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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 
PSICOLOGIA 2013.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PSC 113  Sistemas e Teorias II 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 
72 horas 3º 

 
EMENTA 

Fundamentos teóricos e epistemológicos do Behaviorismo Radical. Antecessores do Behaviorismo 
radical: os trabalhos de Watson, Pavlov, Thorndike, Tolman e Hull. Contribuições do 
Behaviorismo Radical para a pesquisa em psicologia. Pesquisa com seres humanos: abordagens e 
implicações éticas. Behaviorismo Radical e aprendizagem. Behaviorismo radical e sociedade: 
implicações éticas e filosóficas. 

 
OBJETIVOS 

1. Identificar as fontes filosóficas que embasam o pensamento behaviorista e as suas 
implicações para o modelo de ciência que desenvolvem no campo da psicologia;  

2. Contextualizar historicamente e identificar os principais conceitos e postulados que embasam 
o Behaviorismo; 

3. Descrever os desenvolvimentos no interior do movimento behaviorista, identificando as 
tensões internas no campo e as questões atuais de interesse;  

4. Confrontar as perspectivas comportamental e cognitivista na psicologia, identificando pontos 
de tensão de continuidade e as tentativas de articulação das duas perspectivas. 

5. Avaliar a aplicação do Behaviorismo Radical aos fenômenos culturais. 
 

PERFIL DO EGRESSO 
O Psicólogo formado pela Faculdade Anísio Teixeira deve se caracterizar como um profissional 
competente e ético, atento à realidade do mercado de trabalho e apto para explorar as 
possibilidades de inserção do Psicólogo nos diferentes contextos. Para tal, o curso de Psicologia 
da FAT deve estimular uma atitude ativa frente as atualizações do conhecimento, 
compreendendo a natureza científica que fundamenta seu discurso e sua prática na promoção de 
qualidade de vida. 

 
 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. A fundação do Behaviorismo 

• Tendências e influências para formulação da psicologia do comportamento: positivismo 
lógico, positivismo comtiano e o mecanicismo  

•  Pressupostos Watsonianos: o comportamento reflexo e seu condicionamento   
 
2. Behavioristas Contemporâneos 

• Behaviorismo Mediacional de Tolman e Hull       
 
3. Principais conceitos 

• Noção de ambiente, comportamento e estímulo.  
 

4. Behaviorismo de Skinner 
• Surgimento do Behaviorismo Radical 
• Aspectos funcionalista e monista do Behaviorismo Radical 
• O controle operante do comportamento 
• O conceito de mente no Behaviorismo Radical 
• Os níveis de seleção do comportamento 

 
METODOLOGIA 

Exposição dialogada, trabalhos em grupo; estudos individuais e em grupo; debates em grande 
grupo; recursos audiovisuais. 

 
AVALIAÇÃO 

Contínua e processual, resultado de todas as atividades desenvolvidas no decorrer das aulas 
como participação nas discussões em aula, trabalhos desenvolvidos em aula, além da 
assiduidade e interesse do aluno em sala de aula. Trabalho individual e em grupo. Prova 
escrita e individual. 
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