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Complexos Culturais: sociedade, clínica e etnia  

DEPARTAMENTO: Teorias e Práticas Clínicas  

PROFESSOR: Guilherme Scandiucci  

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A proposta do curso está inserida nas diretrizes básicas do currículo da Faculdade de 

Psicologia ao proporcionar a oportunidade de aprofundamento do diálogo entre os 

conhecimentos teóricos adquiridos em semestres anteriores (Psicologia Analítica I e II; 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas II) e outras disciplinas ligadas a contextos 

socioculturais. O curso visa o diálogo entre a clínica e aspectos históricos e culturais 

presentes em fenômenos psicológicos, à luz da psicologia analítica. 

 

 

EMENTA   

A relevância dos aspectos históricos e culturais na observação e interpretação de 

fenômenos psicológicos. A clínica e sua relação com a sociedade contemporânea sob a 

ótica da psicologia analítica. Etnia e questões raciais como problemáticas fundamentais 

da sociedade brasileira. 

 

OBJETIVOS   

Discutir a relação entre a psicologia analítica, a história e os aspectos culturais. 

Proporcionar o questionamento por parte do aluno acerca das fronteiras entre o 

“individual” e o “coletivo” no âmbito da psicologia analítica. Possibilitar reflexão sobre a 

relação entre a prática clínica e os fenômenos socioculturais, enxergando os pontos de 

convergência entre estes dois campos. Estudar a problemática do racismo na sociedade 

brasileira e a importância das questões étnicas para a psicologia. Estimular o aluno para 

a realização de exercício teórico sobre um ou mais fenômenos sociais que o cerca. 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

- Contribuições de Jung e dos pós-junguianos acerca de fatores políticos, históricos, 

sociais e ambientais. Indivíduo e sociedade. 

- A teoria dos complexos culturais: clínica, sociedade e cultura. 

- Escravidão, cordialidade, racismo e violência como marcas de nossa sociedade. 
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- Etnia na clínica: o inconsciente tem cor? 

- A arte como arma para se lidar com o racismo: produções afro-brasileiras.  

 

METODOLOGIA  

Discussão de textos, reflexões a partir de material artístico, apresentação em grupo 

acerca das leituras propostas. Elaboração de trabalho escrito individual em torno de um 

fenômeno sociocultural eleito pelo aluno. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Presença e participação nas aulas. Apresentação/debate em pequenos grupod a partir de 

leituras propostas. Trabalho escrito individual. 

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

- HILLMAN, J. O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo. São Paulo: Verus, 2010. 

- JUNG, C.G. Civilização em transição. Petrópolis: Vozes, 2000. 

- SCANDIUCCI, G. Juventude negro-descendente e a cultura hip hop na periferia de São 

Paulo: possibilidades de desenvolvimento humano sob a ótica da psicologia analítica. 

Dissertação (Mestrado em Psicologia). São Paulo, Universidade de São Paulo, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

- ADAMS, M.V. The Multicultural Imagination: Race, Color, and the Unconscious. New 

York: Routledge, 1996. 

- AMEZAGA, P.; BARCELLOS, G.; CAPRILES, A.; GERSON, J.; RAMOS, D. (eds.) 

Listening to Latin America: Exploring Cultural Complexes in Brazil, Chile, Colombia, 

Mexico, Uruguay, and Venezuela. New Orleans: Spring Journal Books, 2012. 

- GAMBINI, R.; DIAS, L. Outros 500: uma conversa sobre a alma brasileira. São Paulo: 

Senac, 1999. 

- SAMUELS, A. A psique política. Rio de Janeiro: Imago, 1995. 

- SINGER, T.; KIMBLES, S.L. (orgs.)The Cultural Complex: Contemporary Jungian 

Perspectives on Psyche and Society. Hove and New York: Brunner-Routledge, 2004. 
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Conversando com Bion 

DEPARTAMENTO: Psicologia Social 

PROFESSOR: Sergio Wajman  

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Bion talvez seja um dos autores que, dentro da Psicanálise, mais inovou no sentido de 

ampliar os horizontes estabelecidos por Freud e seus seguidores. O curso ora oferecido 

parte do princípio de que é importante, para o aluno, conhecer e travar contato com as 

contribuições de Bion enquanto pensador do Homem, questionador de técnicas 

psicanalíticas e, principalmente, criador de formas alternativas de se pensar a Psicologia 

e a Psicanálise. 

