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PROGRAMA DE ENSINO 

 

 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Filosofia EAD 

Disciplina: 9137 Psicologia Educacional: desenvolvimento e aprendizagem Horas/aula 

semanais: 4 (72h/a) 

Pré-requisitos: NA (não se aplica) 

 

 
II. EMENTA 

Introdução à Psicologia como ciência: histórico, objetos e métodos. Interações sociais no contexto 

educacional e o lugar do professor. Introdução ao estudo de desenvolvimento e de aprendizagem – infância, 

adolescência, idade adulta. Contribuições da Psicologia na prática escolar cotidiana e na compreensão do 

fracasso escolar. 

Atividade prática de ensino: uso de observação, questionário ou entrevista, para investigação dos 

fenômenos psicológicos estudados e elaboração de relatório. 

 
 

III. OBJETIVOS 

Ao final da disciplina, o/a aluno/a deverá ser capaz de: 

▪ Compreender a multiplicidade teórica e metodológica da psicologia como ciência e profissão; 

▪ Apreender os processos de constituição dos sujeitos e seu desenvolvimento social, cognitivo, 

afetivo; 

▪ Reconhecer algumas concepções de ensino e aprendizagem e o papel da escola na sociedade 

contemporânea; 

▪ Caracterizar a produção do fracasso escolar, em suas múltiplas facetas, desde a perspectiva social; 

▪ Reconhecer os marcadores sociais da diferença e sua relação com processos sócio-educativos; 

▪ Refletir sobre práticas não medicalizantes nas instituições de ensino; 

▪ Posicionar a educação desde o ponto de vista inclusivo. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

▪ Psicologia como ciência e profissão: breve histórico e perspectivas teóricas. 

▪ Concepções teóricas em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem: epistemologia 

genética e psicologia histórico-cultural. 

▪ Contribuições da psicologia no contexto da educação 

- Relações sociais e educativas na sociedade contemporânea 

- Dificuldades no processo de escolarização 

- Práticas não medicalizantes na escola 

- Relações raciais, decolonialidade e contextos educacionais 

- Relações de gênero, sexualidade e contextos educacionais 

- Deficiência e Educação Inclusiva 
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