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EMENTA

Abordagem genética na Psicologia. Análise dos fundamentos epistemológicos, principais concei-
tos, métodos de investigação e implicações para a educação das teorias de Piaget, Vigotski e
Henri Wallon.

OBJETIVOS

 Anal isar  as bases epis temológicas  da ps ico log ia  Genét ica e sua re lação com as 
demais teor ias ps ico lóg icas;

 Si tuar  a  produção de Piaget ,  V igotsk i  e  Wal lon,  anal isando as especi f ic idades  e 
ident idades das  respect ivas teor ias;

 Conhecer  e anal isar  os pr inc ipa is  concei tos da  Epis temologia Genét ica de  Piaget  
sobre a const rução do conhecimento,  seu método de invest igação,  impl icações  para 
a questão educacional ;

 Conhecer  os pr inc ipa is  concei tos da teor ia  His tór ico-Cul tura l  de Vigotsk i  para uma 
solução à “cr ise”  da Psico log ia,  re lação cu l tura-consc iênc ia,  impl icações para a 
educação e ps ico log ia;

 Conhecer  os pr inc ipa is  concei tos da teor ia  da  Pessoa Completa/Concreta e  
contextual izada de  Henr i  Wal lon sobre o processo de desenvolv imento da  pessoa e 
suas impl icações para  a educação e ps ico log ia;

 Ver i f icar  a  per t inênc ia  das  teor ias  ps icogenét icas  na  produção  c ient í f ica  contempo -
rânea.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I  -  Contextual ização  h istór ica  e  bases  ep istemológicas  da  Psico log ia  Genét ica

I I  -  A ep istemologia  genét ica  de  Jean  Piaget
2-1 Perfil biográfico: gênese da estrutura teórica (o conflito religioso, a descoberta da biologia como resposta metafísica, a 
substituição do   problema metafísico pelo problema epistemológico);

2 -2  P r inc ipa is  conce i t os  da  aná l i se  func iona l  p iage t iana:  au tores  que  antecederam  (Ba ldw in ,  P ier re  
Jane t  e   C laparède) ;

2-3  Fatores  determ inantes  do  processo  de  cons t rução  do  conhec imento :  maturação,  
hered i t a r iedade,  t ransmissão  soc ia l ,  Equ i l i b ração;

2-4  O método  c l ín i co :  a  re lação  ent re  teor ia  e  exper imentação;
2-5  A  gênese  do  conhec imento :  o  per íodo  sensór io  motor ;
2 -6  A  gênese  da  representação  e  da  l i nguagem:  per íodo  pré- opera tór io ;
2-7  A  conqu is ta  das  es t ru tur as  oper a tór ias ;
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2-8  A  cons t ruçãodas  operações  fo rmais ;
2-9  Pesqu isas  contemporâneas  em  Ep is temolog ia  Genét i ca :  desdobram entos  na  educação .

I I  -   A Psico log ia  H istór ico- Cul tura l  de Lev Vigotski  
3-1  E lementos  b iográ f i cos ,  fo rmação  e  t ra je tór ia  teór i ca ,  c r i se  na  ps ico log ia ;
3-2  Método  da  “Dup la  Es t imu lação”  e  e lemen tos  bás icos  da  aná l i se  genét i co- func iona l ;
3 -3  Pr inc ipa is  conce i tos :  med iação,  i n te ração  soc ia l ,  ação,  funções  ps íco lóg icas  super io res
(pensamento ,  l i nguagem,  memór ia ,  e tc . ) ,  redef in i ção  da  re lação  ent re  desenvo lv imen to  e
aprend izagem;
3-4  Pesqu isas  a tua is  na  teor ia  H is tór i co- Cu l tu ra l :  desdobr amen tos  na  prá t i ca  pedagóg ica  e
ps ico lóg ica .

IV  -  A Psico log ia  da Pessoa  Completa / Concreta  de Henr i  Wal lon
4-1  E lementos  h i s tó r i co- b iográ f i cos ,  an tecedentes  conce i tua is ;
4-2  Es t ru tura  e  “eco log i a”  conce i tua l :Os  quat ro  Campos  Func iona is :  mov imento ,  emoção,
in te l i gênc i a  e  pessoa;
4-3  Def in i ção  do  processo  de  desenvo lv imento :  conce i to  de  es tág ios ;
4-4  Pesqu isas  contemporâneas  que  se  fundamen tam  da  perspec t i va  Wal lon iana ;
4-5  Consequênc i as  para  a  educação  e  ps ico log ia .

   V  –  Conclusão  -  Debate  sobre  as  d i fe ren tes  abordagens  em  d iscussão  e  perspec t i vas  de  t raba lho
na  Ps ico log ia  e  na  Educação.

