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Análise do Comportamento e transformação social: contribuições de J. 

G. Holland 

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia 

PROFESSORES: Emerson F. da Costa Leite, Maria Luisa Guedes e Paola Esposito  

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A caracterização da Análise do Comportamento como uma proposta científica 

preocupada com a transformação social pode ser encontrada em textos de Skinner e de 

outros autores que adotam esta perspectiva teórica. Entre esses autores, J. G. Holland 

destacou-se como um dos que mais radicalmente defendeu a análise comportamental 

como relevante para alcançar mudanças dos sistemas sociais vigentes. A presente 

proposta apresenta, a partir dos textos de Holland, algumas das possibilidades teóricas 

da Análise do Comportamento no tema. 
 

EMENTA 

A proposta pretende um aprofundamento teórico em Análise do Comportamento, 

especialmente naqueles conceitos da abordagem que possibilitaram as discussões 

políticas feitas por J. G. Holland. Ao mesmo tempo, oferece uma oportunidade de estudo 

detalhado das contribuições de um autor e estabelecimento de relações com textos de 

outros autores da abordagem preocupados com a transformação social. 

 

OBJETIVOS 

O envolvimento do aluno nas tarefas propostas permitirá: 1) o desenvolvimento da leitura 

crítica de textos escritos por analistas do comportamento e estabelecimento de relações 

entre eles; 2) conhecer análises comportamentais dos sistemas sociais vigentes, 

relacionando-as a conceitos básicos da abordagem; 3) analisar criticamente a prática 

profissional do analista do comportamento e sua coerência com os princípios da 

abordagem e com a transformação social; 4) conhecer propostas de transformação social 

analisadas e/ou defendidas por autores com base no behaviorismo radical. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Durante o semestre, serão discutidos quatro temas: I) Análise do Comportamento como 

uma perspectiva teórica compatível com a luta daqueles que defendem a transformação 
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social; II) Críticas de Holland às perspectivas mentalistas no que se refere às suas 

implicações para a transformação social; III) Críticas de Holland à prática de analistas do 

comportamento no que se refere às suas implicações para a transformação social; IV) 

Análise do Comportamento e a prescrição de princípios para a transformação social. 

 

METODOLOGIA 

A disciplina contará com a leitura e discussão de material indicado e com a realização de 

atividades em sala de aula, individualmente e 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 de trabalho realizado pelo grupo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Holland, J. G. (2016). Os princípios comportamentais servem para os revolucionários? 

Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 18, 104-117. Publicação 

original em 1974. Tradução de Lopes, Laurenti e Acevedo. 

Holland, J. G. (1983). Comportamentalismo: parte do problema ou parte da solução? 

Psicologia, 9(1), 59-75. Publicação original em 1978. Tradução de Souza e Botomé. 

Holland, J. G. (2016). Análise do Comportamento e valores humanos positivos. Revista 

Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 18, 19-26. Tradução de Acevedo, 

Lopes e Laurenti. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Bissoli, E. B. (2018). Uma interface entre a Psicologia Política e a Análise do 

Comportamento. Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Michael, J. (1977). Behaviorismo radical como um estilo de vida. In Krapfl & Vargas 

(Eds.), Behaviorism and ethics. Kalamazoo: Behaviordelia. Tradução disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/351906961 

Skinner, B. F. (1978). Reflections on behaviorism and society. Englewood Cliffs: Prentice-

Hall. 

Skinner, B. F. (1991). O que há de errado com a vida cotidiana no mundo ocidental? In 

Skinner, Questões Recentes na Análise Comportamental. Campinas: Papirus. 

Publicação original em 1989. 

Skinner, B.F. (1977). Walden II. São Paulo: EPU. Publicação original em 1948. 
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Clínica Infantil e da adolescência sob a Perspectiva da Psicologia 

Analítica  

DEPARTAMENTO: Métodos e Técnicas em Psicologia 

PROFESSORA: Rita de Cassia Ferrer da Rosa 

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 

A disciplina proposta pretende contribuir para compreensão do processo de subjetivação 

de crianças e adolescentes sob a perspectiva junguiana. Buscará ampliar a discussão 

acerca dos fenômenos psicológicos que envolvem esse grupo etário na 

contemporaneidade. A busca crescente por atendimento em serviços públicos e privados 

denota a relevância de se aprofundar e ampliar a compreensão das intervenções no 

contexto da clínica infantil. 

 

 

 

 

EMENTA   

A ênfase da disciplina recai sobre a clínica infantil/adolescente e sua complexidade. Se 

propõe a promover o raciocínio clínico da/o aluna/o amparado por fundamentos teóricos.  

