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contemporâneas sobre desenvolvimento e aprendizagem e suas implicações pedagógicas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� Psicologia como ciência. 
� Psicologia da Educação: histórico, natureza e objeto de estudo; função e alcance na 

formação do professor. 
� Desenvolvimento psicológico humano e aprendizagem escolar: a teoria behaviorista de B. 

F. Skinner; a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, a teoria do desenvolvimento cognitivo 
de Jean Piaget, e a teoria histórico-cultural de Lev S. Vygotsky; as implicações para a 
atividade docente em matemática, das interpretações da aprendizagem. 

� A inter-relação ensino/aprendizagem. 
� Temas contemporâneos em educação: ética e educação; alteridade, gênero e raça; 

inclusão social e educação; afetividade e educação; relações família-escola-aluno. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
A metodologia pressupõe a participação ativa de alunos e professor. O programa, além de ser um 
conjunto de temas, é um projeto de estudos que deve ser efetivado. As atividades em aula serão 
desenvolvidas através de grupos de discussão com técnicas variadas, seminários, exposições 
feitas pelo professor e pelos alunos, observações dirigidas de situações de aprendizagem escolar; 
realização de estudos em campo; pesquisa bibliográfica; análise e discussão de textos; análise e 
discussão de casos relatados na literatura; apresentação de vídeos. A discussão deve ser 
encarada como meio para uma melhor compreensão dos temas. O trabalho intelectual em grupo 
exige preparo prévio individual e deve ser encarado como técnica para melhor compreensão dos 
aspectos propostos. Portanto, cada aluno deve se sentir responsável pelo bom resultado que o 
grupo pode alcançar, realizando as leituras básicas. 
 
OBJETIVOS 

1. Conceituar aprendizagem, identificando seus elementos e fatores interferentes. 
2. Reconhecer a importância do conhecimento científico sobre o processo 

ensino/aprendizagem na sua formação para a docência. 
3. Conhecer as principais contribuições de teorias sobre o desenvolvimento psicológico do 

ser humano para sua futura atividade docente. 
4. Apontar as possibilidades de aplicação dos postulados teóricos estudados à prática 

pedagógica em seu futuro campo de docência. 
5. Reconhecer a complexidade do processo ensino/aprendizagem em seus aspectos de 

inclusão/exclusão cognitivo, afetivo e social. 
 
AVALIAÇÃO 
A consecução dos objetivos propostos será avaliada por meio de: 

• Participação efetiva do discente no desenvolvimento das atividades individuais e em grupo 
na sala de aula. 

• Contribuições que demonstrem compreensão, reflexão e capacidade crítica. 
• Relatórios de leitura. 
• Exposições individuais durante as atividades de seminário. 
• Provas escritas. 



• Resultados (notas de zero a dez) obtidos nas provas e nos trabalhos solicitados. 
• Participação nas discussões. 
• Relatórios de trabalhos de investigação de campo e de análises de situações 

educacionais de filmes. 
 
Critérios para avaliação dos trabalhos individuais 

*  Conteúdo abordado (lógico, ordenado e atualizado). 
*  Qualidade do estudo, análise e/ou pesquisa realizada. 
*  Organização e pontualidade na entrega. 
*  Capacidade de análise (expressão de idéias próprias e respaldadas em autores; respeitar 

as normas técnicas para citações). 
*  Linguagem clara e objetiva, observando o cuidado com a língua portuguesa e a 

linguagem adequada para um trabalho em nível de 3º grau. 
 
Critérios para avaliação das apresentações orais (seminários): 

*  Domínio do assunto e transmissão coerente (explicitação das idéias essenciais). 
*  Cumprimento do tempo para apresentação e debate. 
*  Apresentação oral segundo os critérios necessários ao entendimento do assunto (clareza, 

objetividade, concisão, encadeamento, precisão, originalidade). 
*  Problematização. 
*  Relação do tema à prática docente. 
*  Recursos audiovisuais utilizados corretamente (multimídia, retroprojetor, projetor de 

slides). 
*  Participação e atenção adequada do público presente. 

 
A nota mínima para aprovação na disciplina é 70 e a  freqüência de 75%.  
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