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Desigualdade social e políticas públicas: expectativas sobre os serviços 

públicos  

DEPARTAMENTO: Psicologia Social 

PROFESSORAS: Ana Mercês B. Bock, Maria da Graça M. Gonçalves e Sandra G. 

Sanchez  

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A perspectiva sócio-histórica tem importante lugar, hoje, entre as propostas teórico-
metodológicas de pesquisa, devendo se incluir dentre as eletivas de pesquisa como uma 
possibilidade de trabalho. A temática da desigualdade social brasileira na relação com o 
atendimento de direitos sociais por meio de políticas públicas segue sendo objeto 
relevante de investigação em Psicologia.  A linha de pesquisa sobre a dimensão subjetiva 
da desigualdade social, no momento com esse viés de investigar a relação com as 
políticas públicas sociais,  conduzida pela equipe, fornece referências que podem orientar 
os trabalhos em uma eletiva. 
 
EMENTA   

Discussão metodológica e experiência com procedimentos de coleta e análise de dados 
a partir da realização de pesquisa orientada pela proposta teórico- metodológica da 
Psicologia Sócio- Histórica. Produção de contribuições para a leitura da vivência da 
desigualdade social na sua relação com os serviços públicos ligados ao atendimento de 
direitos sociais, oferecendo subsídios para leitura e intervenções críticas no campo das 
políticas públicas sociais. 
 

OBJETIVOS   

- Caracterizar a epistemologia e o método materialista histórico e dialético e sua 

utilização na perspectiva sócio-histórica em psicologia 

- Analisar alternativas de procedimentos de coleta e análise que garantam coerência com 

os pressupostos metodológicos da abordagem e compreensão de fenômenos sociais 

- Realizar coleta, análise e interpretação de dados com o objetivo de caracterizar a 

vivência da desigualdade social na relação com os serviços públicos de atendimento aos 

direitos sociais. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

- Fundamentos metodológicos da perspectiva sócio-histórica em psicologia; o 
materialismo histórico e dialético. 
- Procedimentos de coleta e análise de dados fundamentados no materialismo histórico e 
dialético e na perspectiva sócio-histórica. 
- Categorias teóricas da perspectiva sócio-histórica: dimensão subjetiva da realidade; 
significados e sentidos 
- O campo das políticas públicas sociais: principais referências 

 

METODOLOGIA  

Leitura e discussão de pesquisas. 
Leitura e discussão de textos sobre desigualdade social, direitos sociais e políticais 
sociais. 
Realização de pesquisa.  Os alunos serão divididos em grupos para a realização de 
coleta de informações, análise e interpretação de dados que permitam caracterizar a 
dimensão subjetiva da desigualdade social em relação a diferentes campos das politicas 
públicas e serviços de atendimento a direitos sociais. Os grupos de pesquisa deverão 
trabalhar comparando grupos sociais diferentes e representativos da desigualdade social. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

- Sínteses individuais dos textos lidos. 

- Relatório da pesquisa realizada em grupo. 

- Apresentação da pesquisa  

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

- AGUIAR, Wanda M.J.; OZELLA, Sérgio – Apreensão dos sentidos – aprimorando a 

proposta dos núcleos de significação. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 

Brasília, v. 94, n. 236, 2013, pp. 299-322.  

- Bock, Ana M.B.; Gonçalves, M. Graça M. (orgs.)- A dimensão subjetiva da realidade: 

uma leitura sócio-histórica. São Paulo: Cortez, 2009 

- SOUZA, J. (org) A Invisibilidade da Desigualdade Brasileira. Belo Horizonte: UFMG 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

-ARRETCHE, M. – Trajetórias das desigualdades – como o Brasil mudou nos últimos 

cinquenta anos. São Paulo: UNESP/CEM, 2015. 

- BOCK, A.M.B; GONÇALVES, M.G.M.; FURTADO, O. ((orgs.) – Psicologia Sócio -

Histórica- uma perspectiva crítica em psicologia. São Paulo: Cortez, 6 ed., 2015. 

- GONÇALVES FILHO, J.M. - Humilhação social: humilhação política. In Souza, B.P. 

(org) Orientação à queixa escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007, p.187-221. 

- SPOSATI, Aldaíza; MONTEIRO, Miguel (orgs.) – Desigualdades nos territórios da 

cidade – métricas sociais intraurbanas em São Paulo. São Paulo: EDUC, 2017. 

