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PLANO DE CURSO 
 

I – EMENTA DA DISCIPLINA 
 
 A Psicologia como estudo científico. A Psicologia aplicada à educação e seu papel 
na formação do professor. As correntes psicológicas que abordam a evolução da Psicologia 
da Educação. A contribuição das teorias do desenvolvimento e aprendizagem ao ensino-
aprendizagem. 
 
II – JUSTIFICATIVA 
 
 A Psicologia da Educação (Evolutiva e Aprendizagem), é uma disciplina 
imprescindível na formação do licenciado. Considerando que o licenciado vai atuar no 
processo de ensino, torna-se fundamental para a sua formação, pois lhe fornecerá uma 
compreensão da dinâmica do comportamento humano, dos princípios que norteiam o 
processo ensino-aprendizagem, assim como, fornecer habilidades e atitudes através dos 
quais pode traduzir sua aprendizagem em processos eficientes de ensino. Compreende-se, 
então, a relevância teórica dos processos psicológicos para área de educação e 
principalmente o intercâmbio entre a Psicologia e a Pedagogia. 
 
III – OBJETIVOS. 
 
- GERAL: Aplicar os princípios psicológicos a situação de ensino identificando os 

fatores que norteiam o processo ensino-aprendizagem. 
- ESPECÍFICOS: Compreender a importância da Psicologia da educação na formação do 

educador. 
- Instrumentalizar teoricamente o futuro profissional da educação quando as questões 

psicopedagógicas percebidas no contexto educacional. 
- Identificar as teorias da aprendizagem e desenvolvimento e sua influencias no ensino, 

bem como, verificar os fatores intervenientes na aprendizagem. 
- Reconhecer os fatores psicológicos que podem contribuir para o desenvolvimento da 

aprendizagem e principalmente possibilitando o educador a maneira mais eficaz de 
direciona-lo. 

 
 



IV – CONTEÚDO PROGRAMATICO 
Unidade I – Fundamentação teórica da psicologia da educação. 

1.1 – história da Psicologia . 
1.2  - Objeto de Estudo. 
1.3  - Influencias Culturais. 
1.4  - Escolas de psicologia 

    Behavionismo 
    Gestalt 
    Psicanálise. 

1.5 -  Relação da Psicologia com a eeducão. 
1.6  - A importância da Psicologia na formação do educador e na prática 

pedagógica. 
Unidade II – Desenvolvimento Humano. 

1.1 – Concepções do desenvolvimento: inatista, ambientalista, interacionista. 
1.2  - Aspecto do desenvolvimento humano: físico, emocional, cognitivo  e 

social. 
1.3  - teorias do desenvolvimento humano. Piaget, Vygotsky, Walion, 

Erkson, Freud. 
Unidade III – Aprendizagem 

1.1 – Relações entre desenvolvimento e aprendizagem. 
1.2  - Conceituação, características e princípios. 
1.3  - Teoria da aprendizagem comportamentalista, cognitiva. 
1.4  - Relação da aprendizagem com a pratica pedagógica. 

 
V – METODOLOGIA. 
 
 Buscar-se-á desenvolver a disciplina numa relação recíproca entre teoria e prática. 
Propõe-se assim, o incentivo de desenvolver pesquisas com o objetivo do aluno elaborar o 
seu próprio conhecimento. Operacionalizar-s-á o conteúdo da disciplina através das 
seguintes atividades: 
- Aulas expositivas e leituras de texto, para que todos dispunham de informações sobre o 

assunto abordado. 
- Atividades em grupo, individual, que contribuam para a organização e sistematização 

dos conhecimentos que favoreçam o posicionamento crítico, criativo e flexivo do aluno. 
- Seminário em que serão aprofundados temas pertinentes ao conteúdo programático. 
- Discussão a parti de questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem. 
 
VI – AVALIAÇÃO. 
 
 Considerando que a avaliação continua é um processo contínuo e dinâmico durante 
o processo ensino-aprendizagem, a avaliação do aluno se dará através da elaboração de 
trabalhos individuais e em grupos, leituras complementares, provas e realizações de 
seminários, e avaliação de rendimento individual, obedecerá a critérios previamente 
discutidos e definidos com os grupos. 
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