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EMENTA  

 
Estudo crítico de questões sobre o lugar e o papel da ciência contemporânea, a 
partir de categorias epistemológicas referidas na modernidade e revistas pela 
chamada pós-modernidade. O estudo inicia-se com a reflexão sobre a noção de 
crítica, seguida de levantamento de algumas categorias epistemológicas e seus 
fundamentos históricos e filosóficos. Tais categorias serão brevemente 
caracterizadas e problematizadas, a fim de se analisar suas implicações para a 
produção de conhecimento em psicologia social na contemporaneidade. Com 
essas referências, será desenvolvido estudo, de viés epistemológico, de 
algumas abordagens teórico-metodológicas desenvolvidas no Programa de 
Estudos Pós-graduados em Psicologia Social da PUC/SP. 
 
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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Obs. – a bibliografia será complementada a partir da definição das 
abordagens que serão estudadas na segunda parte da disciplina, em 
função do interesse dos alunos. 
 