- SPOSATI, Aldaíza - Tendências latino-americanas da política social pública no século 

21. Revista Katálysis, Florianópolis, v.14, n.1, 2011, pp. 104-115. 
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Modelos experimentais em Psicopatologia: contribuições da pesquisa 

para compreensão de problemas clínicos  

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia 

PROFESSORES: Emerson Ferreira da Costa Leite 

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Os modelos experimentais de psicopatologias têm sido utilizados para investigar a 

etiologia de diferentes problemas psicológicos, e validar estratégias que permitam sua 

superação. A partir do controle das variáveis manipuladas em laboratório, a pesquisa 

experimental têm avançado na compreensão de problemas comportamentais tais como 

ansiedade/depressão, drogadição, esquizofrenia, transtornos alimentares, entre outros. A 

presente proposta considera fundamental aliar a investigação deste tema ao 

desenvolvimento de habilidades de pesquisador do estudante de psicologia. 

 

EMENTA 

A disciplina se propõe a apresentar uma avaliação crítica da literatura sobre diferentes 
modelos experimentais de psicopatologia, e garantir o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para a realização de uma pesquisa sobre o tema, metodologicamente 
comprometida com os pressupostos da Análise do Comportamento. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Ao final do curso, os alunos deverão conhecer diferentes modelos experimentais que 
buscam reproduzir, de forma análoga, problemas comportamentais observados em 
humanos, e que caracterizam as diferentes psicopatologias. O curso pretende também 
garantir a oportunidade de participar ativamente da condução de uma pesquisa 
interessada na investigar condições determinantes de uma destas psicopatologias, no 
caso da chamada compulsão alimentar.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Durante o semestre, serão discutidos dois conjuntos de temas:  

I.) Aspectos relativos às questões metodológicas envolvidas na pesquisa científica, 

tais como a caracterização de um problema de pesquisa; o plano de coleta, análise, 

interpretação e comunicação dos dados; cuidados éticos envolvidos no delineamento 

experimental, entre outros.   

II.) Questões relativas ao tema e problema da pesquisa, envolvendo a revisão e 

crítica aos critérios diagnósticos para diferentes psicopatologias e a importância das 

contingências filogenéticas, ontogenéticas e culturais em sua determinação.   

 
 
 
METODOLOGIA 
- leitura e discussão de material indicado; 

- atividades em sala de aula; 

- participação em atividades práticas de pesquisa, realizadas individualmente ou em 

grupo.  

 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
O aluno será avaliado por sua participação em aula e nas atividades designadas, por seu 
resultado em uma avaliação individual, e pelo resultado do trabalho científico realizado 
pelo grupo.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
Almeida, P; Guedes, M.L; Rossi, A.C; Tolosa, B; Rodrigues, B; Tchalekian, B; Abud, G; 
Resende, I; Arnoldi, J; Agosti,J; Cruz, L.F; Capucci, L; Castro, M.F; Piton,P; Santos, R; 
Siqueira, R, Barossi, Z (2014) Comportamento Alimentar e Transtorno Alimentar: uma 
discussão de variáveis determinantes da anorexia e da bulimia. Disponível em 
http://www.usp.br/rbtcc/index.php/RBTCC/article/view/655.  

Pereira, C. M., & Sério, T. M. D. A. P. (2012). Chronic Mild Stress: um estudo sobre a 
interação entre submissão ao protocolo de estressores, comportamento operante e 
privação. Revista Brasileira de Análise do Comportamento, 6(1), 67-88. 

Salgado, João Vinícius, Hetem, Luiz Alberto, & Sandner, Guy. (2006). Modelos 
experimentais de esquizofrenia: uma revisão. Revista Brasileira de Psiquiatria, 28(2), 
135-141. https://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462006000200012 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
Alves, C., & Silva, M. T. A. (2002). Modelos animais de psicopatologia: Esquizofrenia. Em 
H. J. Guillardi; M. B. B. P. Madi, P. P. Queiroz, M. C. Scoz (Orgs.), Sobre comporamento 
e cognição (p. 49-60), v. 10. Santo An- dré: ESETec. 
 
Ferreira, D. C., & Tourinho, E. Z. (2013). Desamparo Aprendido e Incontrolabilidade: 
Relevância para Abordagem Analítico-Comportamental da Depressão. Psicologia: teoria 
e pesquisa, 29(2), 211-219. 
 
Guerra, L. G. G. C., & Silva, M. T. A. (2002). Modelos animais de psicopatologia: 
Fundamentos conceituais. Sobre comportamento e cognição, 9, 232-235. 
 
de Souza Britto, I. A. G. (2018). Analytical-Behavioral Approach to the Study of the 
Anxiety Phenomenon and its Implications. Fragmentos de Cultura, 28(2), 90-100. 
 
