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Combatendo desigualdades: análise e intervenção comportamental  
 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia 

PROFESSOR: Marcos Spector Azoubel 

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

O problema das desigualdades sociais tem um impacto pervasivo na vida da população 

que sofre preconceitos, injustiças e violências. A Análise do Comportamento, por sua 

vez, traz contribuições importantes para o campo de questões sociais. Isso justifica um 

olhar para as contribuições teóricas desta abordagem na compreensão dos fenômenos 

relacionados a diversas desigualdades, assim como o levantamento de possíveis 

intervenções para mitigar o problema. 

 

EMENTA 

A partir do referencial teórico-conceitual da Análise do Comportamento, será feita uma 

análise das contingências envolvidas em desigualdades sociais relativas a: raça/etnia, 

classe socioeconômica, gênero (homofobia e misoginia), diversidade sexual, idade, 

religião, etc. Elementos de análise de controle social e o papel da cultura como 

influencias no comportamento serão discutidas, para propor intervenções viáveis. 

 

OBJETIVOS 

A partir de dados da realidade de injustiças e desigualdades sociais, tornar o aluno capaz 

de identificar e analisar contingências em interações sociais complexas. O aluno deverá 

analisar possíveis variáveis críticas em entrelaçamentos comportamentais que são 

selecionados e mantidos em uma cultura apesar de gerarem (ou justamente por gerarem) 

desigualdades ou injustiças. Da mesma forma, o aluno deverá ao final, saber identificar 

alguns determinantes individuais no comportamento dos beneficiados e prejudicados nas  
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relações socialmente desiguais. Por fim, o aluno deverá sair com algumas ferramentas 

para participar da transformação dessa realidade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Definição e evidências sobre diversos tipos de desigualdades sociais no Brasil. 

2. Coleta coletiva de dados quantitativos publicados sobre desigualdades. 

3. Discussão sobre controle social do comportamento, tipos agências de controle e papel 

destes na manutenção de desigualdades. 

4. Unidades de análise de fenômenos culturais. 

5. Dados de pesquisa experimental sobre preconceito e problemas relacionados. 

6. Analise de variáveis que mantém desigualdades (incluindo práticas verbais, fatores 

históricos e econômicos). 

7. Discussão de propostas para o combate de desigualdades. 

8. Desenvolvimento de propostas de intervenções minimizando controle aversivo. 

 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas com metodologia ativa, com foco em roteiros de leitura, debate de 

textos e temas, apresentações de alunos com levantamento de dados ou 

desenvolvimento em grupos de propostas de intervenções. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua por meio de atividades individuais e em grupo, tais como entrega de 

questões de roteiro de leitura, dados de pesquisa coletados, exercícios e seminários. 

Uma avaliação de conteúdo será aplicada no meio do curso. Total das notas atribuídas 

será 10,0 (dez). A aprovação será condicional a duas coisas: obtenção de 50% ou mais 

da nota total e também 50% do valor da avaliação de conteúdo. Está prevista a 

possibilidade de reavaliação desta última em que o aluno não tenha obtido 50% do valor.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
GUERIN, B. Combatendo a discriminação racial cotidiana sem assumir racistas ou 
racismo: novas idéias para intervenções a partir de uma análise contextual. 2017 
Tradução não publicada de: “Combating Everyday Racial Discrimination without 
assuming racists or racism: new intervention ideas from a contextual analysis. Em: 
Behavior and Social Issues, 14, 46-70. 2005” 
 
MIZAEL, Tahcita Medrado; DOS SANTOS, Silvana Lopes; DE ROSE, Julio Cesar 
Coelho. Contribuições do paradigma de equivalência de estímulos para o estudo das 
atitudes. Interação em Psicologia, Curitiba, v. 20, n. 2, dez. 2016. ISSN 1981-8076. 
Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/46278>. 
 
SKINNER, B.F. (1989). Ciência e comportamento humano. 7. ed. São Paulo: Martins 
Fontes. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Relações Raciais: Referências Técnicas para 
atuação de psicólogas/os. Brasília, CFP. 2017. 
 
FAZZANO, L. H. e GALLO, A. E. (2015). Uma Análise da Homofobia Sob a Perspectiva 
da Análise do Comportamento. Temas em Psicologia, 23, 3, 535-545. 
 
GLENN, S. S. Contingências Operantes e a Origem das Culturas. Tradução não 
publicada de: “Operant Contingencies and the origins of cultures. Em K. A. Lattal & P. N.  
Chase (orgs.), Behavior theory and philosophy (pp. 223-242). New York: Klewer 
Academic/Plenum.” 2003. 
 