Os desafios e enfrentamentos da contemporaneidade, que incluem temas relevantes no 

processo de desenvolvimento desse grupo etário, serão problematizados à luz das 

formulações de Jung e pós junguianos.  

 

 

OBJETIVOS   

A disciplina proposta tem o objetivo de promover a compreensão de fenômenos 

psicológicos de crianças e adolescentes amparados nos postulados teóricos da 
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psicologia analítica. Buscará sensibilizar a/o aluna/o para a compreensão de 

manifestações psíquicas nos mais variados contextos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

O conteúdo previsto inclui articulação teórica dos fenômenos psíquicos observados no 

contexto clínico por meio de textos da obra de C. G. Jung, especificamente suas 

formulações acerca do psiquismo da criança e do adolescente. Os postulados de Erich 

Neumann e o desenvolvimento da personalidade, e a compreensão do psiquismo infantil 

à luz da teoria de Michael Fordham.  

Também serão abordadas narrativas míticas e técnicas projetivas (desenhos, pinturas, 

etc.) 

 

METODOLOGIA  

O método adotado incluirá, texto clássicos e contemporâneos, aulas expositivas acerca 

da teoria, vinhetas clínicas que subsidiarão as reflexões sobre os casos e estudos de 

casos.  

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Atividade individual - análise de vinheta clínica 

Trabalho em grupo – temas/fenômenos (não conformidade de gênero, suicídio, cutting, 

violência sexual, mídias sociais e uso das tecnologias)   

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

FORDHAM, M. A criança como indivíduo. Trad. Marta Rosas. São Paulo:Cultrix, 

1994.  

JUNG, C. G. O desenvolvimento da personalidade. Tradução de Frei Valdemar do 

Amaral – Petrópolis: Vozes [1915], 2013. 

________. Children’s dreams. Trad. Ernest Falzeder. Princeton University Press 
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(1936), 1987. 

NEUMANN, E. A Criança - Estrutura e dinâmica da personalidade em 

desenvolvimento desde o início de sua formação. São Paulo: Cultrix, 1995. 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 obras) 

GREGG M. F. O mundo secreto dos desenhos – uma abordagem junguiana da 

cura pela arte. PAULUS, São Paulo, 2004 

 

HORSCHUTZ, R. W. A importância das vivências infantis para o futuro processo 

de individuação. São Paulo, 2006 Monografia Instituto Junguiano de São Paulo -  

IJUSP – São Paulo, 2006 

 

JUNG, C. G. A prática da psicoterapia. Trad. Maria Luiza Appy O.C. - Petrópolis: 

Vozes, 2013.  

 

PUNETT, A. Jungian Child Analysis – Fisher King Enterprises, 2018 

 

VON FRANZ, M. L. A interpretação dos contos de fadas. Trad. Maria Elci 

Spaccaquerche Barbosa – São Paulo:Paulus, 1990  
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Morte e luto: fundamentos da Teoria do Apego e os dilemas 

contemporâneos   

DEPARTAMENTO: Psicodinâmica 

PROFESSORA: Maria Helena Pereira Franco 

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

A Teoria do Apego de John Bowlby e a Teoria das Transições Psicossociais de Colin 
Parkes oferecem os fundamentos para a compreensão de fenômenos relativos a morte e 
ao luto, nos processos de formação e rompimento de vínculos afetivos, necessários para 
a sobrevivência do individuo e da espécie.  
Na formação do psicólogo, evidencia-se a necessidade de abordar questões relativas a 
morte e luto, não contempladas no currículo regular, embora fundamentais para 
conhecimentos e desdobramentos na ciência e na profissão, livre de preconceitos. 
 
 
EMENTA  

A Teoria do Apego possibilita a compreensão do processo de formação e rompimento 
de vínculos, que se estende ao longo do desenvolvimento normal, e manifesta-se 
também em situações de crise, como adoecimento, morte e luto. 
Conceitos como base segura, porto seguro, comportamento de cuidar, figura de 
apego são centrais para esta teoria, assim como luto complicado, luto não 
reconhecido. 
 
A disciplina enfoca esse processo de construção de vínculos e de aprendizagem de  

- fundamentos teóricos, históricos e filosóficos, com base na Teoria do Apego 

desenvolvida por John Bowlby. 

- morte e luto no mundo contemporâneo, considerando mobilidade social e geográfica, 

envelhecimento populacional, autonomia decisória, fundamentos espirituais e religiosos, 

avanços científicos, com fundamento na Teoria das Transições Psicossociais de Colin 

Parkes. 

- novas linguagens que o profissional psicólogo deve dominar na sua atuação, 

considerando os diferentes atores no cenário contemporâneo sobre morte e luto. 

