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UNIDADE CURRICULAR: Psicologia e Educação I Código: HP 348

Natureza:
( X) Obrigatória
(  ) Optativa
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CH Total: 30

CH semanal: 2
Padrão (PD): Laboratório (LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada (OR): Prática Específica (PE):

EMENTA (Unidade Didática)

Educação Formal,  não-formal e informal. Histórico das práticas educativas no Brasil.  Projeto
político-pedagógico. Os ideários educacionais contemporâneos: da reprodução à emancipação.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
A presente disciplina  teórica  será ofertada durante período especial  devido à pandemia do
COVID-19  e  considerando  a  Res.  59/20  do  CEPE.  Atividades  semanais  assíncronas  e
síncronas serão propostas a seguir.

PROGRAMA

- As relações constitutivas entre educação e psicologia no Brasil
 Origem e Fundamentos da Psicologia Escolar e Educacional no Brasil
 O fracasso escolar e seus determinantes
 Mitos e preconceitos sobre o fracasso escolar
 A medicalização da educação

- Os fundamentos da educação
 Sobre a natureza e a especificidade da educação
 Educação formal, não formal e informal
 A educação pública no Brasil

- Reestruturação Produtiva, Reforma do Estado e Reformas Educacionais
 Neoliberalismo e políticas públicas
 Políticas educacionais na América Latina
 O sentido das Políticas educacionais no Brasil dos anos 1990
 Ensino à Distância e Ensino Remoto Emergencial: dois casos particulares do ocaso da

educação no Brasil

- Tendências pedagógicas
  •  Histórico  das  práticas  educativas  no  Brasil:  Escola  tradicional,  Escola  Nova,  Escola
Tecnicista, Pedagogia Histórico-Crítica
    • Interlocuções históricas entre Teorias Psicológicas e Teorias Educacionais
    • O lema “aprender a aprender” nos ideários educacionais contemporâneos
    • O renovado conservadorismo da agenda pós-moderna

OBJETIVOS GERAIS
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-  Conhecer  o processo de constituição do sistema educacional  brasileiro  a  partir  das  lutas
populares em torno da universalização da educação escolar;
-  Analisar  as  relações  estabelecidas  entre  a  Educação  e  a  Psicologia  desde  a  Primeira
República à atualidade;
-  Instrumentalizar  o/a  estudante  para  que  seja  capaz  de  identificar  aquelas  reformas  e
alternativas educacionais que representam o empobrecimento da função social da instituição
escolar, como, por exemplo, o Ensino à Distância e o Ensino Emergencial Remoto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Espera-se que a/o estudante seja capaz de: a) identificar e b) analisar criticamente a origem,
desenvolvimento  e  finalidade  das  políticas  educacionais  e  perspectivas  pedagógicas  (e
educacionais)  vigentes  que  constituem  determinação  importante  do  fazer  da/o  psicóloga/o
escolar.  Espera-se, ainda,  que a/o estudante torne-se capaz de c) planejar  alternativas não
individualizantes e não medicalizantes de intervenção na realidade escolar.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será ministrada de forma totalmente síncrona (com duas horas semanais de aula),
por  assentar-se  no  pressuposto  da  incomensurabilidade,  na  educação  formal,  entre  a
transmissão de conteúdos pelo professor e o desenvolvimento de atividades individuais e não
síncronas por  parte  dos estudantes.  As  aulas  síncronas ocorrerão via  Plataforma Microsoft
Teams. A disciplina ocorrerá durante o primeiro ciclo (ciclo A) do período especial e terá início
no dia 04 de novembro de 2020, finalizando em 24 de março de 2021.

As  aulas não serão gravadas pelo docente. As gravações – de áudio e/ou vídeo – não
estão autorizadas pelo docente responsável.

Para  contatar  o  professor  responsável,  os/as  estudantes  devem escrever  para  o  endereço
pcarvalhobruno@gmail.com.  O  controle de frequência  será realizado mediante atividade
assíncrona, que consiste em: elaborar um texto, contendo entre um e dois parágrafos,
relativo à bibliografia daquela semana. Para isso, serão disponibilizadas na Plataforma UFPR
Virtual  uma  pergunta-síntese  para  cada  semana,  a  fim  de  orientar  a  elaboração  do  texto
semanal. A tarefa deve ser postada na plataforma até 24hs antes da próxima aula. Os textos
e demais materiais referentes a cada aula serão disponibilizados na Plataforma UFPR Virtual.