GOMES, H. C. R., COSTA, N. Violência contra a mulher: uma pesquisa empírica sobre 
regras descritivas comuns na sociedade ocidental. Acta Comportamentalia, 22, 1, 89-100. 
2014 
 
HOLLAND, J. Comportamentalismo parte do problema ou parte da solução? Psicologia, 
9(1), 59-75. 1983. 
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Desigualdade étnico-racial no Brasil e Psicologia  
 

DEPARTAMENTO: Psicologia Social 

PROFESSORA: Beatriz Borges Brambilla  

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

O racismo constitui-se como questão estrutural da sociedade brasileira. Configurado a 
partir de cerca de 400 anos de regime escravocrata e das políticas que a ele se 
sucederam, seus efeitos marcam a perpetuação de desigualdades e do genocídio que se 
mantém como linha de continuidade desde a colonização. O racismo é por isso 
estruturante da subjetividade da população brasileira, tanto de pessoas negras, quanto 
de pessoas não-negras, constituído a partir de relações raciais que precisam ser 
reconhecidas pela Psicologia por seus efeitos psicossociais.  
 

 

EMENTA   

Estudo da questão étnico-racial na formação da sociedade brasileira e da dimensão 

estrutural do racismo na constituição de suas desigualdades. Reconhecimento das 

relações raciais, de seus desdobramentos na dimensão subjetiva e de desafios para o 

enfrentamento do racismo a partir de contribuições da Psicologia Sócio-Histórica.  

 

OBJETIVOS   

- Analisar, numa perspectiva histórica, as configurações do racismo como dimensão 

estrutural na formação da sociedade brasileira.  

- Compreender a constituição da subjetividade a partir de relações raciais, identificando a 

necessidade de enfrentamento do racismo a partir da própria Psicologia. 

- Elaborar contribuições a partir de uma perspectiva crítica em Psicologia para políticas 

de promoção de igualdade racial, considerando sua inserção em diversas áreas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

- Formação social do Brasil e racismo estrutural 

- A produção do racismo no Brasil e sua interlocução com a história da Psicologia 

- Relações raciais, efeitos psicossociais do racismo e racismo institucional: contribuições 

da perspectiva Sócio-Histórica em Psicologia 

- Construindo políticas públicas para o enfrentamento ao racismo: as lutas do movimento 

negro e a urgência de uma Psicologia antiracista 

 

METODOLOGIA  

Leitura, aulas expositivas e debates sobre textos teóricos; análises de dados, fenômenos 

e produções para a identificação das configurações do racismo na sociedade brasileira e 

seus efeitos psicossociais; produção de debates e trabalhos grupais. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Presença e participação nas aulas; 

Realização de trabalho em grupo; 

Realização de avaliação individual. 

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

INSTITUTO AMMA PSIQUÊ E NEGRITUDE. Os efeitos psicossociais do racismo. São 

Paulo, 2008. 

MOURA, C. Sociologia do negro brasileiro. Editora Ática. São Paulo, 1988. 

SCHUCMAN, L. V; MARTINS, H. V. A psicologia e o discurso racial sobre o negro: do 

“objeto da ciência” ao sujeito político. Psicologia Ciência e Profissão, n. 37, Brasília, 

2017.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

CARNEIRO, S. Racismo, sexismo e desigualdade social. Selo Negro. São Paulo, 2011.  
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FARIAS, M. Uma esquerda marxista fora do lugar: pensamento adstringido e a luta de 

classe e raça no Brasil. Revista SER Social, v. 19, n. 41, Brasília, 2018. 

GONÇALVES, M. G. M; BOCK, A. M. B. A dimensão subjetiva dos fenômenos sociais. In: 

GONÇALVES, M. G. M; BOCK, A. M. B.(org). A dimensão subjetiva da realidade: uma 

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

MUNANGA, K. A dificil tarefa de definir quem é o negro no Brasil. Estudos Avançados, v. 

18, N.50. São Paulo, 2004. 

SOUZA, N. S. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro em ascensão 

social. Graal. Rio de Janeiro, 1990. 
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Educar na e para a diversidade: contribuições da psicologia fenomenológica  
 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia/Psicologia Social 

PROFESSORES: Fabiola Freire Saraiva de Melo e Luciana Szymanski Ribeiro   

CARGA HORÁRIA:  51  

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A presente disciplina pretende inaugurar uma reflexão sobre as fronteiras entre a 
psicologia e educação a partir da perspectiva fenomenológica, com foco na discussão 
sobre nossa política educacional e os interesses que atravessam os projetos atualmente 
em discussão, cuja importância na construção identitária das crianças e adolescentes é 
inegável. A temática proposta, com aportes da abordagem fenomenológica, merece 
aprofundamento, pois ainda há pouco diálogo entre esse recorte teórico-metodológico e 
temas político-educacionais contemporâneos no atual currículo. 
 

