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EMENTA

O problema da indução. A relação entre a teoria e experimento controlado. Naturalismo versus normativismo metodológicos.
Realismos e antirrealismos científicos. Critérios de cientificidade: verificacionismo e falseacionismo. Contextos de descoberta
e justificação. O cosmos aristotélico. As teorias medievais do impetus e da latitude das formas. Conceitos-chave da ciência
moderna: inércia, força e heliocentrismo. O mecanicismo e a matematização da natureza. Internalismo versus externalismo
historiográficos. A revolução científica do século XVII: as visões continuísta e descontinuísta.

OBJETIVOS

Espera-se que os alunos obtenham um maior conhecimento sobre alguns dos principais tópicos referentes à filosofia da
ciência contemporânea, bem como sobre aqueles concernentes à história das ciências naturais (astronomia e física); que
sejam capazes de reconhecer a historicidade da ciência e as imbricações entre esta e os pensamentos de ordem cosmológica,
metafísica, filosófica e técnica; que se tornem mais aptos a problematizar a noção de progresso científico sob as perspectivas,
a um só tempo, da epistemologia e da história da ciência.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução: o que é epistemologia histórica?;
2. O método indutivo e seus problemas;
3. A filosofia científica de Pierre Duhem:

3.1. A análise epistemológica da teoria física e seus limites: experimentação e teoria;
3.2. A evolução das teorias e sua orientação para a verdade;
3.3. O método histórico como guia para a escolha das hipóteses.

4. A historiografia de Pierre Duhem:
4.1. A visão aristotélica do cosmos: sua teoria do movimento;
4.2. Algumas contribuições teóricas medievais: as teorias do impetus, da latitude das formas e a rotação da Terra.

5. O internalismo de Alexandre Koyré:
5.1. Conceitos-chave da ciência moderna: inércia e força;
5.2. A nova astronomia: Copérnico e Galileu;
5.3. O mecanicismo e matematização: qualidades primárias e secundárias.

6. A filosofia de Alexandre Koyré:
6.1. Antipositivismo e platonismo.

7. Epistemologias a-históricas:
7.1 O verificacionismo neopositivista;
7.2 O falseacionismo popperiano.

8. A desforra da história: Thomas Kuhn.



METODOLOGIA DE ENSINO

Trata-se de um curso eminentemente teórico, organizado a partir de aulas síncronas ministradas remotamente, as quais
dividir-se-ão em iguais quantidades entre: aulas expositivas (gravadas para posterior disponibilização), nas quais o conteúdo
programático será abordado, e; aulas agendadas, reservadas para aprofundamento no conteúdo, soluções de eventuais
dúvidas por parte do alunado ou leitura conjunta de excertos. Utilizaremos, como plataformas midiáticas: [a] Google Meet,
para as aulas síncronas; [b] o Google Drive, onde serão disponibilizadas as aulas gravadas; [c] o Portal Didático, onde serão
inseridos informações e comunicados gerais, links para as aulas síncronas e assíncronas, excertos das bibliografias básica e
complementar, os slides das aulas síncronas (quando for o caso), as avaliações e suas respectivas notas. No geral, nenhum
dispositivo extraordinário, além daqueles que permitem o acesso a essas três plataformas, será exigido.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E ENCONTROS VIRTUAIS *

* Haverá possibilidade de substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso ocorra o previsto no
§1º, artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede indisponível, especialmente
para o caso encontros virtuais.

sem dia/mês conteúdo

I

18 mai
[a] Apresentação do conteúdo, do cronograma e das formas de avaliação.

[b] Introdução: o que é (são) epistemologia(s) histórica(s)? O “estilo francês”.

20 mai

Método indutivo: introdução e críticas.

Leitura: CHALMERS, A. Indutivismo: a ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência. O
problema da indução (Capítulos I-II). In: _____. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. p.
23-45.

II

25 mai

Pierre Duhem: impregnação teórica da experimentação, os limites da análise lógica e a crítica ao
experimento crucial.

Leitura: DUHEM, P. Algumas reflexões acerca da física experimental (Primeira parte). In: _____. Ensaios de
filosofia da ciência. São Paulo: Associação Filosófica Scientiae Studia, 2019. p. 167-198.

27 mai Atendimento mediante agendamento.