Camargo, M. I. C. P (2014) Modelos experimentais de psicopatologias na análise do 
comportamento no Brasil: um estudo em perspectiva histórica. Tese de doutorado 
apresentada ao Programa de Psicologia Experimental: Analise do Comportamentos da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Disponível em 
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/16729. 
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O Fenômeno Psique Corpo: teoria e pesquisa em psicossomática  

 

DEPARTAMENTO: Teorias e Práticas Clínicas 

PROFESSORA: Denise Gimenez Ramos   

CARGA HORÁRIA:  51  

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

Dentre as práticas psicológicas contemporâneas, o estudo da interação entre fenômenos 

psicológicos e somáticos tem se revelado um campo de integração entre diferentes áreas 

do conhecimento, assim como, um campo de trabalho emergente. Tanto na profilaxia 

quanto nos tratamentos clínicos das doenças em geral, o trabalho do psicólogo tem sido 

solicitado cada vez mais. Portanto, urge um preparo acadêmico moderno e condizente 

com as pesquisas científicas atuais e com a crescente demanda social. 

 
 
EMENTA   

Nesse curso estudaremos o fenômeno psicossomático e métodos de pesquisa para 

investigação do mesmo. Na era contemporânea, as diferentes teorias em 

psicossomáticas serão apresentadas, enfocando-se principalmente a psicologia profunda 

e sua relação com a neurociência e os novos campos de investigação: psicocardiologia, 

psiconeuroimunologia e psicooncologia. O modelo analítico de compreensão do 

fenômeno psicossomático será usado como referência na investigação e na pesquisa de 

quadros patológicos. 

 

OBJETIVOS   

Este curso visa introduzir o estudo e a pesquisa do fenômeno psique-corpo, como base 

da compreensão da psicossomática geral, possibilitar ao aluno a compreensão e análise 

desse fenômeno através de várias abordagens e prepará-lo para trabalhar em equipes 

interdisciplinares. Concomitantemente, métodos de investigação serão estudados de 
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modo a possibilitar a prática de pesquisas junto a pacientes portadores de distúrbios 

orgânicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1.O fenômeno psique-corpo através da história 

2.A descoberta da síndrome do stress e do burnout 

3.Modelos de saúde e de doença 

4.Teorias psicológicas em psicossomática 

5.Disfunções específicas 

6.Métodos de pesquisa clínica qualitativa e quantitativa.    

7.Prática de pesquisa: levantamento bibliográfico, levantamento de  

   hipóteses, planejamento do método e  análise de dados. 

 

METODOLOGIA  

Aulas teóricas 

Pesquisa bibliográfica  

Análise de pesquisas da área 

Desenvolvimento de projeto de pesquisa 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Participação em aula 

Apresentação de pesquisas 

Exame escrito 

Avaliação do projeto de pesquisa. 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

RAMOS, D.G. (2006) A Psique do Corpo. São Paulo: Summus 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GOLEMAN, D. (1997)  Equilíbrio mente corpo. Rio de Janeiro: Ed. Campus 

KAHHALE, E. (2002) A Diversidade da Psicologia. São Paulo: Editora Cortez. 

MELLO, F.J. (1991) Concepção psicossomática: tempo brasileiro. Rio de Janeiro.  

__________ (1992) Psicossomática Hoje. Porto Alegre: Artes Médicas. 

RAMOS, D.G. (1990) A Psique do Coração. São Paulo: Cultrix. 

TURATO, E. (2003) Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa. Petrópolis: 

Editora Vozes 
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Pesquisa com técnicas de exames psicológicos 

 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia  

PROFESSORES: Marcelo Camargo Batistuzzo   

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

As técnicas de exames psicológicos são utilizadas em pesquisas de naturezas diversas 

como em estudos de caso, estudos de configurações clínicas específicas ou ainda em 

pesquisas sobre os atributos psicométricos desses instrumentos. A natureza idiográfica 

da sua interpretação e a complexidade das variáveis envolvidas nesse processo tornam 

inadequadas algumas das metodologias adotadas, levando a dados inconclusivos ou 

estéreis em muitos dos estudos desenvolvidos. Pretende-se discutir, nessa disciplina, 

metodologias de pesquisa adequadas à complexidade dessas técnicas e experimentos 

psicológicos clássicos, bem como as suas conclusões e interpretações.  
 

EMENTA   

A disciplina discute diferentes modelos de pesquisa e diferentes experimentos, 

procurando identificar os pontos fortes de cada estudo, especialmente em relação à 

metodologia, e suas respectivas limitações. Por meio da análise de estudos clássicos 

publicados e da elaboração e discussão de projetos de pesquisa durante o curso, 

pretende-se estimular, no aluno, a reflexão crítica quanto às dificuldades inerentes ao uso 

de técnicas de exame psicológico em pesquisa e às metodologias mais adequadas à sua 

utilização. 

