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Contribuições de J. D. Ulman para um comportamentalismo anticapitalista 
 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia 

PROFESSORES: Amilcar Rodrigues Fonseca Júnior; Marcos Spector Azoubel 

CARGA HORÁRIA:  34  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

O Capitalismo, de acordo com teorizações marxistas, caracteriza-se pela dominação, 
exploração e opressão de uma classe, que detém os meios de produção, sobre outra, 
que vende sua força de trabalho. A Psicologia desenvolve-se no seio das 
contingências capitalistas. Nesse contexto, pode reivindicar uma suposta neutralidade, 
que favorece a manutenção do status quo, ou se posicionar ética e politicamente em 
prol de uma transformação estrutural da sociedade. Cientes disso, analistas do 
comportamento, como J. D. Ulman, têm discutido a possibilidade de um 
comportamentalismo anticapitalista. Entende-se que uma compreensão crítica sobre a 
realidade auxilia no desenvolvimento de uma práxis voltada para a transformação 
social e consequente superação de formas de controle coercitivo próprias do 
Capitalismo. 
 

EMENTA   

Contribuições de J. D. Ulman para um exame comportamentalista crítico da realidade e 
construção de ações ética e politicamente comprometidas com a superação de práticas 
coercitivas (exploração e opressão) próprias do Capitalismo. 
 

OBJETIVOS   

A disciplina tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento das seguintes habilidades: 
identificar aproximações entre Análise do Comportamento e Marxismo; identificar 
contribuições da Análise do Comportamento para o Marxismo e vice-versa; descrever 
contingências capitalistas; e propor estratégias de contracontrole (transformação social) 
fundamentadas na Análise do Comportamento e no Marxismo 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

A fim de permitir uma ampla compreensão sobre as possibilidades de diálogo entre 
a Análise do Comportamento e o Marxismo, os seguintes temas serão objeto da 
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disciplina: behaviorismo radical; selecionismo; contingências capitalistas; 
materialismo histórico dialético; luta de classes; mentalismo enquanto ideologia 
dominante; controle coercitivo e contracontrole. 

 

METODOLOGIA  

Leitura dirigida, discussão e apresentação de textos científicos sobre Análise do 
Comportamento e Marxismo. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Os estudantes serão avaliados de forma contínua considerando-se a realização de 

atividades individuais e em grupo, tais como roteiros de estudo, exercícios, 

seminários, avaliações e ensaios. Será atribuída nota a cada atividade, devendo o 

estudante obter ao menos 50% do valor total de cada atividade. O total das notas 

atribuídas às atividades será 10,0 (dez). Está prevista a possibilidade de reavaliação 

das atividades em que o estudante não tenha obtido 50% do valor a ela atribuído. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

CASTRO, Thales Cavalcanti. Análise do comportamento e Marxismo: (Im) 
possibilidades de diálogo (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de Goiás, 
Goiás, 2016.  
 

ULMAN, Jerome. Uma crítica de “Skinnerism: Materialism minus the dialectic” 
(Tradução para fins didáticos). Behaviorists for Social Action Journal, v. 1, n. 2, p. 1-8, 
1979.  
 

ULMAN, Jerome. Em direção a uma síntese de Marx e Skinner (Tradução para fins 
didáticos). Behavior and Social Issues, v. 1, n. 1, p. 57-70, 1991. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

DITTRICH, Alexandre. Behaviorismo radical, ética e política: Aspectos teóricos do 
compromisso social (Tese de doutorado). Universidade Federal de São Carlos, São 
Paulo, 2004. 
 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 2010. 
(Original publicado em 1848) 
 

SKINNER, Burrhus Frederic. Ciência e comportamento humano. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 1967. (Original publicado em 1953)  
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SKINNER, Burrhus Frederic. O que está errado com a vida cotidiana no mundo 
ocidental? Disponível em: 
http://www.itcrcampinas.com.br/pdf/skinner/oque_ha_de_errado_com_o_mundo_ocid
ental3a.pdf 
 