Quando o/a estudante não conseguir  acesso à atividade síncrona,  deverá enviar  um email
relatando  a  dificuldade  em  até  24  horas,  para  que  seja  disponibilizada  alternativa  para  a
apreensão do referido conteúdo.

A  tutoria  será  realizada  pelo  próprio  professor  responsável  pela  disciplina  por  meio  da
Plataforma UFPR Virtual.

Para acompanhar a disciplina, é necessário acesso à Plataforma Microsoft Teams, registro na
Plataforma Moodle, e-mail pessoal registrado na UFPR e acesso regular à internet.

As  atividades  síncronas  ocorrerão  nos  dias:  04/11/20,  11/11/20,  18/11/20,  25/11/20,
02/12/20,  09/12/20,  16/12/20,  20/01/21,  27/01/21,  03/02/21,  10/02/21,  24/02/21,  03/03/21,
10/03/21, 17/03/21.

Número de vagas: 20 para cada turma.

Horário das aulas: 08h30 às 10h30 (turma A); 13:30 às 15h30 (turma  B).
FORMAS DE AVALIAÇÃO
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Considerando-se que:

a) o ensino remoto é uma modalidade de prática educacional para a qual a maioria do nosso
corpo docente não foi formado;

b) não há uma métrica ou tampouco parâmetros de referência que nos permitam traduzir um
curso organizado de forma presencial em um curso oferecido de modo remoto;

c) há um amplo debate na área da educação que coloca em dúvida a possibilidade de o ensino
remoto servir à função social da educação – qual seja, a de realizar a transmissão sistemática e
intencional do conhecimento historicamente produzido pela humanidade –, dadas a sua forma
(que desfavorece a interação, a cooperação e o debate) e conteúdo (com menos tempo de
aulas expositivas, conteúdo condensado em um menor número de semanas, aproveitamento de
coisas que são prática corrente no ensino presencial como carga horária da disciplina etc);

d) a avaliação é o momento em que o professor compara as produções dos estudantes com os
objetivos estabelecidos para o processo educativo em questão;

e) os desempenhos individuais  serão o resultado de um processo educativo  que,  pela sua
natureza, é empobrecido, improvisado e condensado;

f) há, pelo exposto acima, a possibilidade de atribuição de uma nota injusta;

a avaliação consistirá na produção de dois textos de auto-avaliação,  em que o/a estudante
explicite  o  que  pôde  apreender  na  disciplina  até  aquele  momento  e  se  atribua  um  valor
quantitativo para a nota. Cada texto possui peso 1 (100 pontos) e deve ser entregue até as
seguintes datas: 17/12/20 (avaliação 1) e 15/03/21 (avaliação 2). As notas finais serão obtidas
pela média aritmética das duas avaliações. A auto-avaliação, neste caso particular, não se deve
à  nossa  adesão  a  moldes  alternativos  de  avaliação,  mas  sim,  à  necessidade  –  por  força
normativa – de realizar uma avaliação e à cautela de que, ao mesmo tempo, esta avaliação não
cometa injustiças aferindo resultados de um possível processo educativo improvisado e precário
como se fora expressão do desempenho individual dos estudantes.

O exame final ocorrerá no dia 24/03/21.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

MIRANDA, M. G. Novo paradigma de conhecimento e políticas educacionais na América Latina.
Caderno  de  Pesquisa.  [online].  1997,  n.100,  pp.  37-48.  Disponível  em:
http://educa.fcc.org.br/pdf/cp/n100/n100a02.pdf   .  

MOYSES,  M.  A.  A.;  COLLARES,  C.  A.  L.  Inteligência  abstraída,  crianças  silenciadas:  as
avaliações  de  inteligência.  Psicologia  USP.  São  Paulo,  v.  8,  n.  1.  1997.  Disponível  em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100005. 