III

01 jun

Pierre Duhem: convencionalismo e realismo científicos.

Leitura: DUHEM, P. Teoria física e explicação metafísica. Teoria física e classificação natural (Primeira
parte: Capítulos 1-2). In: _____. A teoria física: seu objeto e sua estrutura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014. p.
31-57.

03 jun Atendimento mediante agendamento.

IV

08 jun
Pierre Duhem: a história enquanto método de justificação.

Leitura: DUHEM, P. As teorias representativas e a história da física (Primeira parte: Capítulo 3). In: _____.
A teoria física: seu objeto e sua estrutura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014. p. 59-84.

10 jun Atendimento mediante agendamento.

V

15 jun
Pierre Duhem: os papeis desempenhados pela história e pelo método histórico.

Leitura: DUHEM, P. A escolha das hipóteses (Segunda Parte: Capítulo 7: Seções 1, 3-6). In: _____. A teoria
física: seu objeto e sua estrutura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014. p. 263-265, 299-317.

17 jun Atendimento mediante agendamento.

VI

22 jun

O cosmos aristotélico: a teoria dos movimentos.

Leitura: GRANT. E. O legado de Aristóteles para a Idade Média (Capítulo 4). In: _____. Os fundamentos da
ciência moderna na Idade Média. Porto: Porto Editora, 2003. p. 63-80; KOYRÉ, A. Aristóteles (Capítulo 1:
Seção 1). In: _____. Estudos galilaicos. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1986. p. 20-28.

24 jun Atendimento mediante agendamento.

VII

29 jun
A visão duhemiana sobre o nascimento da ciência moderna: a teologia e a física dos mestres
parisienses.

Leitura: em processo de tradução.



01 jul Atendimento mediante agendamento.

VIII

06 jul
Alexandre Koyré: entre as técnicas e a teoria.

Leitura: KOYRÉ, A. Do mundo do ‘mais-ou-menos’ ao universo da precisão. In: _____. Estudos de história
do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. p. 271-288.

08 jul Atendimento mediante agendamento.

IX

13 jul

Alexandre Koyré: a destruição do cosmos.

Leitura: KOYRÉ, A. Coisas que ninguém nunca viu antes e pensamentos que ninguém teve: a descoberta
de novos astros e a materialização do espaço – Galileu e Descartes (Capítulo IV). In: _____. Do mundo
fechado ao universo infinito. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. p. 80-98.

15 jul Atendimento mediante agendamento.

X

20 jul
Alexandre Koyré: a herança platônico-arquimediana de Galileu e a geometrização do espaço.

Leitura: KOYRÉ, A. Galileu e Platão. In: _____. Estudos de história do pensamento científico. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1991. p. 152-180.

22 jul Atendimento mediante agendamento.

XI

27 jul
Alexandre Koyré: uma quaestio disputata – o nascimento da ciência moderna.

Leitura: KOYRÉ, A. As origens da ciência moderna: uma nova interpretação. In: _____. Estudos de história
do pensamento científico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. p. 56-79.

29 jul Atendimento mediante agendamento.

XII

03 ago

Alexandre Koyré: acerca da incessante interrelação entre a filosofia e a ciência.

Leitura: KOYRÉ, A. Da influência das concepções filosóficas sobre a evolução das teorias científicas. In:
_____. Estudos de história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. p.
201-214.

05 ago Atendimento mediante agendamento.

XIII

10 ago

Karl Popper: o falseacionismo popperiano contra o verificacionismo neopositivista – dois
critérios (método)lógicos.

Leitura: CHALMERS, A. F. Apresentando o falsificacionismo. Falsificacionismo sofisticado, novas
previsões e o crescimento da ciência (Capítulos IV-V). In: _____. O que é ciência, afinal? São Paulo:
Brasiliense, 1993. p. 64-89.

12 ago Atendimento mediante agendamento.

XIV

17 ago
Thomas Kuhn: sobre a estrutura das revoluções científicas.

CHALMERS, A. F. Teorias como estruturas: os paradigmas de Kuhn (Capítulo VIII). In: _____. O que é
ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 123-136.

