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Plano de Ensino 

Curso:Curso:Curso:Curso: Psicologia  Psicologia  Psicologia  Psicologia     

Disciplina:Disciplina:Disciplina:Disciplina: Psicologia Fenomenológica Psicologia Fenomenológica Psicologia Fenomenológica Psicologia Fenomenológica----Existencial e Humanista Existencial e Humanista Existencial e Humanista Existencial e Humanista     

Período Letivo: 2018 Série: 2ª Obrigatória (X)     Optativa (   ) 

CH Teórica: 80 CH Prática: 0 CH Total: 80 

Obs.: 
 

I I I I ----    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

Gerais:Gerais:Gerais:Gerais: Apresentar os principais aspectos históricos, teóricos e metodológicos que 

fundamentam o referencial fenomenológico-existencial e humanista, discutindo a 

concepção de homem e ciência sob o olhar desta abordagem e os avanços do referencial 

para a Psicologia atual. 

EspeEspeEspeEspecícícícíficos:ficos:ficos:ficos:    

- Conhecer o histórico das abordagens fenomenológica-existencial e humanista, 

identificando as principais escolas e teorias que influenciaram seus desenvolvimentos; 

- Compreender os fundamentos gerais e discutir as controvérsias das abordagens 

fenomenológica-existencial e humanista; 

- Identificar os limites e extensão das abordagens fenomenológica-existencial e humanista; 

- Analisar as questões éticas relacionadas às diferentes posturas teóricas de base 

fenomenológica-existencial e humanista; 

- Identificar os métodos utilizados pelas abordagens fenomenológica-existencial e 

humanista, observando suas consistências, coerências e rigor científico; 

- Apresentar modelos de aplicação dessas teorias aos diversos campos da psicologia. 

 

II II II II ----    EmentaEmentaEmentaEmenta    

Fundamentos conceituais e epistemológicos das teorias de orientação fenomenológica- 

existencial e humanista. Principais correntes da Psicologia fenomenológica-existencial e 

humanista. A concepção de homem e de ciência à luz da fenomenologia, do 

existencialismo e do humanismo. Desdobramentos da fenomenologia e do existencialismo 

na Psicologia. A influência da fenomenologia na psicologia. As posições fenomenológicas-

existenciais e humanistas na psicologia atual. Modelos de aplicação dessas teorias aos 

diversos campos da psicologia.  

III III III III ----    Descrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de Ensino    

I. Fenomenologia-existencial 

a) Aproximações entre fenomenologia-existencial e psicologia 

b) O enfoque fenomenológico-existencial da personalidade 

c) Temas fundamentais da fenomenologia-existencial 

d) Considerações sobre o ser-doente e o ser-saudável existencialmente 

e) Possibilidades de aplicação da psicologia fenomenológica-existencial 

1º BM 

II. Psicologia Humanista 

a) Histórico do movimento humanista 

b) Principais representantes do movimento humanista: Abraham 

Maslow, Carl Rogers e Clark Moustakas 

2º BM 
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c) A psicologia humanista na atualidade 

III. Gestalt-terapia 

 a) Histórico e principais influências 

 b) Conceitos-chave 

3º BM 

IV. Logoterapia 

a) Introdução à logoterapia 

b) Raízes históricas e epistemológicas da logoterapia 

c) A personalidade na teoria frankiana 

4º BM 

IV IV IV IV ----    TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)    

Elaboração de roteiro de estudos sobre o conteúdo da disciplina. 

Leitura das obras estudadas no bimestre e de textos complementares indicados na 

bibliografia. 

Roteiro de estudo com questões sobre o conteúdo abordado no bimestre. 

V V V V ----    Atividades de NivelamentoAtividades de NivelamentoAtividades de NivelamentoAtividades de Nivelamento    

Textos dissertativos a partir de fragmentos da obras estudadas no bimestre. 

VI VI VI VI ----    Atividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e Pesquisa    

Pesquisa em biblioteca sobre as obras de Psicologia Fenomenológica-Existencial e 

Humanista constantes do acervo. 

Elaboração de seminário sobre um dos temas da disciplina. 

Entrevista com profissional da Psicologia sobre a aplicação da psicologia fenomenológica-

existencial e humanista. 

VII VII VII VII ----    Procedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e Aprendizagem    

Aulas expositivo-dialógicas com ou sem exigência de leitura prévia de textos. 

Promoção de rodas de conversa e debates entre as/os estudantes. 

Atividades de produção textual a partir dos temas discutidos. 

Pesquisa bibliográfica. 

Estudos de caso e resolução de situações-problema.  

Utilização de materiais heterogêneos como imagens (gravuras, pinturas, músicas, cinema) e 

textos literários. 

VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    

Nos termos regimentais – Capítulo IV, por meio de provas, seminários e atividades intra 

ou extra-classes, de forma constante e reflexiva. 

IX IX IX IX ----    Bibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia Básica    

ROGERS, C. R. TornarTornarTornarTornar----se pessoa.se pessoa.se pessoa.se pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

FORGHIERI, Y. C. Psicologia fenomenológica: fundPsicologia fenomenológica: fundPsicologia fenomenológica: fundPsicologia fenomenológica: fundamentos, método e pesquisa.amentos, método e pesquisa.amentos, método e pesquisa.amentos, método e pesquisa. São 

Paulo: Pioneira, 

2004. 

SCHULTZ,DUANE P.; SCHULTZ,SYDNEY ELLEN. Teorias da PersonalidadeTeorias da PersonalidadeTeorias da PersonalidadeTeorias da Personalidade. 3ª Ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2016. 
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X X X X ----    Bibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia Complementar    

FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teorias da personalidadeTeorias da personalidadeTeorias da personalidadeTeorias da personalidade. São Paulo: Harper&Row, 2002. 

FRANKL, V. E. (2008). Em busca de sentidoEm busca de sentidoEm busca de sentidoEm busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração. 

Petrópolis: Vozes.  

DARTIGUES, A. O que é fenomenologia?O que é fenomenologia?O que é fenomenologia?O que é fenomenologia? Rio de Janeiro: Eldorado Tijuca, 2008. 

GILLES, T. R. Historia da fenomenologia e existencialismo.Historia da fenomenologia e existencialismo.Historia da fenomenologia e existencialismo.Historia da fenomenologia e existencialismo. São Paulo: EPU, 1989. 

GIORDANI, M. C. O existencialismo à luz da filosofia cristã.O existencialismo à luz da filosofia cristã.O existencialismo à luz da filosofia cristã.O existencialismo à luz da filosofia cristã. São Paulo: Ideias e Letras, 

2009. 

YONTEF, G. Processo, Diálogo e Awareness: ensaios em GestaltProcesso, Diálogo e Awareness: ensaios em GestaltProcesso, Diálogo e Awareness: ensaios em GestaltProcesso, Diálogo e Awareness: ensaios em Gestalt----terapiaterapiaterapiaterapia. São Paulo: 

Summus Editorial, 1998. 

MARX, M. H., & HILLIX, W. A. SistemSistemSistemSistemas e teorias em psicologia.as e teorias em psicologia.as e teorias em psicologia.as e teorias em psicologia. São Paulo: Cultrix, 2004. 

ROGERS, C. R.. A pessoa como centro.A pessoa como centro.A pessoa como centro.A pessoa como centro. São Paulo: EPU, 1977. 

SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismoO existencialismo é um humanismoO existencialismo é um humanismoO existencialismo é um humanismo. São Paulo. Abril Cultural, 2010. 

XI XI XI XI ---- Professor Professor Professor Professor    

Marcos Antonio Hoffman Nunes 

 


