
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

- Relacionar o desenvolvimento da Química contemporânea com seu modo de operar historicamente construído
- Conhecer os principais eventos e períodos da história da ciência e da Química
- Discernir linhas epistemológicas, seu significado, origem e objetivo principais
- Reconhecer vias de retroalimentação entre conhecimento, discurso, poder e história

OBJETIVOS:

- Apresentar e questionar as relações entre ciência, cultura e desenvolvimento
- Estabelecer bases conceituais para a reflexão epistemológica introdutória e capaz de iniciar crítica ao presente em educação e ciência
-  Aprofundar  o  estudos  de  linhas  epistemológicas  e  na  pesquisa  de  modos  de  pensar  alternativos  atraentes  à  resolução  problemas
sistêmicos
- Introduzir e aprofundar o estudo da história do desenvolvimento científico químicos
- Viabilizar a construção de ensaios e debates no contexto das epistemologias contemporâneas 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – História da Química (10h)
2 – Introdução à epistemologia (4h)
3 – Linhas epistemológicas (6h)
4 – Episteme Positivista vs Sistêmica (6h)
5 – Criatividade epistemológica (10h)
6 – Estudos avaliativos (4h)
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Atividades
Complementares Saídas para observação do espaço e ocupação; filmes e/ou documentários; produção textual.

Estratégias de
ensino utilizadas Aulas expositivas e dialogadas com o uso de lousa, giz, projetor multimídia e atividades de pesquisa.

Atitudes

Gerais

Docente: Motivar os discentes à adesão da teoria, pesquisa e prática aplicada dentro da disciplina (contextualização
com a ciência,  tecnologia e sociedade).  Valorizar o companheirismo e o espírito de equipe desenvolvido entre os
discentes. Promover a integração entre os discentes para que se desempenhe coesão e interdisciplinaridade entre o(s)
grupo(s).  
Discente:  Trabalhar  em  grupo,  partilhando  saberes  e  responsabilidades.  Desenvolver  a  curiosidade  científica.
Desenvolver um perfil investigativo e colaborativo. Desenvolver as atividades com atenção, zelo, organização, método,
calma  e  postura  ética.  Ter  bom  comportamento  além  de  comprometimento,  pontualidade,  assiduidade  e
responsabilidade durante as aulas e as atividades desenvolvidas.  Valorizar o diálogo e a consulta (pesquisa).  Ter
iniciativa na busca de informações e responsabilizar-se por suas atividades. Respeitar as opiniões dos outros e aceitar
as diferenças. Desenvolver a consciência crítica frente à realidade, à profissão, aos fatos, acontecimentos e teorias.
Fazer uso do conhecimento construído em sala de aula de forma consciente, objetivando a interação deste saber  com
o desenvolvimento tecnológico, cientifico e social atual.

Critérios e
Instrumentos de

Avaliação

- duas (2) avaliações individuais, com consulta ao material didático.
- avaliação da participação, evolução e pró-atividade dos estudantes
- estudantes com média igual ou superior a 6,0 (média aritmética das avaliações, relatórios e avaliação da participação
do estudante) serão aprovados.
- estudantes com média menor que 6,0 poderão participar da avaliação de recuperação e serão aprovados com nota
igual ou superior a 6,0.
- apenas uma (1) avaliação de recuperação será realizada no fim do semestre
- estudantes ausentes em avaliações tem o prazo de uma (1) semana para realizar avaliação substitutiva

Ementa

Conhecer a origem da química compreendendo que seu inicio se dá através das milenares artes práticas dos povos 
antigos; Reconhecer na alquimia uma das vertentes das quais nasceu a química como ciência moderna; A organização
racional da química e a estreita relação com a teoria e prática – a química moderna; Século XVIII e a revolução 
química, sua influência na indústria e na sociedade; Uma reflexão crítica sobre a química no século XX.

Referências

Básicas

CHASSOT, Attico Inacio. A ciencia atraves dos tempos. São Paulo: Moderna, 1994. 191p. 
(Coleção polemica) ISBN 8516010953 

MAAR, Juergen Heinrich. Pequena história da química: uma história da ciência da matéria. 
Florianópolis: Papa-Livro, 1999. 848p ISBN 85-7291-049-2. 

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria. O que é história da ciência. São Paulo: Brasiliense, 
1994. 93 p. (Primeiros passos (Brasiliense) ; 286). ISBN 9788511012869.

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise
do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 314 p ISBN 8585910117.

Complementares

MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases 

biológicas da compreensão humana. 9. ed. São Paulo: Palas Athena, 2007. 288p. ISBN 

9788572420327.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e 

conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodologia 

jurídica. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2011. 314p. ISBN 97885224466252. 

SHELDRAKE, Rupert. Ciências Sem Dogmas: a nova revolução científica e o fim do 

Paradigma Materialista. São Paulo: Cultrix, 2014. 399 p. ISBN 9788531612725. 

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 

344p. ISBN 9788528605792. 

FLECK, Ludwick. Gênese e desenvolvimento de um fato cietífico. Belo Horizonte: 

Fabrefactum, 2010. 205 p. (Ciência, tecnologia e sociedade). ISBN 9788563299062.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARALELO: quinta-feira 11:35 – 12:30 e sexta-feira 15:40 -16:35

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Data Horas Aula Conteúdo Recursos 
9/2 2 1 Introdução ao período letivo quadro, giz, projetor, literatura

selecionada16/2 2 2 Relações entre atividades humanas, epistemologia e história

23/2
2 3 Diversidade epistemológica

Tesser “Linhas epistemológicas”
1994

2/3 2 4 A epistemologia na história das ciências e da química 
Alfonso-Goldfarb “O que é história

da Ciência”; Chassot “A ciência
através dos tempos”; Maar “História

da Química”

9/3 2 5 Estudos dirigidos: história da química/ciência I
16/3 2 6 Estudos dirigidos: história da química/ciência II
23/3 2 7 Estudos dirigidos: história da química/ciência III
30/3 2 8 Estruturação conceitual: história da química/ciência
6/4 2 9 Discussão: passado e presente científico

13/4 2 10 Avaliação I – Ensaio Caneta/lápis e papel
20/4 2 11 Epistemologia como ferramenta de reforma Tesser “Linhas epistemológicas”

1994; Bachellard “A formação do
espírito científico”; Maturana

“Árvore do conhecimento”; Fleck
“Gênese e desenvolvimento de um

fato científico”; Marconi
“Metodologia Científica”; Kuhn “A

estrutura das revoluções
científicas” e outros.

27/4 2 12 Estudos dirigidos: epistemologia I

4/5 2 13 Estudos dirigidos: epistemologia II

11/5 2 14 Estudos dirigidos: epistemologia III

18/5
2 15 Inter e transdisciplinaridade: epistemologia em evolução

25/5
2 16

Estruturação conceitual: epistemologias na
contemporaneidade

1/6 2 17 Debate: criatividade epistemológica

quadro, giz, projetor, literatura
selecionada, caneta/lápis e papel

8/6 2 18 Avaliação II -  Ensaio

22/6
2 19

Discussão: contextos epistemológicos criados nos ensaios
avaliativos

29/6 2 20 Fechamento do período letivo
Total 40
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