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EMENTA

Apresentação e análise da evolução das idéias psicológicas ao longo da história, da construção da psicologia como campo autônomo do
conhecimento  científico  e  dos  seus  desdobramento  em  teorias,  sistemas  e  tendências  contemporâneas,  vistas  sob  a  influência  das
transformações históricas, sociais, políticas e econômicas.

OBJETIVOS

 Analisar a constituição da experiência subjetiva ao longo da história privilegiando três momentos constitutivos: a tradição grega, a
tradição judaico cristã e a experiência subjetiva privatizada, no início na idade moderna até os nossos dias; 

 Oferecer subsídios – filosóficos, sociais, políticos, econômicos e históricos -  para que o aluno compreenda os processos que
marcaram a emergência da Psicologia enquanto disciplina científica autônoma no final do século XIX e seus desdobramentos no
pensamento psicológico contemporâneo; 

 Possibilitar conhecimento sobre a historicidade – perenidade, mudança, relatividade – do saber psicológico e suas implicações
para a autonomização da profissão;

 Introduzir o aluno nos acontecimentos que favoreceram o surgimento das grandes teorias psicológicas do final do século XIX e
início do século XX.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I O que significa fazer história da Psicologia? Uma introdução

 1-1 como a ciência se relaciona com o senso comum?
 1-2 como se relacionam as ideias com o seu contexto de produção?
 1-3 limites e obstáculos para uma abordagem realista da História.

 2 O surgimento da Razão no Ocidente e os primórdios da constituição subjetiva:

 2-1 Conhecimento, Razão, Verdade e subjetividade na Grécia antiga;
 2-2 A contribuição das ideias psicológicas da época medieval 
 2-3 O renascimento:  da experiência subjetiva privatizada a constituição da ciência moderna: desdobramentos na matriz nomotética  e  
quantificadora.                                                                                                             

 3 Os antecedentes da Psicologia como ciência

 3-1 A tradição Iluminista e Positivista – os vetos à constituição da Psicologia como ciência
 3-2 A tradição materialista: a constituição da Fisiologia e da Psicofísica; 
 3-3 A Frenologia e os mitos raciais no século XIX.

 4 Projetos de psicologia como ciência independente – o dilema “Naturwissenshaften x Geisteswissenschaften”:

 4-1 W. Wundt e a Psicologia Germânica: o primeiro laboratório, objeto de estudos da Psicologia, métodos e principais conceitos.
 4.2 Dilthey, Brentano, Bergson – crítica à ciência moderna e ao psicologismo: primórdios da Fenomenologia e Existencialismo;
 4-3 A perspectiva funcional: W. James, J. Dewey, J. Baldwin & Pierre Janet.
 4-4 Os primórdios da Psicologia francesa - o nascimento da psicoterapia – Mesmer, Charcot, Berheim e a Medicina Filosófica Francesa;
 4-5 A solução Behaviorista: Pavlov, Watson e Skinner.
 4-6 A proposta Gestáltica: Köhler, Kofka e Wertheimer
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 4-7 A perspectiva psicanalítica: a ruptura conceitual com a psicologia (Freud, Jung, Melanie Klein, Reich e Lacan)
 4-8 As psicologias da “terceira via” - Fenomenologia, Existencialismo, Humanismo etc.
 4-9 História da Psicologia no Brasil: principais fatos, autores e instituições que auxiliaram na construção do estado atual.

  5 Cenário contemporâneo: a fragmentação e a dispersão dos saberes psi. Qual futuro para a Psicologia?

METODOLOGIA DE ENSINO

Para  o cumprimento da carga horária  (72 horas) durante as 14 semanas do período emergencial,  serão oferecidas aos
discentes 6 horas semanais de atividades, subdivididas em:

 Atividades assíncronas (3/4 horas/semana):

i) videoaulas e  material expositivo  (artigos,  vídeos  educativos,  entrevistas  etc.)  disponibilizados  via  Portal
Didático;

ii) trabalhos práticos/teóricos avaliativos consoantes ao conteúdo trabalhado, também disponibilizados via Por-
tal Didático.

