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EMENTA:  
Abordagens teóricas: psicologia genética de Piaget, psicologia sócio-histórica de Vygotsky e suas 
contribuições para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor do surdo e 
suas implicações no processo ensino-aprendizagem. O surdo no contexto familiar. 
I – OBJETIVOS: 
 
- Compreender as principais contribuições da psicologia para a educação do surdo, a partir dos seus 
fundamentos históricos e epistemológicos, para conhecer e aprofundar em abordagens teóricas de Piaget 
e Vygotsky, visando contribuir com a formação do professor para trabalhar com o surdo. 
 
- Analisar os aspectos do processo ensino-aprendizagem do surdo à luz das abordagens teóricas da 
psicologia da educação visando contribuir com a educação de surdos. 

 
II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Unidade temática 1: Abordagem da psicologia genética: contribuições para a educação de surdos 

1.1. Teoria do Piaget do desenvolvimento cognitivo 
1.1.1. As fases do desenvolvimento humano 
1.1.2. Piaget e as suas contribuições para a educação  

 
2. Unidade temática 2: Abordagem da psicologia sócio-histórica: contribuições para a educação de 

surdos 
2.1. A abordagem sociocultural de Vygotsky ao desenvolvimento 

2.1.1. Mediação simbólica 
2.1.2. Pensamento e linguagem 
2.1.3. Desenvolvimento e aprendizado 
2.1.4. Formação de conceitos 
2.1.5. Linguagem e cognição da criança surda 
 

III - METODOLOGIA: 

As aulas serão ministradas de forma remota, contemplando: 

- Tipo de interação/recurso: serão utilizados recursos tecnológicos disponibilizados pela UFG: 

Sigaa e Plataforma GSuite. Ainda, poderão ser utilizados aplicativos adicionais, como os 

aplicativos de troca de mensagens (Telegram e Whatsapp) e o e-mail institucional do aluno.  

- Atividades previstas: as atividades poderão ser síncronas ou assíncronas. Nos momentos 

síncronos serão oportunizados momentos de interação online (ao mesmo tempo) entre professora 
e alunos/as, com aulas ministradas via plataforma de vídeo GoogleMeet. E, os momentos 



assíncronos serão oportunizados momentos de estudos individuais e coletivos orientados pela 

professora, como leitura de textos (artigos, capítulos e demais materiais bibliográficos) e vídeos 

em Libras, com interação por meio de atividades de questionários, tarefas e passos a serem 

seguidos no aprendizado pelos alunos/as. 

- Produção dos estudantes e frequência: as atividades propostas serão utilizadas tanto para a 

composição da nota quanto para contabilizar a frequência e participação dos estudantes. O envio 

das tarefas e participação das atividades propostas, bem como as produções de textos e vídeos 

em Libras propostas no decorrer da disciplina pela professora contarão como frequência às horas-
aula previstas dentro da disciplina e serão elementos de somatório de notas (0,0 – 10,0). Sendo 

que, para aprovação, o/a estudante deve alcançar 75% de frequência e alcançando média final 

6,0, conforme artigo 82 do RGCG (regimento geral dos cursos de graduação), Resolução 

CEPEC/UFG 1557R/2017. 

 

Todas as atividades, tarefas e avaliações serão propostas pela professoras e discutidas com os/as 
estudantes no início da disciplina, visando identificar as necessidades e possibilidades de cada 
um.  

  

IV - AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação será contínua e formativa. Visa identificar o andamento da aprendizagem dos 

conteúdos e mensurar o desempenho por meio de notas atribuídas a atividades coletivas e tarefas 

individuais, as quais serão utilizados como instrumento de verificação de aprendizagem. Ao todo serão 
duas atividades avaliativas para composição da nota final. 

 

- Trabalho em Grupo: Critério de avaliação: apresentar seminário com conhecimentos dos textos 

indicados. 

Data: Maio/ 2021 – Valor: 10,0 

 

- Questionário: Critérios de avaliação: responder corretamente as perguntas, conforme textos estudados. 

Data: Maio/2021 – Valor: 10,0 
 

Quadro de notas: 

Atividade Data Nota 
Questionário Individual Maio/2021 10,0 

Seminário em Grupo  Maio/2021 10,0 

Somatória das notas 20,0 

Cálculo da media (dividido por 3) 20,0/2 = 10,0 

 

Para aprovação, o/a estudante deve alcançar 75% de frequência nas atividades propostas pela professora 

e alcançando média final 6,0, conforme artigo 82 do RGCG (regimento geral dos cursos de graduação), 

Resolução CEPEC/UFG 1557R/2017. 



V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FURTADO, R. S. S. Surdez e a relação pais-filhos na primeira infância. Canoas: Ed. ULBRA, 2008. 

GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. São Paulo: 
Plexus Editora, 1997. 

MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1996. 

PIAGET, J. Seis estudos em Psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. 

OLIVEIRA, M. K.; TAILLE, Y.; DANTAS, H. (Org.). Piaget, Vygotsky e Wallon. São Paulo: Summus, 1992. 

SACKS, O. Vendo Vozes: Uma jornada pelo mundo dos surdos. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1990. 

SOLE, M. C. P. O sujeito surdo e a psicanálise: uma outra via de escuta. Porto Alegre: Ed da UFRGS, 
2005. 

VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CASTORINA, J.A. O debate Piaget-Vygotsky: a busca de um critério para sua avaliação. In: CASTORINA, 
J.A. et al. (Org.). Piaget, Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: Ática, 1995. 

COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A. (Org.). Desenvolvimento Psicológico e educação – Psicologia 
evolutiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

CUNHA, Marcus Vinícius da.Piaget – psicologia genética e educação. Psicologia da educação. 4 ed. Rio 
de Janeiro: Lamparina, 2008. 

FERNANDES, Eulália. Problemas lingüísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: AGIR, 1990. 

FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1987. Goulart, I. B. Piaget – 
Experiências básicas para utilização pelo professor. Petrópolis: Vozes, 2000. 

GOLDFELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 2 ed. 
São Paulo: Plexus editora, 2002. 

Mahoney, Abigail Alvarenga; ALMEIDA, Laurinda Ramalho (org.). Henri Wallon. 5 ed. São Paulo: Loyola, 
2000. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento–um aprendizado sócio-histórico. 
São Paulo: Scipione, 2009 

PIAGET, J. Para onde vai a educação? Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. 

QUADROS, Ronice Müller de; STUMPF, Marianne Rossi  (org.) Estudos Surdos IV. Petrópolis, RJ : Arara 
Azul, 2009. 

RATNER, C. A psicologia sócio-histórica de Vygotsky – Aplicações contemporâneas. Tradução: Lólio 
Lourenço de Oliveira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

VEER, R. V. der ; VALSINER, J. Vygotsky. Uma síntese. São Paulo: Loyola, 1999. 

VYGOTSKY, L.S.; LÚRIA, A. R. Estudo sobre a história do comportamento: símios, homem primitivo e 
criança. Tradução: Lólio Lourenço de Oliveira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. Fundamentos da Defectologia.  Obras Completas. Tomo cinco. Cuba: 
Pueblo y Educación, 1999. 

 


