
  

 

MINICURSO: CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA SOB O VIÉS DE UMA FILOSOFIA 
ANARQUICA: CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03, das 18h às 21h 

PROPONENTES: Lília Ferreira Souza Queiroz, Thaís Soares Silva e Nadja Azevedo de Jesus.  

EMENTA 

O curso está estruturado para introduzir reflexões sobre os fundamentos históricos e filosóficos 
que sustentam a pesquisa em Ensino de Ciências. O intento é compreender a relação entre ciência, 
educação e sociedade com o auxílio da filosofia anarquista de Paul Feyerabend, a fim de esclarecer a 
relação e a influência entre elas. A concepção educacional anarquista apresenta fortes indícios de que a 
ciência está inseparável de problemas sociais, logo, o curso explora a educação sob uma dimensão mais 
ampla, abrindo um espaço para debater os aspectos da natureza da ciência com a abordagem sobre 
sociedade e educação, pois esta inter-relação também é fruto de uma progressiva preocupação com o 
lugar da ciência na sociedade e nas instituições educacionais. Portanto, discutiremos a visão filosófica 
anarquista sobre a natureza da ciência, da construção do conhecimento científico, o conceito de método 
científico, além da imagem de ciência e do cientista.  Ademais, vamos analisar a proposta de inserção de 
componentes históricos e filosóficos no ensino de ciências, sendo esses determinantes para um ensino 
crítico e que fortalece o pensamento científico. Para tanto, vamos estabelecer qual tipo de história da 
ciência favorece a educação científica, demostrando que devemos evitar qualquer história fabricada, 
opondo-se a qualquer inserção distorcida da construção do conhecimento científico. Para tal, será 
discutido o conhecimento sobre os elementos que envolvem a história da ciência: internalistas, que trata 
a história da ciência a partir dos seus condicionantes internos, epistêmicos, disputas entre teorias e 
ideias; externalistas, proposta por Feyerabend, que estuda a ciência a partir dos seus condicionantes 
sócio-culturais, políticos e econômicos. Esta última favorece a inserção de uma história da revolução, 
mais rica em conteúdo, variada e multiforme. Permitindo uma resposta adequada para atingir as 
expectativas da educação científica atual. 

A compreensão do que é a ciência, sua relação com elementos sociais, culturais, políticos e 
econômicos permitem aos professores administrar seu ensino de ciências de maneira mais informada e 
versátil, estando em uma posição mais efetiva para ajudar seus alunos a construir um quadro coerente 
da ciência. Nesse sentido, a filosofia anarquista de Paul Feyerabend pode contribuir com o 
melhoramento/aprofundamento da compreensão de como ciência, sociedade e educação dialogam e se 
influenciam. Ademais, esse curso adota a História da Ciência como área interdisciplinar que contribui 
para uma visão mais adequada da ciência, melhorando a formação de professores e ajudando- os a 
desenvolver uma compreensão mais autêntica da ciência assumindo papel preponderante no trabalho 
pedagógico de construção do conhecimento científico. Portanto, o curso colabora para a apreciação mais 
clara de muitos debates educacionais contemporâneos que envolvem pesquisadores da educação, 
professores de ciências e planejadores de currículo. 

BREVE CURRÍCULO DAS AUTORAS 

Professora Lília Ferreira Souza Queiroz (APRESENTADORA DO CURSO), docente da rede Estadual 
de Ensino da Bahia; Bacharel em Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); 
Pesquisadora do Grupo de Pesquisas em Filosofia, Ciência e Educação Científica- G-EFFICIENTIA 
(registrado no DGP do CNPQ); Graduanda do curso de Licenciatura em Biologia pela Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia. Organizadora do evento Café Diálogos Recôncavos; Monitora da disciplina 
Filosofia da Educação. 

Thaís Soares Silva, graduanda em Licenciatura em Biologia na Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (UFRB); Pesquisadora do Grupo de Pesquisas em Filosofia, Ciência e Educação Científica- G-



  

 

EFFICIENTIA (registrado no DGP do CNPQ); Bolsista do Programa Institucional de bolsas de Extensão 
Universitária (PIBEX) intitulado Educação Científica e Filosófica da ciência: um debate em torno da 
relação entre educação, ciência e sociedade; Nível intermediário no idioma Inglês; Organizadora do 
evento Café Diálogos Recôncavos; Monitora da disciplina de Estágio Supervisionado I. 

Nadja Azevedo de Jesus, graduanda em Licenciatura em Biologia na Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB); Pesquisadora do Grupo de Pesquisas em Filosofia, Ciência e Educação 
Científica- G-EFFICIENTIA (registrado no DGP do CNPQ); Organizadora do evento Café Diálogos 
Recôncavos; Monitora da disciplina Filosofia da Educação. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Um projetor multimídia (Data-show). 
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PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


