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Ementa  

A evolução das Ciências Naturais e sua influência no processo de ensino e aprendizagem 
dentro e fora do ambiente escolar. A ciência e suas relações com as demais áreas do 
conhecimento. Estudos dos pensadores que contribuíra na construção do conhecimento 
científico clássico e moderno: evolução de teorias e modelos. Fragmentação da ciência: 
reflexão acerca das ciências naturais e humanas. Emergência de um novo paradigma 
científico. O papel da ciência na educação. Reflexões sobre as Ciências da Natureza, 
interdisciplinaridade e Educação do Campo. 
 

 

Objetivos    

Apresentar a evolução das Ciências e seus pensadores, bem como suas influências no 

processo de ensino e aprendizagem. Proporcionar reflexões acerca de um novo paradigma 

científico. Estimular os educandos para a compreensão da ciência e suas relações com outras 

áreas de conhecimento. Compreender fundamentos filosóficos da ciência. Problematizar 

teorias e métodos que fundamentam a produção do conhecimento científico. Relacionar a 

produção e socialização do conhecimento científico e a produção docente. 

 

Conteúdo Programático  

 

 

1. A emergência da ciência moderna: a herança da Idade Média; o homem e a natureza no 
Renascimento; a experimentação e a matematização da ciência. 
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2. A síntese newtoniana e sua consolidação no século XVIII. 

3. Revolução na química: A obra de Lavoisier e seus contemporâneos; a hipótese atômica. 

4. Máquinas, energia e probabilidades: a conservação da energia; as leis da termodinâmica 
e o conceito de entropia; as probabilidades e a mecânica estatística. 

5. O eletromagnetismo: a emergência da noção de campo; as leis da eletricidade e do 
magnetismo. 

6. As ciências da vida no século XIX: a medicina experimental; a revolução microbiana; 
evolução e seleção natural. 

7. A emergência da nova física: a crise do final do século XIX; a teoria atômica, a relatividade 
e a física quântica. 

8. A ciência contemporânea: o surgimento dos computadores; biologia molecular e 
engenharia genética; a nova organização da atividade científica; ciência e poder. 

Metodologia 

 

 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. 
Levará em conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos 
agentes envolvidos no processo Ensino-aprendizagem. 

Em acolhimento ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – EARTE- 
aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos se dividirão 
nas modalidades síncronas e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas 
do Gsuite. 

Aulas síncronas dialogadas com o uso de problematização, buscando criar situações que 
levem o aluno a perceber em sua realidade potenciais objetos de pesquisa. Aulas assíncronas 
abordando atividades individuais ou em grupo com orientação prévia dos professores com fins 
a produção de um projeto de pesquisa.  

As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as estudantes e do/a 
docente, em tempo real, contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, 
dar-se-ão pelo AVA (ava.ufes.br),pela plataforma do Google Meet de videoconferência, pelo 
ambiente virtual do Classroom, e pelo Google Apresentações, Google Jamboard. Tais 
atividades síncronas respeitarão o percentual mínimo de 25% da carga horária total da 
disciplina. 

As atividades assíncronas, que não acontecerão em tempo real, organizar-se-ão por meio do 
ambiente do Classroom pela Pasta da turma, utilizando o AVA, Google Drive, Google Docs e 
Google Forms. Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se julgar 
necessário durante o semestre. 

 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

 

 

A avaliação será contínua e formativa. Serão utilizadas estratégias divididas entre tempo  
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universidade e tempo comunidade. Dentre essas estratégias estão a elaboração de 

relatórios; realização de atividades individuais e a confecção de trabalhos teóricos acerca 

dos conceitos fundamentais discutidos na disciplina. A definição dos instrumentos será 

discutida com os estudantes uma vez que eles também são sujeitos do processo ensino-

aprendizagem. 

Bibliografia básica   

1. JAPIASSU, Hilton. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 1975.  

2. SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 15.ed. Porto: Edições 
Afrontamento, 2006.  

3. CARVALHO, A. M. P. e GIL-PEREZ, D. Formação de Professores de Ciências: 
Tendências e Inovações. São Paulo: Cortez, 1993. 

 

 

Bibliografia complementar   

1.   FILOSOFIA E HISTÓRIA DA BIOLOGIA. São Paulo: Associação Brasileira de 
Filosofia e História da Biologia (ABFHiB), 2006-2017.  

2. MATURANA, H. e VARELA, F. A árvore do conhecimento. Campinas, SP, ed. Psy II, 
1995.  

3. MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa, Instituto Piaget, 1991.  

4. NAJMANOVICH, Denise. O sujeito encarnado: Questões para pesquisa no/do 
cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.  

5. PRIGOGINE, I. O fim das certezas: Tempo, caos e as leis da natureza. Trad. Roberto 
Leal Ferreira. São Paulo: Editora tia UNESP, 1996.  

6. WEIL, Pierre. Rumo à nova transdisciplinaridade: sistemas abertos de conhecimento. 
São Paulo: Summus, 1993.  

 

 

 

Cronograma  

ETAPAS/2020 ATIVIDADE DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

ETAPA 1 Tempo-Universidade:  

Apresentação pessoal do professor e da disciplina.  

Noções introdutórias e gerais sobre a disciplina. 

De que trata a História e filosofia da Ciência. 

Explicações e discussões sobre A emergência da ciência moderna: a 

herança da Idade Média; o homem e a natureza no Renascimento; a 
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experimentação e a matematização da ciência. 

Análise dos elementos da tela ‘Um experimento com um pássaro em 

uma bomba de ar’, de Joseph Wright. 

Tempo-Comunidade: 

Leitura individual de artigos científicos acerca de questões relacionadas à 

História da Ciência, para produções escritas individuais. 

ETAPA 2 Tempo-Universidade: 

Explicações e discussões sobre A síntese newtoniana e sua 

consolidação no século XVIII. 

 Revolução na química: A obra de Lavoisier e seus contemporâneos; a 

hipótese atômica. 

Vídeo relacionado à História da Ciência “E a vida continua....” 

 Discussão e produção escrita acerca do vídeo. 

Leitura e discussão de artigos. 

Tempo-Comunidade: 

Preparar uma aula, inserindo a História da Ciência a um conteúdo de 

ciências naturais do Ensino Fundamental ou Médio. 

 

ETAPA 3 Tempo-Universidade 

Explicação e discussões sobre Máquinas, energia e probabilidades: a 

conservação da energia; as leis da termodinâmica e o conceito de 

entropia; as probabilidades e a mecânica estatística. 

Tempo-Comunidade: 

Preparar uma aula, inserindo a História da Ciência a um conteúdo de 

ciências naturais do Ensino Fundamental ou Médio. 

 

ETAPA 4 Tempo-Universidade 

Explicação e discussão sobre: 

O eletromagnetismo: a emergência da noção de campo; as leis da 
eletricidade e do magnetismo. 

As ciências da vida no século XIX: a medicina experimental; a 
revolução microbiana; evolução e seleção natural. 

 A emergência da nova física: a crise do final do século XIX; a teoria 
atômica, a relatividade e a física quântica. 
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Poesia e ensino: Augusto dos Anjos. 

Tempo-Comunidade: 

Produção de poesias acerca da História da Ciência. 

 

ETAPA 5 Tempo-Universidade 

A ciência contemporânea: o surgimento dos computadores; biologia 

molecular e engenharia genética; a nova organização da atividade 

científica; ciência e poder. 

Apresentação dos trabalhos do Tempo Comunidade. Avaliação escrita. 

Auto avaliação.  
 

 

  

 


