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EMENTA  

 

Estudo dos fundamentos epistemológicos da psicologia, na relação com a 
Modernidade e suas principais formulações. A partir da compreensão da 
Modernidade como conjunto de ideias representativas de um contexto histórico 
determinado, serão apresentadas as principais questões aí postas para o 
conhecimento, com destaque para a noção de sujeito constituída nesse 
contexto. Essas referências serão recolocadas tendo em vista formulações 
contemporâneas, no âmbito da chamada pós-modernidade, com o objetivo de 
se avaliar em que medida mantém ou superam as referências da modernidade. 
Também aqui a noção de sujeito e suas diferentes concepções serão 
destacadas, analisando-se suas implicações para a produção de conhecimento. 
Essa análise terá como base a noção de historicidade e incluirá a discussão das 
principais categorias da epistemologia: concepção de relação sujeito-objeto; 
noção de verdade; noção de realidade e objetividade; noção de teoria e sua 
relação com a empiria; entre outras. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
A disciplina será desenvolvida por meio de aulas dialogadas, a partir de leitura 
básica e complementar; e por meio de seminários realizados pelos alunos. 
 
AVALIAÇÃO 
 
Será composta por avaliações de atividades realizadas em grupo e por uma 
avaliação individual final. 
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