 Atividades síncronas (2 horas/semana): realizadas por meio de plataforma digital de comunicação (e.g.,  Zoom,
Conferência Web/RNP; Jitsi, Meet/Google). Correspondendo a dois momentos:

i) diálogo docente/discentes sobre o conteúdo disponibilizado como preparação para cumprimento das ativi-
dades assíncronas (M1);

ii) diálogo docente/discentes sobre trabalhos práticos/teóricos entregues para avaliação individual ou em grupo
(M2).

OBS: AS ATIVIDADES SÍNCRONAS NÃO SERÃO GRAVADAS.

Os momentos de discussão e preparação (M1), de atividades síncronas, acontecerão de acordo com o quadro de horário
das atividades síncronas do período emergencial definido pela Coordenadoria do Curso. Já os momentos de diálogo sobre os
trabalhos práticos/teóricos entregues para avaliação individual  ou em grupo (M2), também de atividades síncronas, serão
acordados com os discentes, de forma a  equalizar  com os limites e possibilidades de acesso, às  Tecnologias Digitais de
Comunicação e Informação (TDCIs).  Haverá, sempre que necessário,  adaptação do conteúdo e das TDCIs para inclusão de
estudantes com Diferença Funcional (Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP).

* Atendimento Extraclasse ao Discente (AED) - 3 horas semanais (Terças-feiras, 15:30h as 16:30h; Quartas-feiras das 19:00
as 20:00 e Quintas-feiras, de 17:00h as 18:00h) mediante agendamento por e-mail (densilva  @ufsj.edu.br  ), com 24 horas de
antecedência. Esse horário será comunicado no início do curso e disponibilizado via Portal Didático. O atendimento será
realizado via plataforma digital de comunicação (Zoom, Conferência Web, Jitsi e/ou Meet/Gogle).

HORÁRIO(S) DE ISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE

 Terças e Quintas-feiras: 15:20 às 17:00 h.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

mailto:densilva@ufsj.edu.br
mailto:densilva@ufsj.edu.br
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 Conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP, o cumprimento dos trabalhos práticos/teóricos avaliativos,
de atividades assíncronas, será utilizado para o registro de frequência, requerendo-se mínimo de 75% de produção. O prazo
de entrega por parte dos discentes estará em conformidade com os limites e possibilidades de acesso às TDCIs. A entrega
será realizada via Portal Didático e/ou por meio de formulários ou recursos online à combinar.

A avaliação será realizada  com base na pontuação obtida  através dos trabalhos práticos/teóricos  entregues (atividades
assíncronas). São eles: a) Estudos de Caso (ECs) relacionados às temáticas da História da Psicologia, realizados em duplas;
b) Seminários (SEs), realizados em grupo; e c) Exercícios ou Trabalhos processuais (ETPs), realizados individualmente.

Distribuição de atividades e pontuação (total de 100 pontos distribuídos):

• EC1: 15 pts;

• EC2: 15 pts;

• EC3: 15 pts;

• SE: 30 pts;

• ETP1: 6,25 pts;

• ETP2: 6,25 pts;

• ETP3: 6,25 pts;

• ETP4: 6,25 pts.

Os EC (Estudos da Caso), serão atividades realizadas em DUPLAS. Consistirão em pequenas situações reais, do cotidiano 
do trabalho do Psicólogo em diferentes contextos onde a dupla é convidada a refletir e a comparar com a teoria estudada na 
disciplina.
O SE (Seminário), será realizado por grupos de até 5 pessoas,na forma de vídeo. Escolher-se-á um tema de interesse dos 
membros e se fará as correlações com os autores trabalhados na Unidade Educativa.
Os ETP (Exercícios ou Trabalhos processuais), serão realizados INDIVIDUALMENTE. Consistirão de pequenas atividades, ou
atividades que exigirão cuidado e investimento pessoal, relativas às discussões e unidades da matéria.
Poderão ser solicitados, em forma de “pontuação extra”, atividades que favoreçam a integração da turma, desenvolvimento 
de habilidades necessárias à vida estudantil, compreensão da temática da  disciplina de forma direta ou indireta: produção de 
vídeos; traduções, entrevistas; jogos; resenhas literárias etc.
O discente poderá realizar, ao final do semestre, Avaliação Substitutiva (facultativo), para substituir uma das atividades que
tenha obtido menor pontuação: individual, sem consulta à material didático, por escrito através do Portal Didático: 15 pts.
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