 

OBJETIVOS   

Contribuir para a formação de pesquisador em Psicologia introduzindo o aluno na área de 

pesquisa com técnicas de exame psicológico, por meio de: 

• revisão e análise crítica de estudos publicados; 

• discussão e apresentação de estudos elaborados à luz de diferentes fundamentos 

teóricos. 

• elaboração e apresentação de um projeto de pesquisa envolvendo um problema 

relativo a uma técnica projetiva/cognitiva, ou que possa ser estudado por meio de 

uma dessas técnicas;  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Fundamentos teóricos e epistemológicos das técnicas de exames psicológicos. 
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2. Revisão da literatura relacionada ao uso dessas técnicas em pesquisa. Como 

realizar pesquisas nas maiores bases de dados (LILACS, SciELO, PePSIC, Pubmed, 

PsycINFO, etc.).  

3. Tipos de pesquisa: quantitativa, qualitativa e mista (e softwares para análise de 

cada tipo). 

4. Replicabilidade em pesquisa.  

5. Pesquisa em psicologia: definição das variáveis, concordância de avaliadores, 

tratamento estatístico, p-hacking. 

6. Levantamento de problema e elaboração de um projeto de pesquisa. Construção 

das referências bibliográficas (software Mandeley).  

 

METODOLOGIA  

Aulas teórico-práticas sobre: (a) coerência entre fundamentos epistemológicos e 

metodologia de pesquisa; (b) critérios de avaliação de projetos de pesquisa; (c) desenhos 

de estudos – pesquisas transversais e longitudinais; (d) análise crítica de pesquisas 

publicadas; (e) elaboração e apresentação de um projeto de pesquisa (grupos de 

alunos). 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

• Apresentação de seminários. 

• Elaboração de um projeto de pesquisa. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HOCK, Roger (2009). Forty studies that changed psychology. Explorations into the 

History of Psychological Research. 6th edition. London: Pearson Education International. 

COZBY, Paul C. (2009) Métodos de pesquisa em ciências do comportamento. 1ª 

edição, 4ª reimpressão. São Paulo: Editora Atlas.  

CRESWELL, JOHN W. (2010) Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo 

e misto. 3ª edição. Porto Alegre: Artmed. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CORBIN, Juliet; STRAUSS, Anselm. Basics of qualitative research: procedures and 

techniques for developing grounded theory. 3rd edition. Los Angeles: Sage 

Publications. 

SCHINKA, John; VELICER, Wayne (2003). Research Methods in Psychology. In 

Handbook of Psychology (edited by Irving B. Weiner).  New Jersey: John Wiley & Sons, 

Inc.  

GROSS, Richard (2012). Key Studies in Psychology. 5th edition. Abingdon: Hodder 

Education. 
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OKINO, E. T. K; CASTRO. P. F; PASIAN, S. Métodos projetivos e suas demandas na 

Psicologia contemporânea. Ribeirão Preto: ASBRo, 2016. Disponível em 

http://newpsi.bvs-

psi.org.br/livros/Metodos_projetivos_demandas_psicologia_contemporanea.pdf 

SCORTEGAGNA, S. A.; AMPARO, D. Avaliação psicológica de ofensores sexuais 

com o método de Rorschach. Aval. psicol.,  Itatiba ,  v. 12, n. 3, p. 411-419, dez.  2013.  
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Pesquisa em Psicanálise  

 

DEPARTAMENTO: Teorias e Práticas Clínicas 

PROFESSORES: Ricardo Radin Bueno, Paula Regina Perón, Adriana Barbosa, 

Clarissa Metzger e Raul Pacheco.   

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

A escolha do enfoque psicanalítico na realização de trabalhos de conclusão de curso 
pode ser identificada como constante ao longo dos anos em que esta atividade vem 
sendo realizada. 
Consideramos a necessidade de uma disciplina que discuta os fundamentos e as 
possibilidades de pesquisa dentro do campo psicanalítico, entendido como campo não 
homogêneo de produções e perspectivas, de modo a apresentar uma reflexão crítica 
sobre o método da psicanálise, especialmente voltado para a pesquisa. 
Consideramos ainda que o valor do debate nesta área poderá ser mais vivamente 
identificado pelos alunos se a disciplina, em sua própria constituição, incorporar a 
perspectiva do debate. 
 
