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DO RIGOR NA CIÊNCIA
“...Naquele império, a Arte da Cartografia alcançou tal Perfeição que o mapa de uma
única Província ocupava toda uma Cidade, e o mapa do império, toda uma Província.
Com o tempo, esses Mapas Desmesurados não foram satisfatórios e os Colégios de
Cartógrafos levantaram um Mapa do Império, que tinha o tamanho do Império e
coincidia pontualmente com ele. Menos Afeitas ao Estudo da Cartografia, as Gerações
Seguintes entenderam que esse dilatado Mapa era inútil e não sem Impiedade o
entregaram às Inclemências do Sol e dos Invernos. Nos desertos do Oeste perduram
despedaçadas Ruínas do Mapa, habitadas por Animais e por Mendigos; em todo o país
não há outra relíquia das Disciplinas Geográficas. ” (Suaréz Miranda: Viajes de Varones
Prudentes, livro quarto, cap. XLV, Lérida, 1658.) (Borges, 1999, p.247)

EMENTA
Explorar o universo conceitual da ciência contemporânea e suas implicações
para o desenvolvimento do conhecimento em psicologia.
Apresentar e contextualizar uma bibliografia fundamental que possibilite
visualizar seu alcance e relevância para a compreensão da contemporaneidade.
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.
BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA
GONZÁLEZ REY, Fernando L. – Pesquisa qualitativa e subjetividade – os
processos de construção da informação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,
2005.
MORIN, Edgar – A noção de sujeito. In SCHNITMAN, Dora (org.) – Novos
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O restante da bibliografia será fornecida no primeiro encontro da turma.