SOARES, Radharani. Contribuições do Marxismo para a Análise do Comportamento e 
da Análise do Comportamento para o Marxismo a partir da obra de Jerome D. Ulman 
(Trabalho de conclusão de curso). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2020. 
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Drogas e Populações invisíveis: da prevenção ao tratamento 

 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia 

PROFESSORES: Prof. Dr. Marcelo Sodelli e Profa. Dra. Teresa Cristina Endo  

CARGA HORÁRIA:  34  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

O uso de risco e dependência de drogas é um problema atual e complexo. Atinge todas 
as classes sociais e, direta ou indiretamente, todas as idades. A prevenção e o 
tratamento são as estratégias mais usadas pelas instituições que lidam com a esta 
problemática. Seja na saúde (CAPS, Hospitais, Clínicas, Comunidades Terapêuticas), na 
educação (escolas, Ong) ou em outras áreas, o psicólogo é convocado a contribuir com o 
seu conhecimento para a melhor compreensão desse fenômeno. Forçoso é admitir que 
esta área ainda é atravessada por discursos/práticas moralistas e preconceituosas. O 
desdobramento disso é desastroso, os grupos sociais envolvidos sofrem com o aumento 
da vulnerabilidade e com a invisibilidade.  Assim, torna-se fundamental que o curso de 
Psicologia da PUC ofereça a possibilidade de discussão e estudo desta temática. 
 

EMENTA  

Tanto a área de prevenção quanto de tratamento ao uso de risco e dependência de 
drogas vem sofrendo nos últimos anos sérias críticas em relação ao modo como tratam 
esta problemática. A postura proibicionista não só fracassou enquanto política púbica, 
como também, acirrou o preconceito e a invisibilidade das pessoas que usam drogas. 
Esta disciplina visa compreender a complexa relação do ser humano com as drogas a 
partir de um novo horizonte: das ações redutoras de vulnerabilidade (Noção de 
Vulnerabilidade e Redução de Danos). 
 

OBJETIVOS   

Atualizar conhecimentos sobre drogas lícitas e ilícitas. Apresentar as especificidades do 
consumo de drogas em diferentes contextos sociais. Analisar as diferentes abordagens 
preventivas e de tratamento, identificando seus pressupostos epistemológicos. Analisar 
as possibilidades e limites de cada abordagem preventiva e dos principais modos de 
tratamento. Conhecer o modo como as diferentes instituições lidam com o fenômeno do 
uso de drogas. Identificar as populações mais atingidas pela política proibicionista de 
drogas. Desenvolver postura crítica frente a grande mídia e o fenômeno do uso de 
drogas. Conhecer os pressupostos teóricos da noção de vulnerabilidade e da abordagem 
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de Redução de Danos. Conhecer e avaliar o trabalho do psicólogo na área da educação 
preventiva e de tratamento. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Atualização de conceitos sobre uso de drogas. O uso de drogas na perspectiva histórica. 
O tráfico, a violência e o uso de drogas. A grande mídia: sensacionalismo e banalização 
do uso de drogas. Os modelos preventivos: Proibicionismo e Prevenção que convive com 
as diferenças. Modos de tratamentos: Abstinência, o Modelo de Redução de Danos, 
Terapias de Substituição. Ampliação do conceito de vulnerabilidade. As populações 
invisíveis e o desdobramento no trabalho de prevenção e tratamento do uso nocivo de 
drogas. O trabalho do psicólogo na área da educação preventiva e no tratamento. 
 