 

 

 

EMENTA   

O curso se propõe a apresentar ao aluno as idéias de Bion enquanto reflexões acerca do 

Homem, independente do lócus de intervenção do psicólogo. Se pretende, pois, oferecer 

um campo para a indagação e a descoberta de formas de considerar o fenômeno 

psicológico em suas dimensões subjetiva, cultural, histórica, simbólica e mítica. 

 

OBJETIVOS   

1. Tomar contato com as principais idéias e conceitos bionianos. 

2. Compreender a inserção do pensamento de Bion no panorama das idéias  

    psicanalíticas. 

3. Refletir acerca das repercussões e reverberações do pensamento bioniano sobre o  

    fazer psicológico.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1) Vida e Obra de Bion 

2) Suas contribuições à Psicologia dos Grupos 

3) O Homem e sua relação com o Conhecimento e com a Experiência 

4) Aportes à reflexão sobre o Homem: quem é esse ser? 

5) Diálogos com outras áreas do conhecimento: Filosofia, Sociologia, Religião, Arte, 

Psicologias não-psicanalíticas. 
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METODOLOGIA  

1) Leitura de textos (em sala de aula ou fora dela) 

2) Exposições dialogadas sobre o conteúdo da disciplina 

3) Discussões em pequenos grupos 

4) Filmes 

5) Dramatizações 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

• Participação dos alunos nas atividades da disciplina 

• Relatórios escritos individuais e grupais 

• Trabalho escrito individual ao final do semestre 

 

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

BION, Wilfred R.. Experiências com Grupos. Rio de Janeiro: Imago, 1970. 

BION, Wilfred R.. Conferências Brasileiras I – São Paulo / 1973. Rio de Janeiro: Imago,    

1975. 

BION, Wilfred R.. Conversando com Bion – Quatro Discussões com W.R. Bion. Rio de 

Janeiro: Imago, 1992. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BION, Wilfred R.. Aprendiendo de la Experiencia. Mexico: Paidos, 1987. 

BION, Wilfred R.. Estudos Psicanalíticos Revisados. Rio de Janeiro: Imago, 1994. 

BLÉANDONU, Gérard. Wilfred R. Bion: A Vida e a Obra – 1897-1979. Rio de Janeiro:  

                         Imago, 1993. 

GRINBERG, Léon; SOR, Darío; BIANCHEDI, Elizabeth Tabak de. Introdução às Idéias 

de Bion. Rio de Janeiro: Imago, 1973. 

ZIMERMAN, David E.. Bion – Da Teoria À Prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
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Fenomenologia do Suicídio  

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia  

PROFESSOR: Marcelo Sodelli  

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Os índices de suicídio têm aumentado consideravelmente nos últimos anos, inclusive no 

Brasil. É um assunto tabu em diversos meios, situação não diferente no curso de 

Psicologia, no qual  é pouco estudado e discutido. Assim, os alunos não são formados 

para cuidar de pacientes com risco suicida ou para o acompanhamento após a tentativa 

de suicídio. Esta possibilidade humana está presente na atuação  do psicólogo em suas 

diversas áreas, seja na clínica, nas instituições de saúde ou mesmo no âmbito escolar. 

Por outro lado, o estudo do pensamento fenomenológico traz uma compreensão singular 

sobre este fenômeno, especificamente quando o Homem e o mundo contemporâneo são 

analisados a partir da segunda fase do pensamento heideggeriano.  

