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Data e horário: segunda-feira, 13h30-15h30. Local: sala PQ-16. 

Objetivos:

• Promover reflexão sobre a natureza do conhecimento científico, através de algumas correntes filosóficas 
selecionadas.

• Discutir aspectos epistemológicos do ensino de química com base nesta reflexão.

Conteúdo programático:

• A filosofia e a ciência. A transição do conhecimento escolástico para o conhecimento científico. A ciência 
e a sociedade baseada no modo de produção capitalista.

• Indutivismo: Galileu Galilei e o papel da observação, Francis Bacon e o método indutivo,  concepções do 
senso  comum  sobre  a  ciência.  Limites  do  indutivismo,  impossibilidade de  comprovação  do método 
indutivo, observação dependente da teoria. 

• Falsificacionismo: Karl Popper. Ciência como eterno teste às teorias e o avanço da ciência. Limites do 
falsificacionismo, limites na observação, falta de comprovação histórica.

• Ciência como estrutura I: Imre Lakatos. Programas de pesquisa: núcleo irredutível, heurística positiva e 
cinturão protetor. Adesão aos programas de pesquisa, competição entre os programas rivais. 

• Ciência como estrutura II: Thomas Kuhn. História da ciência com base em revoluções científicas. Ciência 
como consenso entre os cientistas, paradigmas.

• Anarquismo epistemológico: Paul Feyerabend. Crítica ao pretenso método científico, caráter ideológico 
da importância dada à ciência, defesa da liberdade do indivíduo.

• Epistemologia e ensino de química: a filosofia espontânea presente no ensino de química, os obstáculos  
de natureza epistemológica, Gaston Bachelard.

Avaliação:

Prova 1 30 pontos Critério de aprovação:

Prova 2 30 pontos M ≥ 70: aprovado sem exame final;

Trabalhos 25 pontos 70 > M ≥ 40: aprovado se a média com exame final for ≥ 50;

Frequência 15 pontos M < 40: reprovado sem exame final.

Média parcial (M) 100 pontos

Cronograma:

Provas: 17/Dez/2012, 18/Mar/2013.

Não haverá aulas: 10/Dez/2012, 24/Dez/2012 a 14/Jan/2013, 11/Fev/2013.
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