OLIVEIRA, E. C. A relação normal/patológico no processo de aquisição da escrita.  Revista
entreideias.  v.  3,  n.  1.  2014.
https://portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/view/7095/8369

PATTO, M. H. S. O ensino à distância e a falência da educação. Educação e Pesquisa, v. 39,
n. 2. 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ep/v39n2/a02v39n2.pdf

PATTO,  M.  H.  S.  Estado,  Ciência  e  Política  na  Primeira  República:  a  desqualificação  dos
pobres.  Estudos  Avançados,  v.  13,  n.  35.  1999. Disponível  em:

https://www.scielo.br/pdf/ep/v39n2/a02v39n2.pdf
http://educa.fcc.org.br/pdf/cp/n100/n100a02.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100005
https://portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/view/7095/8369
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https://www.scielo.br/pdf/ea/v13n35/v13n35a17.pdf

SAVIANI, D. Crise estrutural, conjuntura nacional,  coronavírus e educação – o desmonte da
educação  nacional.  Revista  Exitus,  v.  10.  2020.  Disponível  em:
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/1463/858

SAVIANI, D. Sobre a natureza e a especificidade da educação.  Em aberto, Brasília,  n.  22.
1984. Disponível em: http://ifibe.edu.br/arq/20150911214634120944442.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

NAGEL, L.  H.  A crise da sociedade e da educação.   Apontamentos, Maringá,  n.  9,  1992.
Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1xN1D5GiIaPVY-v7z-1JiR7rmvwq1iisD

PATTO, M. H. S. Para uma crítica da razão psicométrica. Psicologia USP. São Paulo, v. 8, n.
1.  1997.  Disponível  em:  https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
65641997000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt

SAVIANI,  D.  As  teorias  da  educação  e  o  problema  da  marginalidade  na  América  Latina.
Cadernos  de  Pesquisa,  São  Paulo,   n.  42.  1982.  Disponível  em:
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1546

VIÉGAS, L. D. S.; HARAYAMA, R. M.; Souza, M. P. R. (2015) Apontamentos críticos sobre
estigma e medicalização à luz da Psicologia e da antropologia.  Ciência & Saúde Coletiva,  v.
20,  n.  9.  2015.  Disponível  em:  https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n9/1413-8123-csc-20-09-
2683.pdf

SAVIANI,  D.  Teorias  pedagógicas  contra-hegemônicas  no  Brasil.  Revista  Ideação,  Foz  do
Iguaçu,  v.  10,  n.  2.  2008.  Disponível  em:
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao/article/download/4465/3387 

ZANARDINI, I. M. S. A reforma do Estado e da educação no contexto da ideologia da Pós-
modernidade.  Perspectiva.  v.  25,  n.  1.  2007.  Disponível  em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/artigos/
isaurazanardini.pdf

Professor da Disciplina: ________________________________________________________________

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): __________________________________
Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

CRONOGRAMA – Psicologia e Educação I
Data Atividade

04/11/20 Aula síncrona 1
10/11/20 Entrega da atividade de frequência aula 1
11/11/20 Aula síncrona 2
17/11/20 Entrega da atividade de frequência aula 2

http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao/article/download/4465/3387
https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n9/1413-8123-csc-20-09-2683.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n9/1413-8123-csc-20-09-2683.pdf
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1546
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/artigos/isaurazanardini.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/artigos/isaurazanardini.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1xN1D5GiIaPVY-v7z-1JiR7rmvwq1iisD
http://ifibe.edu.br/arq/20150911214634120944442.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.scielo.br/pdf/ea/v13n35/v13n35a17.pdf
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/1463/858
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18/11/20 Aula síncrona 3
24/11/20 Entrega da atividade de frequência aula 3
25/11/20 Aula síncrona 4
01/12/20 Entrega da atividade de frequência aula 4
02/12/20 Aula síncrona 5
08/12/20 Entrega da atividade de frequência aula 5
09/12/20 Aula síncrona 6
15/12/20 Entrega da atividade de frequência aula 6
16/12/20 Aula síncrona 7
17/12/20 Avaliação 1
19/01/21 Entrega da atividade de frequência aula 7
20/01/21 Aula síncrona 8
26/01/21 Entrega da atividade de frequência aula 8
27/01/21 Aula síncrona 9
02/02/21 Entrega da atividade de frequência aula 9
03/02/21 Aula síncrona 10
09/02/21 Entrega da atividade de frequência aula 10
10/02/21 Aula síncrona 11
23/02/21 Entrega da atividade de frequência aula 11
24/02/21 Aula síncrona 12
02/03/21 Entrega da atividade de frequência aula 12
03/03/21 Aula síncrona 13
09/03/21 Entrega da atividade de frequência aula 13
10/03/21 Aula síncrona 14
15/03/21 Avaliação 2
16/03/21 Entrega da atividade de frequência aula 14
17/03/21 Aula síncrona 15
23/03/21 Entrega da atividade de frequência aula 15
24/03/21 Exame Final