 

 

 

 

EMENTA   

Dada sua intrínseca relação com a morte o fenômeno do suicídio é um tema tabu para a 

Psicologia. Não distante, o psicólogo é por muitas vezes convocado a lidar com este 

fenômeno em suas diversas áreas de atuação. Por meio do estudo da Fenomenologia 

Hermenêutica, especificamente a segunda fase do pensamento de Heidegger (posterior 

a obra Ser e Tempo), esta disciplina tem o objetivo de buscar compreender o fenômeno 

do suicídio investigando criticamente as possibilidades preventivas e posvenção, como 

também, as implicações no trabalho clínico, redimensionando os limites da atuação do 

psicólogo. 

 

OBJETIVOS   

Esta disciplina tem o objetivo de apresentar e discutir o fenômeno do suicídio a partir da 

contribuição da perspectiva fenomenológica, mais especificamente, a partir da segunda 

fase dos estudos do filósofo alemão Martin Heidegger (estudos tardios, posterior a obra 

Ser e tempo). Assim, o suicídio será pensado a partir daquilo que é nomeado pela 

Fenomenologia da “Era da técnica”. Nos debruçaremos no fenômeno do suicídio na 
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esteira fenomenológica investigando os métodos de prevenção, cuidado e posvenção, 

seja na clínica, em instituições de saúde ou no âmbito escolar. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Estudo desconstrutivo e crítico: conceitos de prevenção • Multicausalidade do suicídio 

(aspectos culturais, sociológicos, psicológicos, econômicos) • Fatores de risco e proteção 

• O suicida em potencial e seus diferentes comportamentos nos ambientes em que 

transita - Posvenção ao suicídio • Conceito de posvenção. 

Estudo Fenomenológico: Breve considerações sobre Ser e Tempo e a constituição 

ontológica do Dasein. Viragem Heideggeriana: introdução a segunda fase do 

pensamento de Heidegger: o acontecimento apropriador. Mundo contemporâneo e a Era 

da Técnica. 

Revisitando o fenômeno do suicídio a partir da compreensão hermenêutica-

fenomenológica. Psicopatologias e suicídio. Era da técnica, hiperestesia e perda de 

sentido, a redução contemporânea do homem ao ser vivencial. 

  

 

 

 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas, leituras e discussões de material teórico. Aulas dialógicas em 

pequenos grupos e discussões com toda a classe. Utilização de recursos de audiovisual 

como documentários, filmes de curta duração. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Sobre a parte teórica do curso, o aluno será avaliado individualmente e deverá obter no 

mínimo a nota 5,0 (cinco) em cada avaliação (duas avaliações). No caso do aluno não 

obter a nota mínima (5,0) em cada avaliação individual, ele será reprovado, com a nota 

final correspondendo a sua menor nota. A nota final do aluno no semestre será a média 

aritmética das notas das avaliações individuais. 

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

Dutra, E. (2010). Suicídio no Brasil: estratégias de prevenção e intervenções. In Hutz, C. 

S. (Org.). Avanços em Psicologia Comunitária e intervenções psicossociais. S.P.: Casa 

do Psicólogo, (pp. 223-264). 

Feijoo, A. M. L.C. (2017). Pessoas em Risco de Suicídio: uma análise fenomenológica do  

ato de decidir pôr fim à vida. Rio de Janeiro. Edições IFEN. 



 
             Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 
Curso de Psicologia 

                                                                                                 Eletiva Teórica       8º per./2020 

Rua Monte Alegre, 984 -  Perdizes - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8152  
http://www.pucsp.br/  -  registropsico@pucsp.br 

Heidegger, M (2015). Contribuições a Filosofia (Do Acontecimento Apropriador). Rio de 

Janeiro: Via Verita. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Dutra. E. (2000). Compreensão de tentativas de suicídio de jovens sob o enfoque da 

Abordagem Centrada na Pessoa. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia. 

Universidade de São Paulo (USP). 

Dutra, E.(2011) Pensando o suicídio sob a ótica fenomenológica hermenêutica: algumas 

considerações. ; Rev. Abordagem gestál; 17(2): 152-157. 

Heidegger, M. (1981). Todos nós... ninguém. Um enfoque fenomenológico do social. 

Trad.: Dulce Critelli. São Paulo: Moraes (Original publicado em 1927). 

Heidegger, M. (1999). Ser e Tempo. 8ª ed. Petrópolis: Vozes (Original publicado em 

1927). 