 
 
EMENTA   

A disciplina visa oferecer subsídios para que os alunos compreendam a natureza e a 
importância da pesquisa em psicanálise, refletindo sobre seus fundamentos 
epistemológicos e sua proposta metodológica 
 
 
 
OBJETIVOS   

1 - Possibilitar que os alunos reconheçam a presença de diferentes vertentes dentro da 
Psicanálise 
2 - Dar condições para que identifiquem e diferenciem territórios de pesquisa possíveis 
dentro do campo psicanalítico 
3 - Permitir que avaliem implicações epistemológicas do método psicanalítico 
4 - Discutir os limites e os diferentes níveis de alcance da pesquisa em Psicanálise 
5 - Possibilitar que os alunos conheçam e projetem pesquisas em diferentes áreas do 
campo psicanalítico 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

• Definição de ‘pesquisa’ e construção do problema de pesquisa 

• Questões epistemológicas a respeito da natureza e procedimento da pesquisa em 
psicanálise, possibilidades, alcançes  e limitações. 

• Orientação sobre pesquisa teórica e pesquisa empírica em psicanálise 

• Pesquisa clínica e estudo de caso 

• Pesquisa extra-muros: psicanálise aplicada a fenômenos sociais e políticos, arte e 
literatura 

 

METODOLOGIA  

Pretendem-se utilizar estratégias variadas de aulas, contando com aulas 
expositivas, debates em estilo de mesa redonda, seminários, exame de pesquisas 
escolhidas e acompanhamento do trabalho a ser desenvolvido no curso. 
 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação será baseada na realização de trabalho final, envolvendo a 
elaboração de um projeto de pesquisa. Além disso, uma vez que as aulas contarão com 
debates e questionamentos dos temas em discussão, será avaliada a participação do 
aluno em todo o processo. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Green, A. (org) (2001) Psicanálise Contemporânea. Rio de Janeiro: Imago 
Eco, U. (1996). Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva 
Mezan, R. (1993). Que significa “Pesquisa em Psicanálise”? In: À sombra de D. Juan e 
outros ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1993 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Debieux-Rosa, M. (2004). A pesquisa psicanalítica dos fenômenos sociais e políticos: 
metodologia e fundamentação teórica. Revista Mal-estar e Subjetividade. Fortaleza, v. IV, 
n. 21, p. 329-348.  
Fonseca, V. R. Ciência e Psicanálise: o método de estudo de caso e série de casos. 
Material apresentado em reunião científica da Sociedade Brasileira de Psicanálise de 
São Paulo. 
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Minerbo, M Estratégias de investigação em psicanálise. In: Pesquisando com o método 
psicanalítico. Herrmann, F. e Lowenkron, T. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 
Naffah Neto, A. (2006) A Pesquisa Psicanalítica. Jornal de Psicanálise. São Paulo, 39 
(70), p.279-288. 
Violante, M.L.V. (2000). Pesquisa em Psicanálise. In: (org.) Pacheco Filho, R.A., Coelho 
Jr., N., Debieux-Rosa, M. (2000). Ciência, Pesquisa, Representação e Realidade em 
Psicanálise. São Paulo, Casa do Psicólogo. 
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Pesquisa em Psicologia Ambiental: Ambientes restauradores  

 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia 

PROFESSORA: Marlise A. Bassani   

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

A proposta de pesquisa em Psicologia Ambiental insere-se no currículo enfocando 
atuação do psicólogo na análise das inter-relações pessoa-ambiente, a fim de promover 
qualidade ambiental, prevenção e promoção de saúde. Considerando a degradação 
ambiental e percepção de violência urbana; e o impacto de estressores ambientais 
urbanos na saúde das pessoas, pesquisas sobre ambientes restauradores e 
planejamento urbano poderão contribuir para: a) identificação de impactos na saúde das 
pessoas envolvidas; b) propostas de procedimentos de prevenção; c) sugestões de 
políticas públicas; d) ampliação da formação do psicólogo. A proposta insere-se em 
pesquisa com o Grupo Pedagogía Urbana y Ambiental de Bogotá, Colômbia, e integra a 
Graduação ao Núcleo Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica, do 
Programa de Estudo Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP. 
 
 
EMENTA   

Introduzir o aluno à produção científica em Psicologia Ambiental sobre ambientes 
restauradores, enfocando impactos psicológicos na saúde de pessoas, em decorrência 
de:  estressores ambientais urbanos físicos (poluição atmosférica e visual, barulho, 
temperatura) e sociais (espaço pessoal, apinhamento, territorialidade); e a relação entre 
ambientes degradados e percepção de violência. 
 