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, noticiários/propaganda, 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   

SILVA, E.A., ZUGMAN, D.K., MOURA, Y.G. Vulnerabilidades, Resiliência e Redes – uso, 
abuso e dependência de drogas. São Paulo: Red Publicações, 2015. 
FIORI, R. Tráfico, Guerra, Proibição. In: Labate, B. C. MacRae, E. (Orgs) Drogas e 
Cultura: novas perspectivas. Salvador: EDUFBA, 2008, p.91-105. 
SODELLI, M. Uso de Drogas e Prevenção: da desconstrução da postura proibicionista às 
ações redutoras de vulnerabilidade. 2 Ed. Ampliada e Atualizada. Rio de Janeiro, Editora 
Via Verita, 2016.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. Álcool e outras drogas. Conselho Regional 
de Psicologia da 6º região. São Paulo, CRPSP, 2011. 
ONG,L.F.S. O uso de drogas na consumação da modernidade. Rio de Janeiro. Via Verita 
Editora, 2016.  
SEIBEL, S.  Dependência de Drogas II. São Paulo, Editora Atheneu, 2009. 
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SILVIA, E. A. & DE MICHELLI, D. Adolescência, Uso e Abuso de Drogas: uma visão 
integrativa. São Paulo: Editora FAP-UNIFESP, 2011.  
SODELLI, M. Aproximando sentidos: formação de professores, educação, drogas e 
ações redutoras de vulnerabilidade. Tese (Doutorado em Educação: Psicologia da 
Educação) Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica. São Paulo, 2006, 
p.34-114. 
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Educação Inclusiva e Interseccionalidade: contemporaneidade e 
Psicologia 
DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas e Psicologia Social 

PROFESSORAS: Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro e Beatriz Borges Brambilla 

CARGA HORÁRIA:  34  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

A educação inclusiva, como direito de todas/os/es, pode ser entendida como uma forma 
de contraposição à desigualdade, resultante de múltiplas formas de opressões 
interseccionais, como étnica, racial, de gênero, de classe social, de sexualidade, de 
idade, de religião e de capacidades. Não sem polêmicas e contradições, o país enfrenta 
esse desafio via políticas públicas ainda emergentes, sucateadas e subfinanciadas. A 
psicologia como um dos fundamentos da educação tem papel importante nesse cenário e 
consequentemente justifica-se a relevância de uma disciplina em que os alunos possam 
conhecer e refletir sobre a concepção de educação inclusiva e sua implementação no 
Brasil, de modo a construir um olhar crítico sobre o tema, que usualmente possui enfoque 
prioritário na educação especial na perspectiva da educação inclusiva, mas não se 
esgota nele. 
 

EMENTA  

Educação e Educação Inclusiva: panorama histórico. Educação inclusiva uma questão de 
direitos humanos. Educação especial e inclusão na perspectiva de educação para 
todas/os/es. Educação e Interseccionalidade – etarismo, racismo, capacitismo, cis-
hetero-sexismo, regionalismo e intolerância religiosa na Educação. Educação inclusiva 
no cenário nacional: Políticas Públicas. Psicologia e educação inclusiva. Práticas 
Educacionais Inclusivas. 
 

OBJETIVOS  

Levar os alunos a: 

refletirem sobre as desigualdades sociais que se reproduzem e ou se aprofundam no 

plano da educação; 

conhecerem e refletirem sobre o conceito de educação inclusiva, sua evolução, 

possibilidades e controvérsias no contexto da história da educação;  
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conhecerem o conceito de interseccionalidade e sua articulação com o processo 

educativo; 

conhecerem e analisarem políticas públicas voltadas à educação inclusiva, sua 

abrangência e possiblidades de efetivação; 

conhecerem e analisarem contribuições da psicologia para a educação inclusiva. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Entrelaçamento entre educação e educação inclusiva panorama histórico. 

Do questionamento da educação especial à ideia de inclusão na perspectiva de educação para 

todas/os/es. 

Interseccionalidades e Educação. 

Sentidos e significados da ideia: educação para todos – por uma educação transgressora onde 

caibam todas as formas de existência. 

Documentos internacionais e nacionais sobre educação para todos e sobre a educação especial 

na perspectiva da educação inclusiva. 

Políticas de educação inclusiva no município de SP.  

Intervenções da psicologia visando à educação inclusiva. 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas, leitura e discussão de textos, seminários, palestras com convidados. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Presença e participação nas aulas. 

Seminários. 

Trabalhos em grupo e individuais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Hooks, B. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2013. 