Rocha, M. S.; Boris, G. J. B.; Moreira, V. (2012) A experiência suicida numa perspectiva 

humanista-fenomenológica.  Rev. Abordagem gestál.; 18(1): 69-78. 
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Psicologia, Gênero e Sexualidades  

DEPARTAMENTO: Psicologia do Desenvolvimento Humano 

PROFESSOR: Plínio de Almeida Maciel Junior 

CARGA HORÁRIA:  51  

 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

O debate epistemológico contemporâneo sobre gênero e as sexualidades tem 

contribuído de modo fundamental para questionamentos e mudanças do olhar da(s) 

psicologia(s) sobre seu campo de ação e teorização. Propiciar reflexões sobre os modos 

como diferentes abordagens psicológicas vêm sendo desafiadas pelas contribuições 

advindas dos estudos de gênero e sobre a fundamentação de políticas, programas e 

práticas em Psicologia pautadas em perspectivas anti-misóginas e críticas às ideologias 

heterossexistas e heteronormativas é o objetivo desta disciplina.  

 

EMENTA 

Mapeamento das críticas feministas contemporâneas a partir das leituras de gênero. 

Ênfase na relação entre gênero e as estruturas de poder a partir do debate no campo da 

psicologia e de debates no âmbito interdisciplinar. Perspectivas teóricas clássicas e 

contemporâneas nos estudos de gênero e das sexualidades. Problematização dos 

sistemas normativos e suas implicações na produção das sexualidades consideradas 

“abjetas”. Gênero e interseccionalidade. 

 

OBJETIVOS  

Diferenciar os conceitos de gênero, corpo, sexualidade compreendendo suas 

imbricações. Problematizar os binarismos no pensamento ocidental, especialmente a 

dualidade natureza x cultura. Problematizar a heteronormatividade e suas consequências 

no que diz respeito à (psico)patologização das chamadas sexualidades “desviantes”. 

Conhecer as pautas políticas relativas aos direitos sexuais e reprodutivos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução aos estudos de gênero, corpo e sexualidade; Teorias de gênero, feminismos e 

transgressão; Gênero e interseccionalidade; Gênero e raça/etnia; Gênero e 

desigualdades; A história da(s) sexualidade(s); A problematização do corpo; 

Despatologização das sexualidades não-normativas; Psicologia, gênero e sexualidades: 

o debate contemporâneo. 
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METODOLOGIA  

Aulas expositivas-dialogadas. 

Jogos e dinâmicas. 

Debates com disparadores como filmes e matérias divulgadas pelas várias mídias. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Os alunos serão avaliados por intermédio da frequência, participação, da elaboração 

quinzenal de sinopses individuais reflexivas baseadas nas leituras e discussões em 

aulas, e da elaboração de quatro exercícios grupais produzidos na sala de aula.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIROLI, Flávia. Gênero e Desigualdades: limites da democracia no Brasil. São Paulo: 

Boitempo, 2018. 227p. 

CONNEL, Raewyn. Gênero em termos reais. São Paulo: nVersos. 2016. 272p.  

PISCITELLI, A. Gênero: a história de um conceito. In: ALMEIDA, H. B. de; SZWAKO, J. 

E. (orgs.). Diferenças, Igualdade. Coleção Sociedade em Foco. São Paulo: Berlendis e 

Vertecchia. 2009. p. 118-146. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro/Pólen, 2019. 152p. 

COLLINS, Patricia H. Pensamento Feminista Negro. São Paulo: Boitempo, 2019. 496p. 

HOLLANDA, Heloísa B. de. Pensamento Feminista – Conceitos Fundamentais. Rio de 

Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. 440p. 

HOLLANDA, Heloísa B. de. Pensamento Feminista Brasileiro – Formação e Contexto. 

Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. 400p. 

JESUS, Jaqueline G. de [et al.]. Transfeminismo – Teorias e práticas. Rio de Janeiro: 

Metanoia, 2015.194p. 

OLIVEIRA, João Manuel de. Desobediências de gênero. Salvador (BA): Devires, 2017. 

