
 
 

PROGRAMA DE ENSINO 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 
II.EMENTA 
Educação, cidadania e modernidade. Identidade e características da profissão docente.          
Relações históricas entre Psicologia, processos de escolarização e políticas em Educação.           
Questões contemporâneas da formação e atuação docente 
 
III. OBJETIVOS  

● Favorecer, ao aluno, a compreensão do processo de formação humana, tendo como            
referência a dimensão histórica dos processos de escolarização e suas implicações           
para a constituição da subjetividade contemporânea; 

● Oferecer subsídios para uma reflexão crítica sobre a formação e atuação do professor             
de Psicologia; 

● Propiciar uma visão crítica da escola como instituição social, em uma perspectiva            
sócio-histórica, abordando os principais dilemas da relação entre escola, sociedade e           
constituição da subjetividade contemporânea. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I – DIMENSÃO HISTÓRICA DOS PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO 

1.1.A constituição da escola moderna 
1.2.Novos sujeitos em pauta: o aluno e o professor 
1.3.A Psicologia e a constituição do campo educacional brasileiro 

 
UNIDADE II – QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS DA FORMAÇÃO E ATUAÇÃO         
DOCENTE 

2.1. Infância e escolarização: problematizando a ideia de desenvolvimento e aprendizagem           
na formação docente 
2.2. Formação humana em tempos de indústria cultural 
2.3. A Psicologia e as políticas educacionais do século XX 
2.4. Desafios à Psicologia e às políticas educacionais no século XXI 
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Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 7609 – Educação, sociedade e processos de 
escolarização 
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