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  PROGRAMA DE DISCIPLINA  
 

CURSO ANO LETIVO 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

PED015 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72h 3º 

 

EMENTA 

Análise das abordagens teóricas em Psicologia da Aprendizagem, privilegiando as suas 

principais explicações sobre os processos educacionais. Aprendizagem – conceitos, 

métodos de estudo e áreas de aplicação; a aprendizagem instrumental, de Skinner; A 

aprendizagem centrada no aluno, de Rogers; a aprendizagem segundo a epistemologia 

genética de Piaget; a aprendizagem e a afetividade em Wallon; a aprendizagem a 

perspectiva sócio-histórica de Vygostky. 

 

OBJETIVOS 

GERAL:  

• Estudar as abordagens epistemológicas da Psicologia da Aprendizagem, a fim de 

compreender suas implicações para os processos educacionais, a partir de 

reflexões sobre educação, ensino, aprendizagem e formação dos 

sujeitos/estudantes. 

ESPECÍFICOS: 

• Refletir sobre educação no sentido amplo para adentrar no papel da educação 

escolar em nossa sociedade; 

• Compreender pressupostos teóricos da abordagem comportamentalista de Skinner 

e suas implicações na educação escolar. 

• Compreender pressupostos teóricos da aprendizagem centrada no aluno de Carl 
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Rogers; 

• Compreender aprendizagem a partir da epistemologia genética de Jean Piaget; 

• Refletir sobre a importância da afetividade para a aprendizagem a partir de Wallon; 

• Refletir a teoria sócio-histórica de Vygotsky na educação bem como o papel da 

mediação na aprendizagem; 

• Conhecer o cotidiano escolar e refletir os pressupostos epistemológicos presentes 

nas práticas docentes; 

• Desenvolver o olhar de pesquisador sobre os aspectos que afetam a aprendizagem 

de crianças 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 

 

As abordagens dos processos de ensino e de aprendizagem 

• Abordagem Tradicional do Ensino e da Aprendizagem  

• Abordagem Comportamentalista do Ensino e da Aprendizagem 

• Abordagem Humanista do Ensino e da Aprendizagem 

 

II Unidade 

As abordagens dos processos de ensino e de aprendizagem 

• Abordagem Cognitivista do Ensino e da Aprendizagem 

• Abordagem Sócio-Cultural do Ensino e da Aprendizagem 

• Reflexões sobre as práticas pedagógicas escolares a partir das abordagens do 

ensino e da aprendizagem – o professor enquanto pesquisador da ação 

pedagógica. 
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METODOLOGIA 

O trabalho a ser realizado pautar-se-á no diálogo, de modo que o processo de ensino-

aprendizagem seja verdadeiramente construtivo e formativo.  

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

• Painel. 

• Produções textuais – orais e escritas. 

• Exposição dialogada com uso de data show. 

• Trabalho de pesquisa 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 e 

fundamentadas; 

• Domínio teórico 

• Adequação linguística, principalmente nas produções escritas;  

• Pontualidade e compromisso. 

B) INSTUMENTOS:  

I unidade 

• Análise de textos Imagéticos ou outros – 2.0 

• Produção Textual: Análise de Filme – 2,0 

• Prova Escrita - 6.0 

II Unidade 

• Painel– 2,5 

• Atividade de Campo – 2,5 

• Prova Escrita – 5.0 
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