BIBLIOGRAFIA E PROGRAMA DA DISCIPLINA 

Data
Prevista

Temática Textos 

1 04/11/20 - Apresentação do programa e introdução da
disciplina

- Ensino à Distância e Ensino Remoto
Emergencial: dois casos particulares do ocaso

da educação no Brasil

TEXTO 1
PATTO,  M.  H.  S.  O  ensino  à  distância  e  a  falência  da
educação. Educação e Pesquisa, v. 39, n. 2. 2013. Disponível
em: https://www.scielo.br/pdf/ep/v39n2/a02v39n2.pdf
 TEXTO 2
SAVIANI,  D.  Crise  estrutural,  conjuntura  nacional,
coronavírus e educação – o desmonte da educação nacional.
Revista  Exitus,  v.  10.  2020.  Disponível  em:
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistae
xitus/article/view/1463/858

2 11/11/20 Fundamentos da Psicologia Escolar e
Educacional: as relações constitutivas entre

psicologia e educação

TEXTO
PATTO,  M.  H.  S.  Estado,  Ciência  e  Política  na  Primeira
República: a desqualificação dos pobres. Estudos Avançados,
v.  13,  n.  35.  1999.  Disponível  em:
https://www.scielo.br/pdf/ea/v13n35/v13n35a17.pdf

3 18/11/20 Fundamentos da Psicologia Escolar e
Educacional: as relações constitutivas entre

psicologia e educação no Brasil

TEXTO 
PATTO,  M.  H.  S.  Estado,  Ciência  e  Política  na  Primeira
República: a desqualificação dos pobres. Estudos Avançados,
v.  13,  n.  35.  1999.  Disponível  em:

https://www.scielo.br/pdf/ea/v13n35/v13n35a17.pdf
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/1463/858
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/1463/858
https://www.scielo.br/pdf/ep/v39n2/a02v39n2.pdf
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https://www.scielo.br/pdf/ea/v13n35/v13n35a17.pdf

4 25/11/20 Entendendo os determinantes do fracasso
escolar 

TEXTO 
SOUZA.  B.  P.  Funcionamentos  escolares  e  a  produção  de
fracasso  escolar.  [Apresentação  de  Slides].  Disponível  em:
https://orientacaoaqueixaescolar.ip.usp.br/wp-content/uploads/
sites/462/2020/06/Funcionamentos-escolares-produtores-de-
fracasso-e-sofrimento.pptx

5 02/12/20 Mitos e preconceitos sobre o fracasso escolar:
a linguagem da pobreza e a pobreza da

linguagem

TEXTO
OLIVEIRA, E. C. A relação normal/patológico no processo de
aquisição  da  escrita.  Revista  entreideias.  v.  3,  n.  1.  2014.
https://portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/view/70
95/8369

6 09/12/20 Mitos e preconceitos sobre o fracasso escolar:
a (in)capacidade de abstração

TEXTO 
MOYSES,  M.  A.  A.;  COLLARES,  C.  A.  L.  Inteligência
abstraída,  crianças  silenciadas:  as  avaliações de inteligência.
Psicologia USP. São Paulo, v. 8, n.  1. 1997. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100005. 
PATTO,  M.  H.  S.  Para  uma  crítica  da  razão  psicométrica.
Psicologia USP.  São Paulo, v. 8, n. 1. 1997. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-
65641997000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=pt

