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Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas DECH 

Data de Aprovação (Art. nº 91):  

Docente responsável: Roberta Maura Calefi 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4485733140916218 

Disciplina: História da Química Código: ECH14758 

Pré-requisito: DCN14751 – Projeto Integrado de Prática de 
Ensino II 

Co-requisito: Filosofia da Ciência (ECHPROP-00047) 

Carga Horária 
Semestral: 60 

Créditos:   4 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

30 30 0  

Ementa: Aspectos histórico-filosóficos e a construção do conhecimento científico. 
Discussão epistemológica da história da Química, com destaque aos conceitos 
fundamentais desta ciência. A formação do pensamento alquímico na Antiguidade: 
elementos filosóficos e práticos que contribuíram para a elaboração de ideias sobre a 
composição e a transformação da matéria. Química pré-moderna. Química moderna. 
Química Contemporânea. A História da Química como ferramenta metodológica para o 
ensino desta ciência na educação básica. Desenvolver materiais didáticos sobre a 
História da Química para aplicação no ensino médio, visando melhorar o entendimento 
dos alunos da educação básica sobre esta ciência. História da química como ferramenta 
de contextualização dos conteúdos da Química. A importância da evolução histórica da 
química na perspectiva educacional atual. Influencias e implicações das concepções da 
Química e do trabalho científico em Química nos processos de ensino-aprendizagem 
desta ciência. 

 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências 
definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 
e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

 

1. Apresentar o desenvolvimento dos conceitos de Química em uma visão histórico-  
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educacional. 

2. Compreender os principais movimentos na História da Ciência, correlacionando-os 
com aqueles que propiciaram as grandes descobertas na História da Química.  

3. Compreender que o conhecimento químico é uma criação humana e, portanto, sujeito 
a avanços e retrocessos.  

4. Reconhecer a Química como uma construção humana compreendendo os aspectos 
históricos de sua produção e suas relações com os contextos cultural, 
socioeconômico e político.  

5. Aprender a utilizar a evolução da História da Química para desenvolver os conteúdos 
desta ciência na educação básica e como instrumento de motivação para as aulas do 
ensino médio. 

Conteúdo Programático  

 
1. A química no mundo atual e sua influência na qualidade de vida do homem.  

 A Ciência Química através dos tempos; 

 A Química como atividade humana e sócio-histórica inserida na cultura; 

 Compreensão de uma imagem não deformada do trabalho científico. 
 

2. O conhecimento químico na era pré-científica.  

 A Química na Antiguidade; 

 A metalurgia;  

 A produção de vidros e de pigmentos; 

 O Conhecimento Químico e os Alimentos; 

 O conhecimento Químico e as artes; 

 O pensamento aristotélico e a Química Medieval. 
 

3. Alquimia e a Protoquímica. 

 Alquimia: a natureza e seus propósitos;  

 A Alquimia e sua linguagem;  

 A pedra filosofal e o Elixir. 
 

4. O Renascimento Científico. 

 A Química dos Séculos XVI e XVII: A contribuição de Robert Boyle para a Química se 
tornar uma Ciência; 

 A Química Medicinal do Século XVII;  

 A contribuição de Nicolas Lémery para a Química se tornar uma Ciência; 

 A contribuição de Johann Rudolph Glauber para a Química se tornar uma Ciência. 
 

5. Da alquimia à ciência moderna.  

 A teoria do Flogísto; 

 Lavoisier e o início da Química como Ciência; 

 Priestley e a descoberta do gás oxigênio;  
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 Dalton e a teoria atômica molecular;  

 Mendeleiev, Meyer e a periodicidade química;  

 Berzelius e a nomenclatura química;  

 A Química Orgânica do Século XIX. 
 

6. A química como ciência moderna.  

 Lewis e a ligação química; 

 O surgimento da Mecânica Quântica;  

 Alfred Werner e a Química de Coordenação;  

 A Química Nuclear; 

  As conquistas da Química Aplicada no Século XX. 
 

7. Tópicos especiais para o Ensino de História da Química. 

 A História, Filosofia e Sociologia da Química como áreas distintas de conhecimento. 

 A História da Química no Brasil; 

 A História da Química e a Natureza da Ciência; 

 A História da Química e a Interdisciplinaridade; 

 A História da Química e a Educação CTS. 
 

8. Aspectos histórico-filosóficos da ciência.  

 Abordagem epistemológica da história da Química, com ênfase nos principais 
conceitos químicos;  

 Exercício da crítica epistemológica de alguns textos científicos mantendo uma posição 
não dogmática; 

 Apresentação de concepções epistemológicas antigas e atualmente questionadas, 
que ainda são partilhadas durante o curso de química, contribuindo para a aquisição 
de concepções mais adequadas; 

 A compreensão do conhecimento científico atualmente aceito e de difícil intuição, 
através do estudo de sua gênese e desenvolvimento; 

 Algumas ideias de alguns filósofos e epistemólogos que influenciaram a produção do 
conhecimento químico.  

 
9. Os Estudos Decoloniais e as Epistemologias do Sul na compreensão do 
desenvolvimento Histórico da Química.  

 A História Cultural da Ciência; 

 A história dos povos; 

 A construção dos saberes de povos originários e pessoas negras; 

 A construção do conhecimento científico a partir do fazer cotidiano; 

 O saber científico negligenciado na história da ciência das grandes ideias; 

 A compreensão da ciência como construção humana e suas relações com a 
tecnologia e sociedade. 
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10. Estratégias para a inserção da História da Química na sala de aula 

 As ferramentas necessárias para um trabalho adequado com a História da Química na 
sala de aula; 

 Acervo e as fontes de pesquisa para a História da Química; 

 Vícios historiográficos na História da Química; 

 A utilização de dinâmicas para ilustrar a natureza da Ciência em sala de aula; 

 A Reprodução de experimentos históricos Clássicos; 

 A utilização de Jogos e filmes na compreensão do desenvolvimento histórico da 
Química; 

 A utilização de textos históricos de natureza pedagógica; 

 Análise do valor pedagógico e do significado cultural da história da Química na 
perspectiva do Ensino de Química; 

 Reconhecimento da concepção pedagógica predominante nos principais períodos 
estudados com o contexto sócio-histórico.  