19 ago Atendimento mediante agendamento.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



A nota final será constituída pela soma do resultado de três avaliações dissertativas assíncronas, com valores e temas assim
estipulados:

Avaliação 1. Valor: 30 pontos. Tema: a combinar, desde que aborde algum aspecto do pensamento de Pierre Duhem;

Avaliação 2. Valor: 30 pontos. Tema: a combinar, desde que aborde algum aspecto do pensamento de Alexandre Koyré;

Avaliação 3. Valor: 40 pontos. Tema: uma comparação, que poderá ter por base as dissertações anteriores, entre algum(ns)
aspecto(s) relevante(s) dos pensamentos de Duhem e Koyré.

Ademais, prevê-se uma avaliação substitutiva individual (optativa), que poderá ser feita durante qualquer momento do curso,
e constituirá de uma análise de um dos textos referentes ao conteúdo ministrado nas semanas I, XIII ou XIV. O valor da
referida avaliação será de 30 pontos, e substituirá a menor nota dentre as duas primeiras avaliações, caso seja maior que
esta.

Os detalhes (dimensões, formato etc.) de todas as avaliações serão fornecidos oportunamente.

O registro da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas; o estudante que realizar
menos que 75% das atividades assíncronas verificadas será reprovado por infrequência (cf. art. 11, Inciso I da
Resolução CONEP/UFSJ nº 007/2020).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? Tradução: Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 1993.

DUHEM, P. A teoria física: seu objeto e sua estrutura. Tradução: Rogério S. da Costa. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.

KOYRÉ, A. Estudos de história do pensamento científico. 2. ed. Tradução: Márcio Ramalho. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PARTE ESPECÍFICA:

ALQUIÉ, F. et al. Galileu, Descartes e o mecanismo. 2. ed. Tradução: Geminiano Cascais Franco. Lisboa: Gradiva, 1987.

CLAVELIN, M. Le débat Koyré-Duhem, hier et aujourd’hui. History and Technology, v. 4, n. 1/4, p. 13-35, 1987.

CONDÉ, M. L.; SALOMON, M. (org.) Alexandre Koyré: história e filosofia das ciências. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015.
(Scientia).

DUHEM, P. Ensaios de filosofia da ciência. Tradução, introdução e notas: Fábio R. Leite. São Paulo: Associação Filosófica
Scientiae Studia, 2019. (Filosofia da Ciência e da Tecnologia).

DUHEM, P. Salvar os fenômenos: ensaio sobre a noção de teoria física de Platão a Galileu. Tradução: Roberto de A. Martins.
Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Campinas, série 1, 1984. Suplemento 3.

GRANT, E. Os fundamentos da ciência moderna na Idade Média. Tradução: Porto: Porto Editora, 2003. (História e
Filosofia da Ciência).

KOYRÉ, A. Do mundo fechado ao universo infinito. 4. ed. Tradução: Donaldson Garschagen. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2006.

KOYRÉ, A. Estudos de história do pensamento filosófico. Tradução: Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1991.

KOYRÉ, A. Estudos galilaicos. Tradução: Nuno Ferreira da Fonseca. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1986.

LEITE, F. R. Sobre as relações históricas entre a física e a metafísica na obra de Pierre Duhem. Scientiae Studia, v. 11, n. 2, p.
305-331, 2013.

LOPARIC, Z. O ficcionalismo de Osiander. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Campinas, série 3, v. 18, n. 1, p.
227-251, jan.-jun., 2008.

SALOMON, M. (org.). Alexandre Koyré: historiador do pensamento. Goiânia: Almeida & Clément Edições, 2010.

PARTE GERAL:

HAHN, H.; NEURATH, O.; CARNAP, R. A concepção científica do mundo: o Círculo de Viena. Cadernos de História e Filosofia
da Ciência, Campinas, série 1, v. 10, p. 5-20, 1986.

KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução: Beatriz Vianna Boeira, Nelson Boeira. 5. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2000.

POPPER, K. R. A lógica da pesquisa científica. 9. ed. Tradução: Leonidas Hegenberg, Octanny Silveira da Mota. São Paulo:
Editora Cultrix, 1993.

OBSERVAÇÃO: bibliografia adicional será fornecida aos alunos no momento oportuno, especialmente, embora não
exclusivamente, sob a forma de excertos.



Aprovado pelo Colegiado do Curso em  ______/_______/_______.

Fábio R. Leite Rogério A. Picoli

Prof. Responsável Coord. do Curso de Filosofia