 

OBJETIVOS  

- discutir questões contemporâneas relativas a morte e ao luto, fundamentadas na Teoria 
do Apego e na Teoria das Transições Psicossociais  
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- dispor de conhecimentos para momentos futuros de sua formação na graduação, nas 
áreas hospitalar, educacional, social.  
- identificar seu papel profissional como psicólogos na utilização dos conhecimentos em âmbito 
multiprofissional. 
- conhecer posições pessoais e experienciais quanto a morte e ao luto. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

- Morte e luto com fundamento na Teoria do Apego de John Bowlby, sobre formação e 

rompimento de vínculos.  

- Luto no ciclo vital e condições especiais, vistas apoiadas na Teoria das Transições 

Psicossociais de Colin Parkes: luto complicado e não reconhecido 

- Morte e luto e seus desdobramentos no mundo contemporâneo: doação de órgãos e 

tecidos; decisões no final de vida; epidemias e aborto; métodos artificiais de concepção; 

desastres e mortes em massa. Comportamento cuidador do individuo, família e 

sociedade. 

- Morte, luto e a bioética: autonomia decisória, legislação e protagonismo segundo a 

Teoria do Apego de John Bowlby. 

 

METODOLOGIA  

- aulas expositivas  

- seminários apresentados pelos alunos, com orientação da professora  

- discussão de textos, filmes, músicas e exposições de arte  

- convidados especialistas em áreas de interesse para o curso. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

- participação nas aulas (presença e participação efetiva)  

- cumprimento dos estudos planejados  

- apresentação oral e escrita dos seminários e apresentação de trabalho final individual. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Bowlby, J. Apego e perda: tristeza e depressão, 3a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

Franco, M.H.P. (Org.) Formação e rompimento de vínculos; o dilema das perdas na atualidade. 

1a. Ed. São Paulo: Summus, 2010. v.1 287p. 

Parkes, C. M. (2009). Amor e Perda. As raízes do luto e suas complicações. (M. H. P. Franco, 

trad.). São Paulo: Summus. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Franco, M.H.P. (org.) Intervenções Psicológicas em Emergencias. São Paulo: Summus, 2015. 

Franco, M.H.P.; Polido, K.K. Atendimento psicoterapêutico no luto. 1.ed. São Paulo: Zagodoni 

Editora, 2014. v. 1. 96p. 

Parkes, C. M. (1998).  Luto: estudos sobre a perda na vida adulta (M. H. P. F., Bromberg, trad.). 

São Paulo: Summus. 

Walsh & M. McGoldrick.(1998)  Morte na família: sobrevivendo às perdas. Porto Alegre: Artmed. 
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Psicologia e Colonialidade: Introdução à epistemologias afro-latinas 

  

DEPARTAMENTO: Psicologia Social e Métodos e Técnicas 

PROFESSORA: Beatriz Brambilla e Luis Eduardo Jardim 

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

No campo da Psicologia e em áreas correlatas da ciências humanas temos vivido uma 

crescente de debates sobre a urgência do giro decolonial na produção de conhecimento 

e no reconhecimento das determinações sócio-históricas da subjetividade dos povos do 

Sul. O colonialismo está expresso na Psicologia na centralidade das produções 

científicas que referendam a perspectiva do sujeito universal, descartando as mediações 

geográficas e históricas que manifestam-se na pele, no sangue, na ontologia e na 

epistemologia afro-latino. A presente proposta faz-se necessária como horizonte para o 

reconhecimento de uma Psicologia com bases teórico-metodológicas decoloniais, 

apresentada como instrumento para análise de temas e problemas do Sul Global. 

 

 
EMENTA   

Estudo da colonialidade como expressão do racismo-patriarcado-capitalismo na 

formação da sociedade afro-latina. Compreensão da subjetividade e de uma ontologia 

estruturada em temas e problemas histórico-geogáficos. Reconhecimento do 

epistemicídio como horizonte da ciência hegemônica. Introdução ao pensamento 

decolonial como alternativa teórico-metodológica para a produção de Psicologia desde o 

sul.  