Kupfer, M. C. M., Patto, M. H. S. (Orgs.) (2017). Práticas inclusivas em escolas 

transformadoras: acolhendo o aluno-sujeito. São Paulo: Escuta/FAPESP. 

Machado, A. M. e cols.(2005). Psicologia e direitos humanos: educação inclusiva, direitos 

humanos na escola. São Paulo: Editora Casa do Psicólogo. 

Mantoan, M.T.E.(2015). Inclusão escolar: o que é? Por que? Como fazer? São Paulo: 

Summus. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Brasil. (1994)  Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas 

especiais. Brasília:UNESCO.  http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf, 

recuperado em 27/06/2016. 

 

Brasil. (1996). Leis de Dietrizes e Bases da Educação.(Lei n. 9.3940). 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf, recuperado em 

27/06/2016. 

 

Brasil. (2008). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. Brasília: MEC. 

http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_nacional_educacao_especial.pdf, recuperado em 

27/06/2016. 
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Gadea, C.A.; Acosta, S. P. F. (2019).A luta pela identidade: uma análise de “Cara Gente 

Branca” por meio da noção de interseccionalidade de Patrícia Hill Collins. 

Contemporânea, v. 9, n. 2, p. 545-562.  

 

Macedo, A. C. et al. (2019).Do lugar de onde venho a resistência não começa na 

ocupação, ela vem de antes: As adolescentes e a interseccionalidade de gênero, 

sexualidade, raça e classe no contexto das ocupações. Revista Com Censo: Estudos 

Educacionais do Distrito Federal, v. 6, n. 3, p. 50-61.  
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Empregabilidade na Diversidade e em Pessoas com deficiência 

 

DEPARTAMENTO: Psicologia do Desenvolvimento  

PROFESSORAS: Ana Cristina Marzolla, Ana Laura Schliemann e Maria Cristina 

Gattai 

CARGA HORÁRIA:  34   

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

A contemporaneidade tem oferecido ao trabalho do psicólogo novos desafios éticas e 
técnicos. O crescente aumento do número de pessoas com deficiência que acessam o 
campo do trabalho em condições de diversidade, em especial, deficiência tem 
aumentado. Existem leis que favorecem a inclusão dessas pessoas, mas é necessário 
um trabalho dentro dos ambientes de trabalho que crie respeito nas relações 
interpessoais, mas a vivencia das mesmas é bem difícil. O psicólogo é um dos 
profissionais que precisa incrementar esses saberes e atuações. 
 

EMENTA   

Capacitar o aluno a refletir e construir uma postura crítica sobre condições em relação 
à empregabilidade de PCD; possibilitar o contato com os diferentes processos e 
propostas de inserção profissional; refletir sobre processos de avaliação, treinamento 
e capacitação. 
 

OBJETIVOS   

 Desenvolver no aluno condições reflexivas para trabalhar com a questão que envolve 
a empregabilidade de pessoas com deficiência nos diversos espaços de trabalho. 

Discutir a legislação e propiciar a compreensão sobre os diferentes modelos de 
concepção sobre a inserção profissional dessas pessoas. Oferecer subsídios para pensar 
novas formas de atuação do psicólogo na interface com as questões que permeiam o 
campo (falta de capacitação de pessoas, as diferentes formas usadas pelas empresas no 
cumprimento da legislação (lei de contas) e as relações interpessoais). 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

•  Trabalho e cidadania. 

• O trabalho e sua dimensão psíquica. 

• A pessoa com deficiência e o trabalho: histórico e desenvolvimento. 

• Diferentes posições sobre o trabalho do psicólogo na inserção profissional da 
pessoa com deficiência  

• Desenvolvimento de estratégias de trabalho coletivo. 
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• Estratégias de comunicação. 

• Estratégias de inclusão. 

