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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 h aula 

SEMESTRE/ANO: 02/2010 

EMENTA: Abordagens teóricas: psicologia genética de Piaget, psicologia sócio-histórica de 

Vygotsky e suas contribuições para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

social e psicomotor e suas implicações no processo ensino-aprendizagem. 

I - OBJETIVO GERAL:  

Compreender a psicologia como ciência e os processos psicológicos envolvidos na relação 

ensino-aprendizagem, a partir das teorias genética e sócio-histórica. 

 

II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Pretendemos levar o aluno a: 

- Discutir a relação entre os processos de desenvolvimento humano e aprendizagem, 

situando-a no âmbito da Psicologia da Educação. 

- Compreender o processo de aprendizagem a partir da teoria genética, discutindo alguns 

conceitos fundamentais elaborados por Piaget. 

- Compreender o processo de aprendizagem a partir teoria sócio-histórica, discutindo 



alguns conceitos fundamentais elaborados por Vygotsky. 

- Discutir a relação entre os processos de desenvolvimento e da aprendizagem da 

criança e do adolescente na perspectiva dos diferentes enfoques teóricos, 

enfatizando as suas implicações educacionais. 

- Analisar criticamente as implicações, contribuições e limitações da Psicologia em 

sua relação com a Educação, destacando alguns temas de interesse do curso, como 

educação inclusiva, fracasso escolar e (in)disciplina.  
 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Unidade I: Teoria Genética 

 Jean Piaget: vida e obra; 

 Teoria genética: fundamentos históricos e epistemológicos. 

 Concepção de desenvolvimento e de aprendizagem: princípios básicos. 

 Implicações educacionais. 

 Visão crítica. 
 

Unidade II: Teoria Sócio-Histórica 

 Lev Semenovich Vygotsky: vida e obra 

 Teoria sócio-histórica: fundamentos históricos e epistemológicos. 

 Concepções de desenvolvimento e de aprendizagem: princípios básicos 

 Implicações educacionais 

 Visão crítica 
 

Unidade III: Temáticas relacionadas ao curso 

 Discutir temas que relacionem as abordagens psicológicas a temas de interesse do 
curso 

 

IV - METODOLOGIA: 

Esta disciplina se constitui a partir de um referencial teórico-prático que privilegia a relação 

professor-aluno e aluno-aluno como condição fundamental para o processo de ensino-

aprendizagem. Deste modo, as aulas se desenvolverão segundo um processo dialógico, com 

aulas expositivas dialogadas, leituras de textos, trabalhos em grupo, seminários e pesquisas 

sobre os temas abordados. O material didático se constituirá de textos, de data-show e retro-

projetor, e vídeos sobre o assunto abordado, etc. 

 

V - AVALIAÇÃO: 



A presença do aluno no processo de ensino-aprendizagem é imprescindível, portanto, nossa 

forma de avaliação é contínua e processual, buscando compreender o aluno como produtor de 

seu conhecimento. Dessa forma, a participação do aluno nas aulas é um ponto importante 

para sua avaliação. Também serão utilizadas avaliações escritas e orais, bem como a produção 

de textos sobre os assuntos abordados, sendo necessário que o aluno compareça à aula com a 

leitura prévia dos textos indicados.  
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