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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60h    

    Ementa  

Filosofia da Ciência e a questão do conhecimento: a possibilidade do conhecimento: o 

dogmatismo/ o cepticismo/ o relativismo/ o conhecimento como processo; filosofias da ciência 

contemporâneas e a crise da razão; o papel do cientista e do professor de matemática, física e 

química hoje.  

 
 

 

Objetivos Específicos   

 Investigar questões relativas ao conhecimento científico e à filosofia da ciência.  

 Caracterizar o pensamento científico e suas relações com o senso comum. 

 Enunciar pressupostos relacionados à metodologia da pesquisa científica. 

 Identificar teorias contemporâneas da filosofia da ciência: Popper, Kuhn. 

 Discutir o papel do cientista e do professor de matemática, física e química hoje. 

 

  Conteúdo Programático  
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1. Natureza da ciência: 

     1.1. Dimensões epistemológica, psicológica, sociológica e histórica da construção da ciência; 

     1.2. Atividade do cientista: processos de pensamento, discurso e metodologias    característicos 

do trabalho científico; 

     1.3 Tipos de conhecimento (senso comum, mítico, religioso ou teológico, artístico, filosófico, 

científico); ciência como forma de conhecimento; 

     1.4 Conhecimento científico,ciência escolar e ensino das Ciências nas sociedades 

contemporâneas. 

2. A SHFC no ensino das Ciências/Química: 

     2.1 Princípios da Nova Filosofia da Ciência; 

     2.2 Modelos epistemológicos do ensino das Ciências;  

     2.3 Papel da epistemologia e da História da Ciência na Educação em Ciências. 

3. História e epistemologia da Ciência: 

     3.1 A epistemologia de Karl Popper; 

     3.2 A epistemologia de Gaston Bachelard; 

     3.3 A epistemologia de Thomas Khun. 

 

  Metodologia  

Os conteúdos e debates da disciplina serão desenvolvidos por meio da ferramenta de reunião virtual 

disponíveis no pacote G-Suite (Google Meet e Classroom). Serão mantidos os encontros semanais de 

forma síncrona com até uma hora de duração nos dias e horários da oferta da disciplina.  O 

percentual mínimo de aulas síncronas não será inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da carga 

horária total da disciplina, conforme  a resolução 30/2020 CEPE-UFES* sobre ensino Earte. Serão 

utilizadas metodologias ativas, que priorizam o protagonismo, a autonomia intelectual, a interação 

e o diálogo constante entre os participantes do grupo. Como principais estratégias propomos: 

 Diálogo com os textos de leitura obrigatória (encontros síncronos e por meio dos fóruns na 

plataforma digital. 

 Questões com um minuto para respostas. 

 Relatos, apresentação de sínteses e socialização das atividades registradas (encontros 

síncronos e por meio da postagem das tarefas na plataforma digital).  

 Seminários 

*Os suportes criados referentes ao uso da voz e imagem não serão autorizados para outra finalidade 

fora da disciplina (Lei 9610/1998) 

 

  Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

O processo avaliativo será realizado na perspectiva diagnóstica, formativa e somativa, considerando 

a participação individual e coletiva dos alunos nas atividades propostas. Freqüência nas aulas 

teóricas (mínimo de 75%); participação nas discussões dos textos indicados; entrega de resenhas; 

apresentação de seminário; elaboração de textos sobre temas abordados. 
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1.Participação nos debates/seminários e fóruns (Valor 25,0 pontos).: engajamento nas 

discussões realizadas nas aulas síncronas.  

2.Seminários/postagens das tarefas (Valor 25,0 pontos).: ao longo da disciplina os estudantes 

apresentarão de forma síncrona o desenvolvimento das atividades. Cada grupo ou aluno deve fazer 

uma apresentação do trabalho. Após, problematização e discussão a respeito dos trabalhos 

apresentados. A atividade terá duração de 1 hora (tempo da aula síncrona). 

3.Artigo/texto final (Valor 50,0 pontos): Os alunos desenvolverão ao final da disciplina um artigo 

com a potencialidade para ser submetido a um evento científico ou periódico da área de educação 

em ciências. 

 Bibliografia digital  

História da Ciência e ensino – Construindo Interfaces 

https://revistas.pucsp.br/hcensino/issue/view/2232 

Cadernos de História e Filosofia da Ciência  

https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/issue/archive 

Ciência e Filosofia  

http://www.revistas.usp.br/cienciaefilosofia/issue/archive 

Revista Brasileira de História da Ciência 

https://www.sbhc.org.br/revistahistoria/view?ID_REVISTA_HISTORIA=62 

Dois Pontos  

https://revistas.ufpr.br/doispontos/issue/view/2569 

Química Nova na Escola 

http://qnesc.sbq.org.br/ 

Ciência & Educação (C&E)   

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-7313&lng=pt&nrm=iso 

Pesquisa em Educação em Ciências (Ensaio) 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-2117 

Investigações em Ensino de Ciências (IENCI) 

https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index 

Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT) 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)  

https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec 

Revista Práxis (Práxis) 

http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia (Alexandria) 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria 

https://revistas.pucsp.br/curriculum 

Google Acadêmico 

https://scholar.google.com.br/?hl=pt 

Bibliotecas Earte/Ufes 
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Bibliografia básica  

1. ROSSI, P. INSTITUTO CULTURAL ITALO-BRASILEIRO. ISTITUTO ITALIANO DI 

CULTURA (BRASIL). A ciência e a 

filosofia dos modernos: aspectos da revolução científica, São Paulo: UNESP, 1992. 

2. FEYREBAND, P. Contra o método . São Paulo: UNESP, 2011. 

3. KHUN, T. A estrutura das revoluções científicas . São Paulo: Perspectiva, 1992 

 

  

Bibliografia complementar 

1. Periódicos científicos da área de Química, Matemática e Física. 

2. ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 14. ed. São Paulo: Loyola, 

2009. 

3. LOSEE, J. Introdução histórica à filosofia da ciência . Belo Horizonte: Rio de Janeiro: 

Itatiaia, 2000. 

4. POPPER, K. Conjecturas e refutações. Brasília: UnB, 1990. 

5. BACHELARD, G. A formação do espírito científico . Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. 
 

 

Cronograma    

 Unidade I – Natureza da ciência 16h/a   

 Unidade II –A SHFC no ensino das Ciências/Química 24h/a  

Unidade III – História e epistemologia da Ciência 20h/a  
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