 
 
OBJETIVOS   

Realizar estudo bibliográfico referente à produção em Psicologia Ambiental sobre 
estressores ambientais urbanos, degradação ambiental e ambientes restauradores a 
partir das pesquisas desenvolvidas no Núcleo Configurações Contemporâneas da Clínica 
Psicológica do PEPG em Psicologia Clínica da PUC/SP; Realizar uma pesquisa de 
mapeamento de ambientes restauradores a partir de políticas públicas dos municípios de 
residência dos próprios alunos (município de São Paulo e Região Metropolitana), 
considerando os referenciais da Psicologia Ambiental ao abordar estressores ambientais 
urbanos e degradação ambiental, visando análise de impactos psicológicos na saúde dos 
próprios alunos; Apresentar a pesquisa realizada. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Psicologia Ambiental: conceituação; características; fenômenos; dimensões espaciais, 

temporais e culturais; Contribuições teórico-metodológicas do Núcleo Configurações 

Contemporâneas da Clínica Psicológica do PEPG em Psicologia Clínica da PUC/SP; 

Estressores ambientais urbanos: físicos (poluição atmosférica, visual, barulho...) e 

interpessoais (apinhamento, espaço pessoal, territorialidade); Degradação ambiental e 

percepção de violência; Ambientes restauradores: Psicologia Ambiental e saúde; 

Planejamento urbano, ambientes restauradores e impactos psicológicos na saúde. 

 

METODOLOGIA  

Leituras individuais, debates e síntese de trabalhos de pesquisa sobre caracterização e 
âmbito da Psicologia Ambiental; Produção individual para a realização da pesquisa; 
Trabalho em grupo: elaboração dos relatórios parciais das etapas da pesquisa e 
apresentação de um “painel” de finalização da pesquisa; Discussão com profissionais de 
áreas afins e alunos da Pós-Graduação, em atividade conjunta  ao final do curso. 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO  
A avaliação final será a média das notas parciais, sendo que o aluno não poderá obter 
nota abaixo de 5,0 (cinco) nas atividades propostas: trabalhos individuais; trabalhos em 
grupo; apresentação do painel em atividade conjunta com a Pós-Graduação. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BASSANI, M. A. Psicologia Ambiental. In: HAMMES, V. S. (ed. Técnico). Proposta 
metodológica de macroeducação. Brasília, Embrapa, 2012, p. 199-203. (3ª ed). 
ANCONA-LOPEZ, M. e BASSANI, M. A. (orgs). O espaço sagrado. Santo André: 
ESETec, 2009. 
STAATS, H. Restorative environments. In: CLAYTON, Susan D. (ed.). The Oxford 
Handbook of Environmental and Conservation Psychology. London: Oxford University 
Press, 2012. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BASSANI, M. A. A training, intervention and prevention proposal of bettering quality of life 
and stress management in the city of São Paulo, Brazil. In: 17th. CONFERENCE OF 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PEOPLE-ENVIRONMENT STUDIES. Culture, 
quality of life and globalization: problems and challenges for the new millenium. A Coruña, 
2002. 
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_____________ Vida urbana: estudos em Psicologia Ambiental. Santo André: ESETec, 
2011. 
CORRÊA, D. A.; BASSANI, M. A. Cuidado ambiental e responsabilidade: possível diálogo 
entre Psicologia Ambiental e Logoterapia. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 20, n.4, p. 
633-643, 2015. Disponível em: 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud/article/view/28453/pdf. Acesso em 26 
de junho de 2018. 
MOSER, G. Introdução à psicologia ambiental: pessoa e ambiente. Campinas (SP): 
Alínea, 2018, pp 217-232. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU BRASIL. 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ . Acesso em 09/04/2018. 
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Pesquisa em Psicologia Analítica  

 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia / Teorias e Práticas Clínicas 

PROFESSORAS: Luísa de Oliveira, Rita Rosa e Ivelise Fortim 

CARGA HORÁRIA: 51 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A proposta deste curso insere-se nas diretrizes básicas do currículo da Faculdade de 

Psicologia no sentido de proporcionar ao aluno oportunidade de aprofundar e aplicar os 

conhecimentos adquiridos nos semestres anteriores (Psicologia Analítica I e II) e prepará-

lo para, nos semestres subsequentes, elaborar seu trabalho de conclusão de curso. O 

curso visa, principalmente, integrar teoria e prática e incentivar a formação de 

pesquisadores em Psicologia Analítica. 

 

EMENTA 

Aprofundamento dos conhecimentos adquiridos em Psicologia Analítica I e II, enfatizando 

os fundamentos epistemológicos e a proposta metodológica da abordagem junguiana. 

