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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Ao final da disciplina o aluno dever conhecer diferentes linhas de pensamento acerca do
conhecimento científico, reconhecer a metodologia científica a partir de conceitos gerais como
indução e dedução. Ser capaz de levantar questões sobre diferentes pensadores. Ser capaz de
questionar o mito da neutralidade científica.
Objetivos específicos
Ao final da disciplina o aluno dever ser capaz de definir e diferenciar ciência de senso comum,
descrever as principais diferenças entre o conhecimento antigo e o moderno, caracterizar
diferentes concepções de verdade, exemplificar e definir o método experimental e suas origens
históricas e epistemológicas, descrever os tipos de pensamentos relacionados ao método
científico (indutivo e dedutivo), ser capaz de relacionar ciência e valores.
Ementa
Epistemologia e ciência: doxa e episteme; senso comum e justificação da crença; os
fundamentos do conhecimento objetivo; o problema do ceticismo. Dedução e indução: o que é
um argumento e como funciona; validade e verdade; a importância da lógica no pensamento
científico; o problema da indução. Razão e experiência: modelos e realidade; a importância da
observação e do experimento; a distinção entre ciência e não ciência. Ciência, história e
valores: a ciência e o mundo da vida; ciência e técnica; os limites do progresso científico.
Conteúdo programático
Aula/Semana
Conteúdo
Estratégias didáticas
Avaliação
1
Apresentação do Plano de Ensino.
Aula expositiva e
Questionamentos orais
dialogada
Introdução à disciplina:
semelhanças e distinções entre os
conceitos de "epistemologia",
"teoria do conhecimento", "filosofia
da ciência", "filosofia da natureza" e
"filosofia natural" [texto 1]
2

A definição tripartite:
crença/opinião, verdade e
justificação racional; doxa e
episteme; “saber como”, “conhecer
o(a) e “saber que” [textos 2, 3 e 4]

Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados

Questionamentos orais

3

A possibilidade do conhecimento:
dogmatismo e ceticismo;
objetivismo, subjetivismo,
relativismo e intersubjetivismo;
pragmatismo [texto 5]

Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados

Questionamentos orais

4

O conteúdo das crenças/opiniões:
metafísica, ciência e linguagem; o
papel da epistemologia nas ciências
formais e não-formais; razão,
sentidos e intuição [sem texto]

Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados

Questionamentos orais

5

Duas perspectivas do conhecimento
científico: realismo e antirrealismo;
realismos ontológico,

Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados

Questionamentos orais
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epistemológico e semântico;
instrumentalismo e adequação
empírica [texto 6]
6

O problema da verdade: portadores
e produtores de verdade; definição
e critério; teoria da
correspondência/adequação, teoria
da coerência e teoria pragmática
[texto 7]

Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados

Questionamentos orais

7

Teorias da testabilidade científica;
os métodos indutivo e dedutivo;
verificacionismo; falseacionismo
[textos 8, 9 e 10]

Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados

Questionamentos orais

8

Teorias da testabilidade científica;
os métodos indutivo e dedutivo;
verificacionismo; falseacionismo
(cont.) [textos 8, 9 e 10]
Programas de pesquisa; revoluções
científicas e "cumulatismo" [texto
10]

Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados
Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados
Aula expositiva e
dialogada; leitura e
análise de trechos dos
textos indicados

Questionamentos orais

9

10

11

Aspectos da sociologia da ciência:
valores cognitivos e valores nãocognitivos [texto 11]

Questionamentos orais

Questionamentos orais

Avaliação escrita individual em sala
Avaliação escrita
de aula e sem consulta
12
Exame e avaliação substitutiva
Avaliação escrita
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
I) a avaliação consistirá em uma prova valendo nota de 0,0 a 10. O aluno que obtiver nota
inferior a 5,0 poderá fazer o exame para, junto com a nota anterior, compor a média final
(através de média aritmética);
II) o aluno que obtiver valor 5,0 ou 5,5 e desejar melhorar sua nota também terá o direito de
fazer o exame; a composição da média final neste caso seguirá o mesmo critério mencionado
acima.
III) a conversão da nota numérica para conceito seguirá tabela apresentada pelo professor
(disponível no site);
IV) havendo questões dissertativas na prova, os critérios de correção são: 1) adequação do
conteúdo; 2) capacidade argumentativa; 3) articulação do texto e clareza; 4) domínio da norma
padrão da língua portuguesa;
V) a frequência mínima na disciplina é de 75% (27h); o aluno que não cumprir a frequência
mínima será reprovado, mesmo que tenha conceito final igual ou superior a D;
VI) a prova substitutiva será realizada apenas com a apresentação de atestado médico ou de
trabalho carimbado e assinado pelo médico ou empregador responsável; o atestado deverá ser
apresentado ao professor impreterivelmente com antecedência mínima de 48 horas antes da
data da prova substitutiva.
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