 

OBJETIVOS   

- Analisar os impactos da colonialidade na produção teórica em Psicologia; 
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- Introduzir o pensamento decolonial e as epistemologias do sul como alternativa  

à compreensão da constituição da subjetividade na América Latina e Africa; 

- Reconhecer os principais temas e problemas que estruturam os países do Sul; 

- Problematizar a necessidade da produção de Psicologias desde o Sul, identificando 

subsídios epistemológicos, ontológicos e éticos para uma Psicologia comprometida 

socialmente; 

- Elaborar contribuições a partir de uma perspectiva decolonial em Psicologia para temas 

e problemas afro-latinoamericanos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

- Epistemicídio e produção de conhecimento desde o sul nas ciências humanas, em 

especial na Psicologia; 

- Ontologia afro-latina, perspectivas críticas de constituição da subjetitividade e os 

embaraços da colonialidade; 

- Dimensão subjetiva de temas e problemas centrais dos países do Sul (Desigualdade 

sócio-econômica, racismo anti-negro e anti-indígena, patriarcado e violência contra as 

mulheres, meio ambiente e luta pela terra, violência e conflitos civís-militares, 

organização sócio-política dos estados-nação, movimentos sociais e cultura e identidade 

afro-latina) e os desdobramentos sobre a produção de conhecimento em Psicologia. 

 

METODOLOGIA  

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

e produções para a identificação a centralidade da lógica de reprodução epistemológica e 

epistemicídio na Psicologia com debates e trabalhos grupais. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Presença e participação nas aulas; 

Realização de trabalho em grupo; 

Realização de avaliação individual. 

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, E. 

(Org.) A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-

americanas. Colección Sur Sur. CLACSO. Buenos Aires, 2005. 

Dussel, E. Carta a los indignados. La jornada, México, 2011. 

MARTÍN-BARÓ, I. Hacia uma Psicología de la liberación. Psicología sin fronteras, v. 1, 

n.2, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALVES, C. B; DELMONDEZ, P. Contribuições do pensamento decolonial à Psicologia 

política. Ver. Psicol. Polít, v. 15, n. 34. São Paulo, 2015. 

BALLESTRIN, L. América Latina e o giro decolonial. Ver. Bras, Ciênc. Polít, n. 11. 

Brasília, 2013. 

BRAMBILLA, B. B; PIZA, S. (org.) Subjetividade e ética na América Latina ou o ciniscmo 

e a potencialidade da práxis da libertação. Nova Harmonia. Nova Petrópolis, 2016. 

NOGUEIRA, S. G. Psicologia crítica africana e descolonização da vida na prática da 

capoeira Angola. Tese. Puc SP, 2013. 

SANTOS, B. S; MENESES, M. P (org.) Epistemologias do Sul. Cortez, São Paulo, 2010. 
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Trabalho e emancipação 

  

DEPARTAMENTO: Psicologia Social  

PROFESSORAS: Juliana Camilo e Laura Castelhano 

CARGA HORÁRIA:  51  

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA  

Saúde e trabalho constituem um importante campo de atuação para a psicologia, sendo 
imprescindíveis as discussões sobre as transformações sociais e sobre as 
complexidades da organização do trabalho. Nesse sentido, a presente eletiva se propõe 
a explorar essas questões, passando, sobretudo, por modos possíveis de transformação 
desses ambientes, a partir da perspectiva da psicodinâmica do trabalho e de seus 
principais conceitos. 
  
EMENTA   

Compreender a atuação em Psicologia do Trabalho, estudando os principais conceitos da 
Psicodinâmica do Trabalho. Trabalharemos com um método de estudo e de intervenção 
que ultrapassa a simples metodologia organizacional, ao avançar nas propostas de 
modificação dos modos de trabalhar, passando pelo trabalho vivo e pela emancipação 
dos trabalhadores. 
 

OBJETIVOS   

Compreender a atuação em Psicologia do Trabalho no panorama do Trabalho Vivo e 
emancipatório. 
Realizar uma aproximação com a metodologia de intervenção em psicodinâmica do 
trabalho, com a finalidade de permitir a compreensão dos seus instrumentos, de suas 
potencialidades e de seus limites.  
Discutir o trabalho enquanto fator de promoção de saúde e/ou como elemento gerador de 
adoecimento. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

A Psicologia do Trabalho, seus campos de atuação e as diferentes teorias que o 

embasam. Abordagem da Psicodinâmica do Trabalho. Trabalho, psicanálise e saúde 

mental  Mobilização subjetiva: inteligência prática, cooperação e reconhecimento  
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Estratégias defensivas, patologias e adoecimento  O método dejouriano  O trabalho 

vivo e emancipatório. O espaço de deliberação no trabalho.  

 

METODOLOGIA  

Pretende-se utilizar diferentes estratégias, a saber: aulas expositivas, debates, 
seminários, leituras de estudos escolhidos pelo grupo e filmes dirigidos. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  

Participação nas atividades; produção de um artigo com um dos temas estudados e 
apresentá-lo ao final do semestre. Sugere-se seguir normas da Revista RPOT ou Revista 
de Psicologia da PUCSP, para possível publicação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

DEJOURS, C. Da Psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho. Rio de Janeiro: Ed. 
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