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Objetivos da Disciplina 
 
Nas disciplinas Psicologia Comportamental I, II e III foram discutidos alguns dos 
conceitos básicos que compõem o referencial teórico da Análise Experimental do 
Comportamento. Em especial foram enfatizados conceitos relacionados à instalação e 
manutenção do comportamento por reforçamento positivo e ao controle de estímulos, 
com extensões ao comportamento verbal e ao papel dos eventos privados na análise 
do comportamento. 
Na disciplina Psicologia Comportamental IV serão abordados conceitos decorrentes da 
inclusão dos fenômenos sociais como legítimos objetos de estudo da Análise do 
Comportamento. O objetivo geral é  analisar as características e implicações do 
controle do comportamento pelo ambiente social, em especial quando o controle do 
comportamento é coercitivo. 
 
São objetivos da disciplina Psicologia Comportamental IV: 
- identificar e definir conceitos da Análise do Comportamento necessários para 
descrever a complexidade do comportamento do homem em sociedade; 
- identificar e definir conceitos relacionados ao controle coercitivo; 
- analisar os efeitos colaterais do controle coercitivo do comportamento humano e 
suas implicações sociais; 
- analisar propostas de alternativas ao controle coercitivo. 
 
Conteúdo Programático 



Unidade 1 – O ambiente social e o controle do comportamento humano. 

Unidade 2 – Coerção como uma das formas de controle: punição. 

Unidade 3 – Coerção como uma das formas de controle: reforçamento negativo. 

Unidade 4 – Efeitos colaterais da coerção e suas implicações sociais. 

Unidade 5 – Nossa sociedade hostil. 

Unidade 6 – Alternativas ao controle coercitivo: planejamento da cultura. 
 
Estratégias para aprendizagem 
 
Em sala de aula serão feitas exposições pelo professor, atividades em grupo e 
exercícios individuais. Essas atividades são planejadas supondo uma preparação 
prévia do aluno. 
 
Avaliação 
 
Durante o semestre serão propostas atividades de avaliação de leitura, de 
compreensão conceitual e de aplicação de conceitos. Cada uma dessas atividades e o 
valor delas serão previamente combinados com a turma. 
 
As notas obtidas em cada uma das atividades individuais serão acumuladas, atingindo 
o valor de 10 (dez) pontos. A nota mínima individual para aprovação é 5,0 (cinco) 
pontos. 



A nota final será uma média: da nota individual (mínima 5,0) mais a média de notas 
obtidas, pela classe toda, por apresentações feitas por pequenos grupos de alunos, 
dividida por 2. 
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