Aplicação da teoria à pesquisa científica por meio de pesquisa bibliográfica, análise 

crítica de pesquisas, e elaboração de um projeto de pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

Despertar no aluno curiosidade intelectual que o impulsione a buscar novas formas de 

conhecimento e a postura de pesquisador através da reflexão sobre o papel do 

pesquisador na produção de conhecimento em Psicologia tanto em nível teórico quanto 

aplicado e seu compromisso ético com a comunidade científica e com a sociedade em 

geral. 

Estimular o aluno a questionar e buscar novas formas de abordar um problema a partir 

do conhecimento adquirido e da reflexão sobre sua inserção na realidade atual. 
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Desenvolver no aluno uma atitude de observar e compreender os fenômenos a partir da 

perspectiva da Psicologia Analítica. 

Levar o aluno a articular suas capacidades de análise e síntese através do exercício 

constante de observação; levantamento de questões; busca de novas possibilidades de 

acessar conhecimento e viabilização de propostas alternativas de investigação. 

Propiciar ao aluno uma reflexão constante sobre o significado e finalidade da pesquisa e 

a responsabilidade social do pesquisador como produtor de conhecimento. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Retomar as noções teóricas básicas do modelo junguiano, refletir sobre a localização da 

psicologia analítica no contexto dos métodos de pesquisa qualitativa em psicologia.    

- Retomar os conceitos de símbolo; inconsciente coletivo e arquétipo e consciência 

individual e coletiva. 

- Compreensão das perspectivas ontológica e epistemológica da psicologia analítica 

considerando a perspectiva metodológica como resultante daquelas. 

- Discussão sobre as implicações da perspectiva simbólico-arquetípica na elaboração de 

um projeto de pesquisa e na viabilização da pesquisa nesta abordagem. 

-Discussão sobre as possibilidades de investigação psicológica tanto no âmbito individual 

quanto coletivo. 

- Discussão sobre as etapas de pesquisa: Escolha e delimitação do tema; Relação 

pesquisador - objeto de pesquisa; Instrumentos de coleta de dados; Análise dos dados 

- Elaboração de um projeto de pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

-Leitura e discussão de textos teóricos 

-Leitura e discussão de diferentes modalidades de pesquisa 

-Discussão e exercício das etapas de pesquisa 

-Desenvolvimento de um projeto de pesquisa em grupo ou individual 

-Apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos através de seminários. 
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-Relatório escrito do projeto de pesquisa realizado. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Presença; participação nas atividades; apresentação das etapas do projeto em seminário 

e relatório escrito do projeto de pesquisa realizado durante o semestre. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

- PENNA, E.M.D. Epistemologia e Método na Obra de C. G. Jung. São Paulo: EDUC, 

2013. 

- PENNA, E.M.D. Processamento Simbólico-Arquetípico: pesquisa em psicologia 

analitica. São Paulo: EDUC, 2014. 

- JUNG, C. G. Psicologia do Inconsciente. OC VII/2. São Paulo: Vozes, 1981. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

- DOWNING, C. Espelhos do Self: as imagens arquetípicas que moldam sua vida. São 

Paulo: Cultrix, 1994. 

- WHITMONT, E. A busca do símbolo. São Paulo: Cultrix, 1981. 

 

 Será indicada de acordo com os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos alunos. 
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Pesquisa teórica em Psicologia  

 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia 

PROFESSOR: Paulo José Carvalho da Silva  

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

Para a realização de qualquer pesquisa coerente e rigorosa, é imprescindível a 
capacidade de análise, confronto e tomada de posição sobre as diferentes vertentes de 
investigação e seus corolários. Afinal, espera-se que uma pesquisa apresente várias 
possibilidades de discussão dos dados, relacionando-os à literatura da área. Além disso, 
a despeito da produção crescente de trabalhos teóricos em Psicologia, são raras as 
ocasiões para o aprimoramento da pesquisa conceitual, histórico crítica ou 
epistemológica. 
 
 
EMENTA   

Aspectos epistemológicos e metodológicos da pesquisa teórica em psicologia. Análise da 
consistência interna das pesquisas, dos debates conceituais, éticos e de suas 
consequências na prática. Parâmetros da produção de trabalho teórico original. Exercício 
de diferentes gêneros de sua redação.   
 
