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Ementa


Estudo, produção do conhecimento e epistemologia das
ciências da natureza serão abordados em seu viés
filosófico, didático-pedagógico e científico. Serão
mostradas as correntes clássicas e modernas da produção
de conhecimento científico, sua ruptura e continuidade na
história da ciência, a ciência moderna e suas raízes
epistemológicas, a cultura e a produção do conhecimento,
as questões da epistemologia didático-pedagógica ligadas
à construção do conhecimento, os rumos da tecnociência
contemporânea e de suas relações com a sociedade, com
a política e com a economia.

Objetivos


A partir da Epistemologia e da História da Ciência, levar o
aluno à percepção do modo como a ciência participa de
um mundo contemporâneo no qual as fronteiras entre
natureza e cultura são cada vez menos nítidas;



Analisar do ponto de vista epistemológico como se dá a
construção e a produção do conhecimento através da
evolução do método científico, suas contradições e êxitos
ao longo da história e levantar questões de ordem
epistemológica inerentes às ciências da natureza;

Objetivos (cont.)


Situar o aluno na via de duplo sentido entre a ciência pura
e a ciência aplicada;



Problematizar enquanto construção e produção do
conhecimento, as noções de progresso, limites e alcance
da ciência, considerando-a enquanto uma das formas de
conhecimento.

Conteúdo programático


1. Contextualização dos problemas acerca do conhecimento e
suas interfaces, entre abordagens epistemológicas, filosóficas e
científicas das ciências da natureza;



2. Constituição e desenvolvimento da ciência moderna,
métodos, paradigmas, princípios, sucessos e limitações.



3. Virtudes e limitações da ciência, crise do racionalismo
progressista;



4. Correntes didático-metodológicas presentes nas construções
do conhecimento científico e suas interações com outras áreas
e com as contribuições da sociedade, enquanto forma de
conhecimento, e da cultura contemporânea.



5. Relações entre ciência, arte e filosofia, e seus
desdobramentos para as ciências da natureza.
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