7 16/12/20 A medicalização da educação: o TDAH e a
dislexia como casos emblemáticos

TEXTO 1
MOYSES, M. A. A.; COLLARES, C. A. L. O lado escuro da
dislexia  e  do  TDAH.  Disponível  em:
http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/09122015_o_lado_esc
uro_da_dislexia_e_do_tdah___maria_aparecida_moyses.pdf
TEXTO 2
VIÉGAS, L. D. S.;  HARAYAMA, R. M.;  Souza,  M. P. R.
(2015) Apontamentos críticos sobre estigma e medicalização à
luz  da  Psicologia  e  da  antropologia.  Ciência  &  Saúde
Coletiva,  v.  20,  n.  9.  2015.  Disponível  em:
https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n9/1413-8123-csc-20-09-
2683.pdf

8 20/01/21 Fundamentos da Educação: a natureza do
processo educativo 

TEXTO
SAVIANI,  D.  Sobre  a  natureza  e  a  especificidade  da
educação.  Em aberto, Brasília, n. 22. 1984. Disponível em:
http://ifibe.edu.br/arq/20150911214634120944442.pdf

9 27/01/21 Reestruturação produtiva, reformas do Estado
e reforma educacional  

TEXTO 1 
NAGEL,  L.  H.  A  crise  da  sociedade  e  da  educação.
Apontamentos, Maringá,  n.  9,  1992.  Disponível  em:
https://drive.google.com/drive/folders/1xN1D5GiIaPVY-v7z-
1JiR7rmvwq1iisD

10 03/02/21 Reestruturação produtiva, reformas do Estado
e reforma educacional 

[Entrega do Ensaio 1] 

TEXTO 1 
MIRANDA,  M.  G.  Novo  paradigma  de  conhecimento  e
políticas  educacionais  na  América  Latina. Caderno  de
Pesquisa.  [online].  1997,  n.100,  pp.  37-48.  Disponível  em:
http://educa.fcc.org.br/pdf/cp/n100/n100a02.pdf   .  
TEXTO 2
ZANARDINI, I. M. S. A reforma do Estado e da educação no
contexto da ideologia da Pós-modernidade. Perspectiva. v. 25,
n.  1.  2007.  Disponível  em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_
nacional_em/artigos/isaurazanardini.pdf

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/artigos/isaurazanardini.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/artigos/isaurazanardini.pdf
http://educa.fcc.org.br/pdf/cp/n100/n100a02.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1xN1D5GiIaPVY-v7z-1JiR7rmvwq1iisD
https://drive.google.com/drive/folders/1xN1D5GiIaPVY-v7z-1JiR7rmvwq1iisD
http://ifibe.edu.br/arq/20150911214634120944442.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n9/1413-8123-csc-20-09-2683.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n9/1413-8123-csc-20-09-2683.pdf
http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/09122015_o_lado_escuro_da_dislexia_e_do_tdah___maria_aparecida_moyses.pdf
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11 10/02/21 Tendências pedagógicas: teorias não críticas,
teorias crítico reprodutivistas e teoria

histórico-crítica

TEXTO 
SAVIANI,  D.  As  teorias  da  educação  e  o  problema  da
marginalidade na América Latina. Cadernos de Pesquisa, São
Paulo,   n.  42.  1982.  Disponível  em:
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/154
6

12 24/02/21 Tendências  pedagógicas: as assim chamadas
pedagogias críticas

TEXTO 
SAVIANI,  D.  Teorias  pedagógicas  contra-hegemônicas  no
Brasil.  Revista  Ideação,  Foz  do  Iguaçu,  v.  10,  n.  2.  2008.
Disponível  em:
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao/article/download
/4465/3387 

13 03/03/21 Tendências pedagógicas: o neoprodutivismo TEXTO 
Não há. 

14 10/03/21 Teorias educacionais e teorias psicológicas TEXTO 
Não há.

15 17/03/21 Encerramento da disciplina

http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao/article/download/4465/3387
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao/article/download/4465/3387
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1546
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/article/view/1546
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