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DISCIPLINA:  Fundamentos Filosóficos e Metodológicos da Pesquisa Quantitativa  
PERÍODO: 2º. Semestre/2019 
DOCENTE: Prof. Dr. Fabio Biasotto Feitosa 

Nível: Obrigatória 
Linha de Pesquisa:  ( X ) Psicologia, Educação e Sociedade    

                                   ( X ) Saúde e Processos Psicossociais 

Carga Horária: 60h - Número de Créditos: 04 

EMENTA 

Introdução à filosofia das ciências. Lógica e raciocínio crítico no processo investigativo. Problemas 
epistemológicos no raciocínio indutivo, na atribuição de causa e na probabilidade. Ciência fundamentada no 

racionalismo crítico. Interpretação autocrítica dos resultados da pesquisa quantitativa.  

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Contribuir para a formação de pesquisadores com perfil autocrítico, conhecedores da 
evolução dos principais desdobramentos filosóficos acerca da lógica da investigação científica.  
Objetivos Específicos: 
Promover o pensamento científico a partir da filosofia das ciências. Habilitar pesquisadores a elaborar 
problemas de pesquisa que representem avanços teóricos e metodológicos na investigação psicológica. 
Promover a consciência da necessidade de interpretar os resultados da própria pesquisa de maneira 
autocrítica.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Parte A: Problemas epistemológicos na lógica da fundamentação científica.  
Unidade I: Filosofia das Ciências. 
I) 1- Ciência ou ciências? 
I) 2- Epistemologia e filosofia das ciências. 
I) 3- Empirismo, positivismo e metafísica. 
I) 4- Racionalismo, fenomenologia e construtivismo.  
I) 5- O que é ciência afinal? 
I) 6- Ciência, lógica e raciocínio crítico. 
Unidade II: Empirismo ingênuo e o empirismo crítico de David Hume. 
II) 1- Estaria o conhecimento aprisionado pelos sentidos? 
II) 2- Conhecimento enquanto crenças subjetivas. 
II) 3- Em busca do conhecimento seguro. 
II) 4- O problema da indução e o problema da causalidade. 
II) 5- Ciência e a regularidade da natureza: o conhecimento justificado. 
II) 6- O problema da probabilidade e o retorno ao problema da indução. 
II) 7- Fim do racionalismo: a ciência estaria morta? 
Parte B: A lógica da fundamentação científica. 
Unidade III: Racionalismo metafísico e o racionalismo crítico de Karl Popper. 
III) 1- O problema da demarcação. 
III) 2- A lógica da objetividade científica. 
III) 3- Ciência e os três mundos: físico, psicológico e conhecimento objetivo. 
III) 4- Falsificacionismo como atitude crítica e como método científico. 
III) 5- Ciência e as conjeturas: o conhecimento corroborado. 
III) 6- Condições iniciais e probabilidade: o falseamento do provável. 
III) 7- A ciência e seus renascimentos: a lógica da evolução do conhecimento. 
Unidade IV: Abrindo caminho à descoberta científica. 
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IV) 1- Racionalismo crítico e a redação do projeto de pesquisa: formulando um problema de pesquisa.  
IV) 2- A pesquisa quantitativa pode ajudar na descoberta científica?  

RECURSOS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

Serão utilizados enquanto recursos didáticos lousa, datashow, livros, artigos, computador, Internet. As 
estratégias didáticas serão constituídas por aulas expositivas dialogadas, leitura e debate dos conteúdos 
propostos na disciplina, tarefas individuais e coletivas de resolução de problemas e levantamento 
bibliográfico, bem como produção textual ao estilo filosófico. 

AVALIAÇÃO 

As notas individuais serão compostas pela avaliação da produção textual mediante consulta bibliográfica e  
entrega de 01 (um) relatório das aulas escrito e impresso, resumindo cada um dos conteúdos descritos neste 

plano, correspondendo às Unidades de I a IV. As normas de redação do relatório serão apresentadas pelo 
professor em sala de aula. O relatório deverá ser entregue em sala de aula ao final da última unidade da 
disciplina em data que será estabelecida pelo professor em comum acordo com os mestrandos. Será atribuído 
um conceito entre 0 e 100, compondo a nota final do semestre. Os critérios de correção da produção textual 
incluem (a) a coerência aos temas propostos pelos exercícios filosóficos, (b) a capacidade de síntese, (c) de 
descrição fiel de conceitos técnicos da filosofia das ciências, (d) a abrangência com citações de referências 
bibliográficas, e (e) o alinhamento tanto com os conteúdos dos capítulos de livros, artigos e outros textos 
complementares fornecidos pelo professor ao longo do semestre, como aos conteúdos das aulas expositivas 

(até 20 pontos por critério). A frequência às aulas é obrigatória conforme legislação em vigor que prevê 
reprovação para ausência acima de 25% da carga horária total da disciplina.  
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