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES

Para  o cumprimento  da  carga  horária  (72  horas)  durante  as  14 semanas  do  período  emergencial,  serão
oferecidas aos discentes 6 horas semanais de atividades, subdivididas em:

 Atividades assíncronas (3/4 horas/semana):

i) videoaulas e  material expositivo  (artigos,  vídeos educativos, entrevistas etc.)  disponibilizados
via Portal Didático;

ii) trabalhos práticos/teóricos avaliativos consoantes ao conteúdo trabalhado, também disponibili-
zados via Portal Didático.

 Atividades síncronas (2 horas/semana):  realizadas por meio de plataforma digital de comunicação
(e.g., Zoom, Conferência Web/RNP; Jitsi, Meet/Google). Correspondendo a dois momentos:

i) diálogo docente/discentes sobre o conteúdo disponibilizado como preparação para cumprimen-
to das atividades assíncronas (M1);

ii) diálogo docente/discentes sobre trabalhos práticos/teóricos entregues para avaliação individual
ou em grupo (M2).

OBS: AS ATIVIDADES SÍNCRONAS NÃO SERÃO GRAVADAS.

Os momentos de discussão e preparação (M1), de atividades síncronas, acontecerão de acordo com o quadro
de  horário  das  atividades  síncronas  do  período  emergencial  definido  pela  Coordenadoria  do  Curso.  Já  os
momentos de diálogo sobre os trabalhos práticos/teóricos entregues para avaliação individual ou em grupo (M2),
também de  atividades síncronas, serão acordados com os discentes, de forma a  equalizar  com os limites e
possibilidades de acesso, às Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDCIs).  Haverá, sempre que
necessário,   adaptação  do  conteúdo  e  das  TDCIs  para  inclusão  de  estudantes  com  Diferença  Funcional
(Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP).

* Atendimento Extraclasse ao Discente (AED) - 3 horas semanais (Terças-feiras, 15:30h as 16:30h; Quartas-feiras
das  19:00  as  20:00  e  Quintas-feiras,  de  17:00h  as  18:00h)  mediante  agendamento  por  e-mail

(densilva  @ufsj.edu.br  ),  com 24 horas de antecedência. Esse horário será comunicado no início do curso e
disponibilizado via Portal Didático. O atendimento será realizado via plataforma digital de comunicação (Zoom,
Conferência Web, Jitsi e/ou Meet/Gogle).

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP, o cumprimento dos trabalhos práticos/teóricos
avaliativos, de atividades assíncronas, será utilizado para o registro de frequência, requerendo-se mínimo de 75%
de produção. O prazo de entrega por parte dos discentes estará em conformidade com os limites e possibilidades
de acesso às TDCIs. A entrega será realizada via Portal Didático e/ou por meio de formulários ou recursos online
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à combinar.

A avaliação será realizada  com base na pontuação obtida  através dos trabalhos  práticos/teóricos  entregues
(atividades assíncronas).  São eles: a) Estudos de Caso (ECs)  relacionados às temáticas da Psi.  Genética,
realizados em grupos;  b)  Seminários (SEs),  realizados  em grupo;  e  c)  Exercícios  ou Trabalhos processuais
(ETPs), realizados individualmente.

Distribuição de atividades e pontuação (total de 100 pontos distribuídos):

• EC1: 15 pts;

• EC2: 15 pts;

• EC3: 15 pts;

• SE: 30 pts;

• ETP1: 6,25 pts;

• ETP2: 6,25 pts;

• ETP3: 6,25 pts;

• ETP4: 6,25 pts.

Os EC (Estudos da Caso), serão atividades realizadas em DUPLAS. Consistirão em pequenas situações reais, 
do cotidiano do trabalho do Psicólogo em diferentes contextos onde a dupla é convidada a refletir e a comparar 
com a teoria estudada na disciplina.
O SE (Seminário), será realizado por grupos de até 5 pessoas,na forma de vídeo. Escolher-se-á um tema de 
interesse dos membros e se fará as correlações com os autores trabalhados na Unidade Educativa.
Os ETP (Exercícios ou Trabalhos processuais), serão realizados INDIVIDUALMENTE. Consistirão de pequenas 
atividades, ou atividades que exigirão cuidado e investimento pessoal, relativas às discussões e unidades da 
matéria.
Poderão ser solicitados, em forma de “pontuação extra”, atividades que favoreçam a compreensão da temática 
da  disciplina de forma direta ou indireta: produção de vídeos; traduções, entrevistas; jogos; resenhas literárias 
etc.

O discente poderá realizar, ao final do semestre, Avaliação Substitutiva (facultativo), para substituir uma das ati-
vidades que tenha obtido menor pontuação: individual, sem consulta à material didático, por escrito através do
Portal Didático: 15 pts.
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