 
 
OBJETIVOS   

Discutir as condições de produção do conhecimento psicológico. Discutir a noção de 
conhecimento como construção e representação e as condições de rigor da pesquisa 
psicológica. Instrumentar o estudante a identificar, analisar e compreender os diferentes 
modos de fazer pesquisa teórica. Exercitar a capacidade de articulação e confronto de 
ideias, a argumentação crítica e a análise da consistência de argumentos, conceitos e 
definições. Exercitar a produção de texto acadêmico original. 
 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Caracterização do campo científico como mundo social, suas contingências, regras e 
processos. Caracterização do discurso científico em relação às categorias de empiria e 
especulação, ideologia e verdade. Diferenciação entre pesquisa bibliográfica, conceitual, 
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comentário, ensaio e resenha crítica. Distinção entre pesquisa exploratória, descritiva e 
explicativa. Discussão dos aspectos éticos e da noção de plágio. Exercícios práticos e 
redação de pesquisa teórica original.  
 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas. 
Exercícios práticos. 
Seminários de pesquisa.  
Debates em sala de aula.  
Realização de pesquisa. 
 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO  
A avaliação será realizada em dois momentos e modalidades: um seminário e uma 
pesquisa teórica individual. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BASTOS, R. L. Ciências humanas e complexidades: projetos, métodos e técnicas de 
pesquisa; o caos, a nova ciência. Rio de Janeiro: E-papers, 2009. 
BOURDIEU, P. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: Unesp, 2004. 
CANDIOTTO, C. Fundamentos da pesquisa científica: teoria e prática. Petrópolis: Vozes, 
2011. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CERTEAU, M. História e Psicanálise: entre ciência e ficção. Belo Horizonte: Editora 
Autêntica, 2011.  
FIGUEIREDO, L.C.M. Revisitando as psicologias: da epistemologia à ética das 
práticas e discursos psicológicos. São Paulo: Educ / Petrópolis: Vozes, 1996. 
FULGÊNCIO, L. O método especulativo em Freud. São Paulo: Educ, 2008. 
JAPIASSU, H. Ciência e destino humano. Rio de Janeiro: Imago, 2005. 
LUNA, S. V. Planejamento de Pesquisa: uma introdução. Elementos para uma 
análise metodológica. São Paulo: EDUC, 2009. 
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Pesquisando o Desenvolvimento Infantil através dos Desenhos 

Animados  

DEPARTAMENTO: Psicologia do Desenvolvimento Humano 

PROFESSORA: Ana Laura Schliemann 

CARGA HORÁRIA:  51 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

O desenvolvimento da pesquisa no curso de Psicologia tem particularidades que 
precisam ser observadas e respeitadas. O aluno de 6º. Período pode retomar o raciocino 
sobre o pesquisar através da metodologia ativa de aprendizagem. A utilização de 
desenhos como sujeitos de pesquisa pode ser um veículo de aprendizagem que favorece 
o desenvolvimento dessa habilidade permitindo a presença de um participante de 
pesquisa virtual, bem como respeitando as limitações éticas e pedagógicas. 
 

EMENTA 
 

Utilizar a pesquisa como fonte de conhecimento. Apresentar concepções de pesquisa 
documental. Possibilitar uma reflexão sobre os desenhos comerciais infantis que partem 
do cotidiano e como eles podem desenvolver ciência. Criar condições para uma reflexão 
ativa entre a teoria do desenvolvimento e os desenhos comerciais infantis. 
 
OBJETIVOS 

 
Desenvolver um projeto de pesquisa documental sobre um tema do desenvolvimento 
humano, em qualquer fase do mesmo, utilizando os desenhos comerciais infantis. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Retomada do desenvolvimento humano ao longo do ciclo vital. Discussão sobre o 
processo de pesquisa. Discussão sobre o Comitê de ética em pesquisa. 
Desenvolvimento do raciocínio crítico sobre os processos de pesquisa: qualitativa e 
quantitativo. Teoria de pesquisa documental. 
 

METODOLOGIA  

Proposta de aprendizagem por metodologia ativa de aprendizagem através da confecção 
de um projeto de pesquisa (da ideia a apresentação em pôster, bem como a confecção 
de um artigo) que utilize os desenhos infantis comerciais e a teoria do desenvolvimento 
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humano. Realização de exercícios preparatórios para a confecção de um projeto 
pesquisa sobre a temática proposta. 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados através da frequência e participação nas aulas bem como pelo 
cumprimento da confecção e entrega de um projeto inteiro de pesquisa sobre a temática 
proposta. Apresentação de pôster ao final do projeto. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEE, H e Boyd, D. A Criança em Desenvolvimento. Porto Alegre, 2011. 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 
Paulo, EPU, 1986. 
 
MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11ª ed. São 
Paulo, HUCITEC, 2008 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 
CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: 
enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008. 
 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, Vozes, 
2006 

 
CORSO, D, L. & CORSO, M. - Fadas no divã - Psicanálise nas histórias infantis. Porto 
Alegre, Artmed, 2005. 
 
GIL, A. C. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia Científica: a construção do 
conhecimento. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
 

 


