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EMENTA:  Materialismo  histórico  dialético  e  educação.  Abordagem sócio-histórico-cultural  e
educação: bases conceituais de Vygotsky,  Luria, Leontiev e Wallon e suas interlocuções com o
campo  educacional.  Os  processos  de  ensino-aprendizagem  e  desenvolvimento  da  criança,  do
adolescente e do adulto. Constituição dos sujeitos nas práticas sociais e em diferentes contextos.
Interações e mediações socioculturais e educativas, construção do conhecimento e formação de
conceitos. O processo de desenvolvimento das funções psíquicas: papel imaginação, do brincar e
da linguagem. Teoria da atividade e implicações educacionais.

OBJETIVOS GERAIS: Analisar conceitos elaborados por Vygotsky, Luria e Leontiev e Wallon,
compreendendo as inter-relações dos processos de ensino-aprendizado e desenvolvimento de uma
perspectiva sócio-histórico-dialética.
 II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Analisar e compreender a constituição de uma abordagem materialista-histórica e dialética na

Psicologia e na Educação.
 Analisar e compreender os determinantes históricos no processo de desenvolvimento físico,

motor, afetivo e das funções psíquicas (atenção, percepção, memória, pensamento, linguagem,
imaginação)  no  contexto  das  interações  socioculturais  e,  especificamente,  nas  práticas
educativas em diferentes contextos.

 Compreender as inter-relações entre os processos de ensino-aprendizado e desenvolvimento
segundo uma abordagem sócio-histórico-cultural de base dialética, nas produções de Vygotsky,
Luria, Leontiev e Wallon. 

 Compreender  o  processo  de  constituição  de  conhecimento,  destacando  a  formação  de
conceitos.

 Discutir as contribuições da abordagem sócio-histórico-dialética e a da teoria da atividade à
praxis educativo-pedagógica.

 Analisar criticamente o trabalho docente à luz da perspectiva sócio-histórico-dialética.

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.  Materialismo histórico dialético e  educação.  Abordagem sócio-histórico-cultural  e  educação:
bases  conceituais  de  Vygotsky,  Luria,  Leontiev  e  Wallon  e  suas  interlocuções  com  o  campo
educacional. A constituição de diferentes abordagens psicológicas e a abordagem sócio-histórico-
dialética.
2. A perspectiva sócio-histórico-dialética: fundamentos, princípios, conceitos e temáticas.
3. Abordagem sócio-histórico-dialética e práxis educativa.

IV-  METODOLOGIA: Aulas  expositivas  dialogadas,  debates  e  discussões  de textos,  livros  e
artigos, bem como de vídeos. Trabalhos em grupo e individuais.

AVALIAÇÃO: Os/as  pós-graduandos/as  serão  avaliados/as  em  processo,  considerando-se  a
participação e nível de envolvimento, bem como à realização de atividades individuais e em grupo.
Serão realizados trabalhos de pesquisa e discussão em sala de aula para o que se faz imprescindível
a presença do aluno e seu envolvimento nas atividades propostas. A disciplina exige rigor nos
estudos e abertura ao debate. 

Goiânia, 14 de março de 2019
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