EMENTA 

Interfaces entre a psicologia e a educação. Contribuições do pensamento 

fenomenológico para a compreensão dos discursos educacionais e fundamentação de 

ações/intervenções da/o psicóloga/o neste âmbito. Projetos educacionais como 

possibilidades de emancipação ou dominação: um olhar crítico. O golpe de 2017 e seus 

desdobramentos no campo da educação: possibilidades de ações psicológicas no 

processo de formação de crianças e adolescentes nas instituições educativas. 
 

OBJETIVOS 
Refletir sobre a educação e sua relação com a psicologia à luz da  perspectiva 
fenomenológica, trazendo uma compreensão de educação na sua concepção mais 
ampla, como discurso político e projeto de construção humana. Realizar uma leitura 
crítica sobre a educação de forma a explorar os diferentes sentidos do ato de educar. 
Trazer as discussões presentes em atuais PLs ou Leis aprovadas que discorrem sobre 
as questões raciais, de gênero e classe enfatizando o papel da/o psicóloga/o na reflexão 
sobre uma educação para a diversidade.  
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I: Reflexões sobre o que é educar: contribuições da fenomenologia para a 
educação; Um recorte histórico-crítico sobre o tema educação: avanços e retrocessos em 
relação aos direitos da criança e adolescente no contexto educacional; A crise na 
educação: intersecções entre a literatura clássica e acontecimentos atuais no campo  
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político-educacional; Contribuições do pensamento fenomenológico para a educação: o 
processo de des-naturalização de conceitos/teorias relativas à infância/adolescência.  
 
Unidade II: Educação e psicologia: uma aproximação a partir da fenomenologia; A 
questão do sentido no processo psicoeducativo; Relatos de experiência de práticas 
psicoeducativas em diferentes contextos; Interpretação de interesses no campo da 
política educacional: recortes 

 

 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas e dialogadas, intercaladas com discussões em grupos são a base 
metodológica do curso e ocorrerão a partir da leitura e discussão dos textos de 
referência. Além das discussões teóricas, serão trazidos relatos de experiências (por 
meio de narrativas ou filmes) para que os alunos possam se aproximar do pensamento e 
ação fenomenológica. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Dinâmica contínua de avaliação que inclui textos individuais produzidos ao longo do 
curso e trabalhos em grupo com apresentações; participação em aula. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA   
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
CRITELLI, Dulce Mara. Educação e dominação cultural: tentativa de reflexão ontológica. 
(Coleção Educação Contemporânea). São Paulo: Cortez Editora: Autores Associados, 
1981. 
REZENDE, Antônio Muniz.  Concepção fenomenológica da educação. (Coleção 
polêmicas do nosso tempo, v.38). São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1990. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos. Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012. Brasília, Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, 31 de maio de 2012, Seção 1, p. 48. 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004. Brasília, Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11.  
CRITELLI, D. M. Analítica do sentido: uma aproximação e interpretação do real. São 
Paulo: Brasiliense, 2006. 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
MARTINS, J. & BICUDO, M. A. P. Estudos sobre existencialismo, fenomenologia e 
educação. São Paulo: Editora Centauro, 2008. 
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Famílias na contemporaneidade: tradição e mudança  
 

DEPARTAMENTO: Psicologia do Desenvolvimento Humano 

PROFESSORA: Flavia Arantes Hime   

CARGA HORÁRIA:  51  

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

As rápidas transformações da modernidade e da pós-modernidade trouxeram mudanças 
tanto no âmbito da subjetividade quanto nas relações interpessoais. Entre estas se 
ressaltam as familiares que, principalmente devido a vários fatores decorrentes dos 
movimentos de contracultura surgidos na década de 60 do século XX, viram-se 
questionadas, o que abriu um leque de novas possibilidades, como o surgimento de “n” 
arranjos familiares, que se somaram à família nuclear tradicional. Conservadorismo e 
mudança caracterizam a família contemporânea, em que convivem o arcaico e o 
moderno. É fundamental que o (a) aluno (a) de Psicologia se aproprie de conhecimentos 
acerca desta instituição tão valorizada na cultura brasileira, a fim de que comece a se 
instrumentar para seja capaz de promover intervenções psicológicas no âmbito da 
terapia, prevenção primária e promoção de saúde. 
 

EMENTA   

A disciplina visa levar o aluno a conhecer os vários arranjos familiares contemporâneos  
e refletir sobre as transformações no ciclo de vida da(s) famílias (s) e dos indivíduos a 
elas (s) pertencentes, assim como identificar padrões funcionais ou disfuncionais, a fim 
de pensar possibilidades de intervenção que visem o desenvolvimento pessoal e 
sistêmico. 
 

