvimento humano através das diferentes correntes, enfatizando a infância e a
adolescência nas situações escolares e nas práticas pedagógicas. Fatores psicológicos
que afetam o desenvolvimento e a aprendizagem, de acordo com os sistemas teóricos.
OBJETIVOS
GERAL:
•

Estudar as abordagens teóricas no campo da psicologia da aprendizagem e do
desenvolvimento, a fim de compreender o papel do desenvolvimento humano para
aprendizagem da pessoa/estudante, a partir das situações de vida e das práticas
escolares/pedagógicas.

ESPECÍFICOS:
•

Analisar pressupostos epistemológicos presentes nas teorias da aprendizagem e
do desenvolvimento.

•

Discutir sobre as especificidades do desenvolvimento infantil e da adolescência.

•

Refletir acerca dos pressupostos psicológicos no desenvolvimento da
aprendizagem.

•

Estabelecer uma relação dialógica entre desenvolvimento e aprendizagem,
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destacando o papel da mediação.
•

Vivenciar o cotidiano escolar ou espaços não escolares, a fim de refletir acerca dos
pressupostos epistemológicos e se apropriar das teorias do desenvolvimento e da
aprendizagem

•

Desenvolver o olhar de pesquisador sobre os fatores psicológicos que afetam o
desenvolvimento e a aprendizagem de crianças e adolescentes na escola

PERFIL DO EGRESSO
O curso de Pedagogia da FAT objetiva a formação do profissional da educação capaz de
atuar com ética e compromisso em espaços escolares e não escolares, na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos
níveis e modalidades do processo educativo. Além disso, visa a formação desse
profissional capaz de reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas,
cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas;
e capaz de identificar problemas socioculturais e educacionais, respeitando as diferenças
existentes na sociedade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I Unidade
O papel da Psicologia na Educação- seu campo de estudo
O que é Teoria? O que é Teoria da Aprendizagem?
Teóricos e Teorias da Aprendizagem- fundamentos epistemológicos
A teoria Behaviorista de Skinner e a educação – comportamentalista ou condutivista
A teoria Não Diretiva de Carl Rogers;
A Teoria Psicogenética de Jean Piaget:
•

Desenvolvimento cognitivo.

•

Os estágios de desenvolvimento segundo Piaget.

A importância da afetividade para o desenvolvimento e aprendizagem do sujeito
II Unidade
O desenvolvimento infantil na perspectiva sócio-histórica de Vygotsky:
•

Interação entre aprendizagem e desenvolvimento: a zona de desenvolvimento
proximal.

•

Pensamento e linguagem segundo Vygotsky.

•

As interações sociais segundo Vygotsky.
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Adolescência e educação: algumas discussões
METODOLOGIA
O trabalho a ser realizado pautar-se-á no diálogo, de modo que o processo de ensinoaprendizagem seja verdadeiramente construtivo e formativo.
•

Leituras reflexivas e discussão de textos que fundamentem a proposta de trabalho.

•

Painel.

•

Análise de situações problema.

•

Exposição dialogada com uso de data show.

•

Trabalho de campo sobre a realidade escolar
AVALIAÇÃO

A avaliação permeará todo o processo e possibilitará novas intervenções com o objetivo de
que as aprendizagens sejam cada vez mais sedimentadas. Por isso, a proposta avaliativa
aqui apresentada levará em consideração os seguintes critérios e instrumentos:
A) CRITÉRIOS:
•

Participação

ativa

e

efetiva

nas

aulas,

com

intervenções

coerentes

fundamentadas;
•

Domínio teórico

•

Adequação linguística, principalmente nas produções escritas;

•

Pontualidade e compromisso.

B) INSTUMENTOS:
I unidade
•

Análise de questões– 3,0

•

Produções textuais – 4,0

•

Prova Escrita - 6.0
II Unidade

•

Produção Textual – 2,0

•

Painel – 3,0

•

Prova Escrita – 5,0
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