 

METODOLOGIA  

A disciplina será desenvolvida a partir de bibliografia, aulas expositivas, 
atividades orientadas, visitas e professores convidados que trabalham na área, além 
de reflexões sobre os temas apresentados a partir das leituras indicadas. Os alunos 
irão realizar uma atividade prática em instituição parceira  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
Os alunos serão avaliados através da frequência e participação nas aulas bem como 
pelo cumprimento das atividades propostas que incluem: avaliação escrita e criação 
de uma proposta de intervenção em grupo sobre algum dos temas da disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

 

BRASIL. Legislação Brasileira: LEI 13.146/2015 (LEI ORDINÁRIA) 

06/07/2015 In: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13146-6-julho-2015-

781174-norma-pl.html Acessado em: 20/07/2018 

 
Cortella, Mario Sérgio. Qual é a tua obra? São Paulo, Editora Vozes, 2009, 129 p. 
 
Manica, L. E; Caliman G. Inclusão das Pessoas com Deficiência na Educação 
Profissional e no Trabalho. Paco Editorial, 2015, p. 212  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 
BRASIL. SENADO FEDERAL. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, 
2015/2016. In:  
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/513623/001042393.pdf Acessado 
em: 20/07/2018 
 
PSICOLOGIA ACESSIVEL: Emprego apoiado. In: 
https://psicologiaacessivel.net/2016/11/22/emprego-apoiado-possibilidade-de-insercao-
profissional-para-pessoas-com-deficiencia/ acessado em: 20/07/2018 
 

 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Educação Inclusiva: Experiências 
Profissionais em Psicologia / Conselho Federal de Psicologia. – Brasília: Conselho 
Federal de Psicologia, 2009. 172 p. 

 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Nota Técnica Construção, adaptação e 
validação de instrumentos para pessoas com deficiência  In: 
https://transparencia.cfp.org.br/crp06/legislacao/cfp-divulga-orientacoes-para-
avaliacao-psicologica-de-pessoas-com-deficiencia/ Acessado em: 20/07/2018 
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Interfaces Psi-Jurídicas: diálogos (im)possíveis da Psicologia  

 

DEPARTAMENTO: Psicologia Social 

PROFESSORA: Gabriela Gramkow 

CARGA HORÁRIA:  34  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

Em tempos de investimento nas engrenagens de exceção propomos problematizar as 
contribuições da Psicologia em sua produção científica e em suas práticas profissionais, 
para assegurar direitos e pactuar compromissos éticos-políticos de uma prática psi 
situada em seu processo histórico e com apreciação do contemporâneo. A partir dos 
fazeres psi no campo psi-jurídico analisaremos a interface psi-jurídica e seus desafios na 
construção de novos possíveis. 
 

EMENTA  

Histórico e análise crítica da Psicologia Jurídica. O compromisso ético-político da 
Psicologia no âmbito jurídico. A responsabilidade do fazer psi nas questões jurídicas: 
implicações institucionais e sociais. As práticas psi nas interfaces psi-jurídicas: 
possibilidades de resistência. 
 

OBJETIVOS  

Instrumentalizar e promover a reflexão crítica sobre a prática da psicologia na interface 
com a justiça.  
Promover a interlocução entre a Psicologia e o Direito nas questões referentes à infância, 
juventude e família. 
Oferecer subsídios teóricos-metodológicos para apropriação de conhecimentos 
necessários para o exercício no contexto da interface psi-jurídica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

A emergência dos saberes psi na interface com o Direito. 
A operação do sujeito perigoso na prática psi: proteção e controle social. 
A gestão da criminalidade juvenil e a patologização da adolescência. 
Judicialização da vida e as estratégias ético-políticas de enfrentamento em tempos de 
exceção.  
Possibilidade de fazeres psi no campo psi-jurídico: a garantia de direitos e as políticas de 
cuidado. 
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METODOLOGIA 

Aulas expositivas-dialogadas; Discussão e produção em grupo com roda de conversa. 
Estudo de caso e análise de situação-problema. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação da aprendizagem envolverá: discussões em rodas de conversa, análises 
reflexivas e críticas e debates de Estudo de caso e análise de situação-problema a serem 
realizados individualmente e em grupos. 
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