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A partir da análise das relações entre educação e Sociedade e, também, da caracterização dos 

principais desafios para a Educação no Brasil de hoje, pretende-se estudar a contribuição da 

Psicologia da Educação para a prática educativa. 

Especial ênfase será dada ao estudo dos seguintes conceitos: formação da identidade, 

aprendizagem significativa, Escola, Família e Comunidade, Afetividade, currículo, educação 

integral. 

 

Conteúdo 

I – As desigualdades na escolarização no Brasil. Acesso e permanência. A qualidade na 

educação.  O papel da educação no desenvolvimento. Políticas Públicas para superação dos 

desafios. Desigualdade, inclusão e equidade. 

 

II – Temas da Psicologia relevantes para a compreensão do processo educativo: 

- A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: especificidades e 

desafios de uma área de saber. 

- O processo de formação da identidade. O papel do modelo nesse processo. 

- A consciência imediata e a consciência do mundo. Como ampliar a consciência. A 

educação e o aprofundamento da consciência crítica. 

- Aprendizagem significativa e estrutura cognitiva. 

- O processo de formação de conceitos. O pré-conceito e os estereótipos. 

 

III- Questões atuais no debate sobre a escola brasileira. 

 - a produção do fracasso escolar. 

 - a avaliação do rendimento escolar. Sentidos e significados atribuídos pelos 

professores à reprovação. 

 - a formação do professor. O professor enquanto modelo. A profissionalidade. O 

itinerário formativo. 

 - a educação integral. Conceito de educação integral.  

 - a base nacional comum 
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 - desafios apresentados pelo Plano Nacional de Educação. 

 - relação entre cultura e educação. 

 - inovação educacional 

 

IV – Situando os sujeitos da pesquisa em Psicologia da Educação na escola brasileira 

A. A criança e a educação infantil 

B. A criança e a educação fundamental 

C. O adolescente e o ensino fundamental e médio 

D. O jovem e o adulto e a EJA 

E. A criança com deficiência e a educação inclusiva 

F. O professor nos diferentes “cenários” 

 

V – Atividades complementares: 

 - análise dos sites importantes na área da educação. 

 - análise dos temas das dissertações dos alunos. 

 - momento de cultura. 

 - recordar é viver. 
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