 Discussão da importância da História e da Filosofia das Ciências para a elaboração de 
um projeto político-pedagógico para o ensino de química. 

 

Metodologia   

A disciplina possui 60h, sendo que 30h será realizado em formato presencial e 30h de 
forma remota via plataforma google meet. As aulas serão ministradas de forma dialógica, 
buscando a participação ativa dos acadêmicos e a associação dos conteúdos com suas 
aplicações no cotidiano. Os alunos serão incentivados a fazer leituras de livros-texto e 
artigos usados como referência e desenvolver exercícios em grupo e individualmente. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação consistirá em 30% de atividades diversificadas, tais como participação nas 
aulas, exercícios, trabalhos de pesquisa, reprodução de experimentos clássicos, 
dinâmicas, e 70% de avaliações formais individuais, apresentação de seminários e 
elaboração de um recurso pedagógico didático para a inserção da História da Química na 
sala de aula. 

 

Bibliografia básica  

1. ALFONSO-GOLDFARB, A. M. et. al. Percursos de História da Química. São Paulo: 
Editora Livraria da Física, 2016. 

2. NEVES, L. S.; FARIAS, R. F. História da Química: um livro texto para a graduação, 2 ed. 

Campinas: Editora Átomo, 2011. 

3. BELTRAN, M. H. R.; SAITO, F.; TRINDADE, L. S. P. História da Ciência para formação 
de professores. São Paulo: Editora da Física, 2014.  

 

Bibliografia complementar   

1. ALFONSO-GOLDFARB, A. M. Da Alquimia à Química. São Paulo: Landy Livraria Editora 
e Distribuidora Ltda, 2001. 
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2. GREENBERG, A. Uma Breve História da Química: da alquímica a ciências moleculares 
modernas. São Paulo: Petrópolis, 2010. 

3 CHASSOT, A. A ciência através dos tempos. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2004. 

4. MATTHEWS, M. R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de 
reaproximação. Caderno Catarinense de Ensino de Física, v. 12, n. 3, p. 164-214, dez. 
1995. 

5. Artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais como a Química 
Nova, Química Nova na Escola e Journal of Chemical Education. 

Cronograma  

Conteúdo Carga Horária  

A química no mundo atual e sua influência na 
qualidade de vida do homem. 

5 horas  

O conhecimento químico na era pré-científica. 5 horas 

Alquimia e a Protoquímica. 5 horas 

O Renascimento Científico 5 horas 

Da alquimia à ciência moderna. 5 horas  

A química como ciência moderna. 5 horas 

Tópicos especiais para o Ensino de História 
da Química. 

5 horas 

Aspectos histórico-filosóficos da ciência. 10 horas 

Os Estudos Decoloniais e as Epistemologias 
do Sul na compreensão do desenvolvimento 

Histórico da Química. 

 

5 horas 

Estratégias para a inserção da História da 
Química na sala de aula 

10 horas 

Observação:  

Bibliografias extras a serem inseridas no programa: 

FARIAS, R. F. Para gostar de ler a história da química. Campinas, SP: Editora Átomo, 

2005, 2ª ed. 

FARIAS, R. F. Para gostar de ler a história da química II. Campinas, SP: Editora Átomo, 

2005. 

FARIAS, R. F. Para gostar de ler a história da química III. Campinas, SP: Editora 

Átomo, 2005. 

GOMES, R. V. A História da Ciência no Ensino de Química: Um Estudo sobre a Tabela 
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Periódica desenvolvido com futuros Professores. 159f. Dissertação (Mestrado em Ensino na 

Educação Básica). Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário do Norte do 

Estado do Espírito Santo, São Mateus, 2020. 

GOMES, R. V.; MENDES, A. N. F. ; AIRES, J. A. . História da ciência no ensino superior: um 

estudo das concepções de licenciandos em química sobre a construção da tabela periódica. 

Scientia Naturalis, v. 3, p. 1662-1677, 2021. 

GOMES, R. V.; MENDES, A. N. F. A Inserção da História da Química em Sala de Aula: Qual 

Elemento Químico Sou Eu?. Revista de ensino, educação e ciências humanas, v. 22, 

2021. 

GIL PÉREZ, D.; MONTORO, I. F.; ALIS, J. C.; CACHAPUZ, A.; PRAIA, J. Para uma imagem 

não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, v.7, n.2, p.125- 153, 2001.  

MARTINS, R. A. Introdução: A história das ciências e seus usos na educação. In: SILVA, 

C. C. (Org.). Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para a aplicação no 

ensino. São Paulo: Livraria da Física, 2006. 

MOURA, C.; GUERRA, A. História Cultural da Ciência: Um Caminho Possível para a 

Discussão sobre as Práticas Científicas no Ensino de Ciências? Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências, v. 16. n. 3. p. 725–748, 2016. 

OKI, M. C. M.; MORADILLO, E. F. O ensino de história da química: contribuindo para a 

compreensão da natureza da ciência, Ciência & Educação, n. 14. v. 1, p. 67-88, 2008. 
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