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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60h 0 0  

Ementa: Filosofia da ciência e a questão do conhecimento; A possibilidade do 
conhecimento; o dogmatismo; o cepticismo; o relativismo; o conhecimento como 
processo; Filosofias das Ciências contemporâneas e a crise da razão; o papel do 
cientista e do professor hoje.  

 

Objetivos Específicos   

Analisar a relação entre filosofia da ciência e a questão do conhecimento; 
Compreender a as possibilidades do conhecimento; Analisar as filosofias 
contemporâneas e a crise da razão; Analisar o papel da ciência e do professor na 
atualidade. 

 

Conteúdo Programático   

I. Avaliação diagnóstica: a ciência, o cientista e a sociedade; metodologia de estudo e 
leitura; Tipos de conhecimento (senso comum, mítico, religioso ou teológico, artístico, 
filosófico, científico); ciência como forma de conhecimento; 

II. História da ciência: noções de história da ciência da antiguidade aos dias atuais; 
III. Filosofia da ciência: a construção da ciência e sua justificação no empirismo e 

positivismo e suas críticas; demarcação entre ciência e metafísica no 
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falsificacionismo de Karl Popper; 
IV. Filosofia da ciência para além do critério da falsificabilidade: Thomas Kuhn e as 

revoluções científicas e a noção de paradigmas - “não será verdade que cada ciência, 
no fim, se reduz a um tipo de mitologia?” 

V. O anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend: O princípio metodológico: 'vale 
tudo’; A ciência não é superior a outras formas de conhecimento; 

VI. A ciência e o cientista hoje: desafios e perspectivas; perfil intelectual do cientista; o 
papel do professor de matemática, física e química na atualidade. 

Metodologia  

A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas expositivas e dialogadas pelo 

sistema EARTE remoto. Leituras e análises de textos disponíveis na internet e que sejam 

pagas pela UFES através das plataformas de busca como o Periódicos Capes e Scielo. 

As aulas ocorrerão de forma síncrona e assíncrona.  
As aulas sincrônicas serão realizadas com o Google Meet ou vídeo chamada de 
Whatsapp.  
As aulas assíncronas serão orientadas e disponibilizadas pelo professor para sua 
realização de modo individual ou em grupos em momento diferente das aulas. 

 

- Técnicas coletivas como aulas expositivas dialogadas. 
 
- Técnicas de ensino individualizado como estudos dirigidos e estudos de casos. 
 
- Técnicas de ensino socializado como discussão em grupos, discussão, debates, ensino 
com pesquisa e outras. 
 

As atividades discentes compreenderão leitura e análise de textos, resenhas, relatórios 

e elaboração de comunicações e textos. 

 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

a) A avaliação ocorrerá durante todo o processo de desenvolvimento da disciplina, 
visando possibilitar o crescimento mútuo dos alunos e professor, numa troca 
constante por meio da mediação e apropriação do conhecimento. 

b) A avaliação será feita através de atividades escritas dos textos sugeridos e debates 
no sistema virtual. 
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Bibliografia básica   

ALVES, R. Filosofia da ciência. Introdução ao jogo e suas regras. S. Paulo: Loyola, 2005.  

BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011.  

FEYERABEND, P. Contra o método. São Paulo: UNESP, 2011. 

 

Bibliografia complementar   

HEMPEL, C. G. Filosofia da ciência natural. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. 

KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
OLIVA, Alberto. Filosofia da ciência. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

OMMÈS, Roland. Filosofia da ciência contemporânea. São Paulo: Editora UNESP, 1996.  

POPPER, Karl. Conjecturas e refutações. Brasília: UnB, 1980.  

 

Sítios eletrônicos: 

https://www.periodicos.capes.gov.br/ 

https://scielo.org/ 

http://www.ifcs.ufrj.br/~cehc/index.html Centro de Epistemologia e História da Ciência da 
UFRJ  

www.iea.usp.br Instituto de Estudos Avançados da USP 

http://www.ufmg.br/ieat/ Instituto de Estudos Transdisciplinares da UFMG 
 
 

 

Cronograma  

I- Avaliação diagnóstica: a ciência, o cientista e a sociedade; 
metodologia de estudo e leitura; Tipos de conhecimento (senso comum, 
mítico, religioso ou teológico, artístico, filosófico, científico); ciência como 
forma de conhecimento; 

06h/a  

II - História da ciência: noções de história da ciência da antiguidade aos 
dias atuais; 

14h/a  

III - Filosofia da ciência: demarcação entre ciência e metafísica no 
falsificacionismo de Karl Popper; 

10h/a  

IV - Filosofia da ciência para além do critério da falsificabilidade: Thomas 
Kuhn e as revoluções científicas e a noção de paradigmas - “não será 
verdade que cada ciência, no fim, se reduz a um tipo de mitologia?” 

14h/a 

V - O anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend: O princípio 
metodológico: 'vale tudo’; ‘A ciência não é superior a outras formas de 
conhecimento’; 

12h/a 

 

https://www.periodicos.capes.gov.br/
https://scielo.org/
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VI - A ciência e o cientista hoje: desafios e perspectivas; perfil intelectual 
do cientista; o papel do professor de matemática, física e química na 
atualidade. 

04h/a 

 

OBS: Considerando o contexto ao cenário decorrente da pandemia de COVID19 a 

bibliografia foi excepcionalmente ajustada, sendo assim utilizaremos o material 

previamente enviado via email aos alunos durante a primeira semana de aulas 

presenciais além do material de domínio público disponibilizado pelo MEC/BRASIL no 

seguinte endereço eletrônico: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_ob

ra=205230, além da bibliografia da área disponibilizada nos sítios 

https://www.periodicos.capes.gov.br/ e https://scielo.org/ 

 

 

ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 

 

_________________________________ 
Prof. Franklin Noel dos Santos 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 
CEUNES/UFES 
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