OBJETIVOS   

Levar o (a) aluno (a) a aprofundar seus conhecimentos acerca da dinâmica e do 
funcionamento dos vários arranjos familiares contemporâneos, assim como identificar e 
refletir sobre as vicissitudes que cercam o movimento de transformação no tempo do 
grupo familiar e de seus indivíduos. Permitir a identificação de padrões funcionais e 
disfuncionais como a existência de segredos familiares, relações familiares abusivas, 
processo de elaboração da morte na família, etc. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

A família ou as famílias? Definições e contextualização histórica 

Conservadorismo ou mudança? Pluralidade de arranjos familiares na contemporaneidade 
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Ciclo vital pessoal e familiar 

Famílias monoparentais, homossexuais, poliamorosas, recasadas; transgeneridade nas 

conjugalidades 

O segredo na família ao longo do ciclo vital: mentiras, não ditos, etc. 

Relações abusivas na família: violências 

A morte na família e seu impacto no indivíduo e no sistema familiar 

 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas, pressupondo-se a leitura de textos semanais 
Serão discutidos temas por meio da análise de filmes, capítulos de livros, casos 
clínicos, apresentações temáticas 
Haverá aulas especiais com convidados que apresentarão aprofundamentos 
teórico-vivenciais relativos a temas concernentes à dinâmica familiar na pós-
modernidade. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Avaliação contínua tendo como referências a presença, participação, leituras. 
Execução de pequenas reflexões por escrito ao longo do semestre e uma 
avaliação individual em que o (a) aluno(a) deverá obter ao menos a nota 5,0 
(cinco). 
Apresentação de temas em grupos de alunos 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

 
Carter, Betty; McGoldrick, Monica. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma 
estrutura para a terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 1995. 
 

Macedo, Rosa Maria Stefanini de. Expandindo horizontes da terapia familiar. Curitiba: 
Editora CRV, 2015. 
. 
Walsh, Froma. Processos normativos na família: diversidade e complexidade. Porto 
Alegre: Artmed, 2016. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Cerveny, Ceneide M.O.; Berthoud, Cristiana M.E. (orgs.). Família e ciclo vital: nossa 

realidade em pesquisa. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009  

Lamb, Michael. Nontraditional families: parenting and child development. NY: 

Routledge Ed. 1999. 

Imber-Black, Evan. Os segredos na família e na terapia familiar. Porto Alegre: Artmed, 

2002. 

Souza, Rosane Mantilla de; Ramires, Vera R. Amor, casamento, família, divórcio...e 

depois, segundo as crianças. São Paulo: Summus Ed, 2006. 

Wagner, Adriana. Desafios psicossociais da família contemporânea: pesquisa e 

reflexões. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
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Saúde Mental no campo da infância e adolescência      
 

DEPARTAMENTO: Psicologia Social 

PROFESSORA: Deborah Sereno   

CARGA HORÁRIA:  51  

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

As políticas públicas de atenção à saúde mental de crianças e jovens envolvem ações 
amplas e intersetoriais, fundamentadas por concepções e práticas que articulem as 
dimensões política, clínica e ética, diferentes dispositivos de intervenção territoriais e 
comunitários e priorizando os sujeitos e sua inserção familiar, social e cultural. 
 

EMENTA   

Histórico da construção das políticas públicas de atenção psicossocial à infância e 
adolescência e os desafios atuais em tempos de retrocesso e desinvestimento nas 
políticas públicas. A contribuição da psicanálise na concepção de clínica ampliada e no 
modo psicossocial. O diagnóstico psicanalítico de autismo, psicose e falhas graves na 
estruturação do sujeito. 
 

OBJETIVOS   

Introduzir o aluno no campo das políticas públicas de atenção à infância e adolescência. 
Sensibilizar o aluno para a escuta do sujeito, da família e das instituições e para o 
trabalho em rede. Introduzir o aluno no repertório teórico e técnico da psicanálise na 
clínica dos casos graves e a reflexão crítica sobre a questão dos diagnósticos da infância 
e o problema da medicalização da infância e juventude. Estimular a invenção de 
dispositivos territoriais e comunitários. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

História da construção de políticas públicas no campo da infância e juventude. A rede de 
saúde mental e intersetorial: educação, assistência, entre outras. O diagnóstico de 
autismo, psicose e falhas na estruturação psíquica a partir da psicanalise. Escuta do 
sujeito e a clínica ampliada e o modo psicossocial. O problema dos diagnósticos e da 
medicalização de crianças e jovens.  
 

METODOLOGIA  

Desenvolver atividades que promovam o acesso aos conteúdos nomeados acima, como: 
leitura crítica, aulas expositivas, seminários, rodas de conversa com professores 
convidados, apresentação de filmes. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO  
A avaliação será contínua e cada etapa será pontuada. Presença, participação nas aulas 
e avaliação final na qual o aluno responderá questões ligadas ao conteúdo dado. 
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