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Emen 
 

 
Ementa de Disciplina 2021/1: 

 

Disciplina: História e Historiografia das Ciências 

Código: COC-002M / COC-017D 

Curso: Mestrado/Doutorado 

Status: Obrigatória 

Professora responsável: 
Lorelai Kury - lolakury@gmail.com 

Carolina Arouca - carolina.arouca@fiocruz.br 

Ingrid Casazza - ingrid.casazza@fiocruz.br 

Carga horária: 120hs          

Créditos: 04 

Dia/Horário: Sexta-Feira - 09:30-13:00h 

Início do curso: 19/03/2021 

Local das aulas: Zoom 

 

Descrição da disciplina 

 

A disciplina pretende oferecer aos alunos dos cursos de mestrado e doutorado do PPGHCS um 

panorama amplo sobre os marcos da história e da historiografia das Ciências, apresentando os autores 

considerados clássicos e os principais debates que marcaram a formação do campo. A partir do conceito 

de ciência como um empreendimento social e historicamente situado, a produção científica será analisada 

como fruto de um coletivo heterogêneo e complexo, formado por atores sociais, práticas, saberes, espaços 

geográficos e políticos, além da relação (em permanente construção) entre sociedade e natureza de forma 

geral. Com o propósito de ampliar as reflexões sobre o desenvolvimento do campo e apontar novas 

perspectivas historiográficas, a disciplina buscará ainda abordar algumas das tendências temáticas e 

metodológicas atuais, bem como os debates contemporâneos que desafiam o historiador da ciência no 

século XXI. 
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Dinâmica das aulas 

 As aulas serão compostas por: 

a) exposição (pelos professores) dos principais elementos a serem discutidos a partir da bibliografia em 

questão; 

b) debate e apresentação oral por parte dos alunos (*); 

c) debate em torno dos temas referidos a tal bibliografia. 

(*) Em cada sessão, dois alunos apresentarão oralmente os textos relativos à referida aula. A atividade – que 

deverá ser preparada previamente em conjunto pelos dois alunos e apresentada com o auxílio de um PPT - 

terá a duração máxima de 20 minutos e o objetivo é sintetizar os argumentos propostos pelos autores lidos e 

levantar algumas questões para debate. 

 

Avaliação 

A nota final será composta por: 

a) Avaliação final (peso 2): o trabalho final será entregue 30 dias após a conclusão da disciplina. Serão 

propostas quatro questões gerais, abrangendo os diversos tópicos e a bibliografia do curso, e o aluno 

desenvolverá um ensaio de 8-10 páginas sobre uma delas. 

b) Participação nas aulas (peso1): serão avaliadas tanto a apresentação oral preparada pelo aluno quanto a 

sua participação nos debates ao longo da disciplina. 
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Programa 

Parte 1 

1ª. aula (19/03) – Apresentação do curso:  

pedimos aos alunos que leiam o seguinte texto para a aula: 

 “Bruno Latour: ‘O sentimento de perder o mundo, agora, é coletivo’”. El País, 31 de março de 2019. (5 

pgs) https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/29/internacional/1553888812_652680.html 

 

2ª aula – O que é Ciência? 

3ª. aula – Magia, alquimia e Ciência na Época Moderna 

4ª. aula – A chamada revolução científica 

5ª. aula –Em torno do difusionismo 

6ª. aula – Ludwik Fleck e o fato científico 

7ª. aula – Thomas Kuhn: paradigmas e revolução científica 

8ª. Aula – Latour e o ator rede 

9ª. aula – Privilégios, segredos e patentes  

10ª. aula – Papéis na ciência  

11ª. aula – O ethos do homem de ciência 

12ª. aula –História Global e circulação 

13ª. aula – Materialidade e instrumentos científicos 

14ª. aula – Ambiente e ciência no Antropoceno. Professor convidado: André Felipe Cândido da Silva. 

15ª. aula – Encerramento e avaliação do curso 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/29/internacional/1553888812_652680.html