124p. 

RESTIER, Henrique; SOUZA, Rolf M. de (orgs.). Diálogos Contemporâneos Sobre 

Homens Negros e Masculinidades. São Paulo: Ciclo Contínuo Editorial. 2019. 232p. 

RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte (MG): Letramento/Justificando, 

2017. 112p. 

RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das 

Letras. 2018. 148p. 
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Uma Análise do “Pensar” na Perspectiva Comportamental Skinneriana  

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia  

PROFESSORES: Daniel de Moraes Caro  

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Considerando a importância prática dos repertórios denominados de intelectuais, como o 

“pensamento”, “raciocínio”, “resolução de problemas” e “criatividade”, é importante 

desenvolver a capacidade de analisar conceitualmente as relações sob estes rótulos. 

Esta análise permitirá identificar e desenvolver condições propícias para a pesquisa e 

aplicação sobre o tema. Além disso, ajudará a identificar as condições responsáveis por 

perturbações ou impedimento do desenvolvimento de tais repertórios. 

 

EMENTA   

Contribuições da análise do comportamento para a compreensão de repertórios 

complexos ditos intelectuais, para a descrição das condições promotoras, facilitadoras e 

perturbadoras do desenvolvimento de tais repertórios. Discussão da aplicabilidade de tais 

análises em situações práticas. 
 

OBJETIVOS   

Os alunos devem, ao final da disciplina, serem capazes de utilizar os conceitos da 

análise do comportamento para a descrição e interpretação de “fenômenos psicológicos” 

como o pensar, raciocinar, resolver problemas, entre outros. Reconhecer as 

particularidades de uma análise de tais fenômenos em uma proposta comportamental e 

serem capazes de descrever procedimentos facilitadores da aprendizagem de tais 

repertórios. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Contingências sociais e o desenvolvimento do repertório individual (Pensamento, 

resolução de problemas e criatividade)  

2. Comportamento “intelectual” não verbal (o manejo do seu repertório pelo próprio 

indivíduo)  

3. Comportamento “intelectual” verbal (Comportamento Verbal e controle por regras 

no comportamento intelectual)  
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             a. Características e Possibilidades abertas pelo comportamento verbal 

4. Análise de repertórios individuais complexos (multi-determinação do 

comportamento, raciocínio, lógica e resolução de problemas complexos) 

 

 

METODOLOGIA  

Os objetivos da disciplina serão alcançados por meio de aulas predominantemente 

dialogadas, com discussão aprofundada dos textos selecionados, exposição de 

conteúdo; discussões em grupos; e seminários temáticos. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

O aluno será avaliado por meio de provas individuais ao final de cada unidade longo da 

disciplina, entrega sistemática de sínteses das discussões realizadas em aula, pela 

participação nas discussões propostas em aula e apresentações orais em grupo. 

 

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Andery, M. A. P. A., & Sério, T. M. A. P. (2003). O pensamento é uma categoria no 

sistema skinneriano. Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, 54(3), 274-283. 

Skinner, B. F. (1957).  Comportamento Verbal (Waldyr Muniz Oliva Trad.). São Paulo: 

Editora Cultrix.  

Skinner, B. F. (1974). Sobre o Behaviorismo (Maria da Penha Villalobos Trad.). São 

Paulo: Editora Cultrix 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Barros, R. D. S. (2003). Uma introdução ao comportamento verbal. Revista Brasileira de 

Terapia Comportamental e Cognitiva, 5(1), 73-82. 

Skinner, B. F. (1953). Ciência e comportamento humano (J. C. Todorov & R. Azzi, 

Trads.). São Paulo: Martins Fontes.  

Skinner, B. F. (1969). Contingencies of Reinforcement. New York: Apleton-Century-

Corfts. 

Skinner, B. F. (1989). Questões recentes na análise do comportamento. Trad. de AL Néri. 

Millenson, J. R. (1975). Princípios de análise do comportamento. (A. A. Souza e D. 

Rezende, trads.). Brasília: Coordenada. (Publicado originalmente em 1967) 

 


