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Unidade acadêmica responsável: Faculdade de Filosofia (FAFIL)

Nome da disciplina: Filosofia da Ciência

Curso: Filosofia (Licenciatura e Bacharelado) Ano: 2-2022

Professor responsável: Filipe Lazzeri Vieira

Carga horária semestral: 64 horas/aula

Carga horária semanal: 4 horas

Pré-requisitos e/ou co-requisitos no currículo novo: -

Pré-requisitos e/ou co-requisitos no currículo antigo: Tópicos de Teoria do Conhecimento

Ementa no currículo novo: Introdução a temas e debates clássicos da Filosofia da Ciência.

Ementa  no currículo  antigo:  Os  fundamentos  da  ciência;  principais  concepções  de  ciência;
questões atinentes à ciência contemporânea.

I. Objetivos:

I.1. Objetivos gerais: Visa-se realizar dois objetivos gerais interligados:
(a) Apresentar,  introdutoriamente,  e  discutir,  um  leque  de  temas  (questões,  abordagens  e

debates)  consagrados  atinentes  à Filosofia  da  Ciência,  com  foco  no  contexto
contemporâneo; e

(b) Proporcionar  um  contexto  didático  para  um  incremento  em  habilidades  reflexivas  e
discursivas sobre esses temas.

I.2. Objetivos específicos:
 Caracterizar e situar os problemas, abordagens e debates da Filosofia da Ciência;
 Estudar uma seleção de temas consagrados em Filosofia da Ciência;
 Proporcionar uma introdução a noções-chave desse campo de estudos;
 Incentivar os/as estudantes a articular seus próprios pontos de vista, análises e argumentos

a respeito dos temas tratados.

II. Metodologia (procedimentos didáticos): Para a realização dos objetivos, procederemos por
meio de:

 Aulas expositivas e dialogadas;
 Leituras e discussões de bibliografia selecionada;
 Seminários;
 Elaboração de ensaio.

III. Programa
1. Temas em Filosofia da Ciência: Introdução
2. (Meta)Teorias sobre a estrutura de teorias científicas
3. Impregnação teórica, comparação interteórica e progresso científico
4. Valores sociais na dinâmica científica
5. Objetivos  e  alcance  epistêmico  das  teorias  científicas  (axiologias  realistas  e

instrumentalistas)
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IV. Avaliação: Haverá os seguintes componentes avaliativos:
(a) Dois seminários, cada um deles valendo 25% da nota (e 50% da nota ao total);
(b) Participação oral nas aulas e no debate dos seminários, valendo 10% da nota;
(c) Uma ensaio curto, valendo 40% da nota.

As notas referentes a cada componente [(a)-(d)] serão entregues pelo Sigaa. Aquelas referentes
aos  componentes  (a)  e  (d)  serão  entregues  também  por  e-mail.  As  datas  previstas  (e  que
oportunamente serão confirmadas) de (a), (b) e (d) estão no Cronograma (item VII adiante).

V. Critérios de avaliação:

V.1. Critérios de avaliação do ensaio: espera-se que seja um ensaio curto, preferencialmente
entre 3 e 8 páginas, em espaçamento 1,5, sobre temática tratada na disciplina. Pode ter a forma de
uma resenha crítica sobre um dos textos da bibliografia principal (cf. seção VI.1). Sua avaliação
terá por base os seguintes critérios:

i. Entendimento efetivo: se o/a estudante elucida com suas próprias palavras e exemplo(s)
a(s) tese(s) e o(s) argumento(s) relevante(s), e sem distorcê-lo;

ii. Estruturação  e  coesão:  se  o  ensaio possui  introdução,  desenvolvimento  e  conclusão,
coesos internamente e entre si, formando um todo harmonioso, um parágrafo preparando o
outro, e sem partes abruptas;

iii. Clareza:  se  o  ensaio tem uma linguagem  que se  faça  compreender.  Inclusive,  termos
técnicos devem ser definidos, em vez de apenas usados;

iv. Alguma reflexão própria: se inclui uma discussão sucinta de algum argumento ou tese. A
discussão pode ser no sentido de concordar,  problematizar  (lançar dúvidas), ou criticar
ideias. Em qualquer caso, tem de oferecer razões em apoio da afirmação de concordância,
problematização ou discordância.

Obs.: Sempre dê crédito a qualquer autor/a utilizado/a.  Qualquer bibliografia, seja impressa ou
virtual (mesmo algum material didático do professor), que venha a ser utilizada no ensaio, tem de
ser mencionada. Plágio é proibido e implica em nota zero.

V.2. Critérios de avaliação dos seminários:  São análogos aos critérios (i)-(iv) para a avaliação
do ensaio, resguardadas as diferenças de formato. Com relação ao tempo do seminário, espera-se
que tenha em torno de  50 minutos de duração, aproximadamente, mas haverá flexibilidade em
relação a isso (para mais ou para menos);  inclusive porque parte desse tempo será dedicado à
discussão do texto com a turma e a possíveis complementações pelo professor.

V.3. Critérios de avaliação da participação em aula:  A participação oral na disciplina será
aferida  levando-se  em  conta  dois  aspectos:  frequência  balanceada  da  participação  oral  e
adequação em relação à bibliografia prevista para as aulas.

VI. Bibliografia

VI.1. Bibliografia principal
Collins,  P.  H.  (1990).  Black  feminist  thought:  Knowledge,  consciousness  and  the  politics  of

empowerment. Boston: Hyman. [Há uma tradução desse livro para o português, com o título
Pensamento feminista negro: Conhecimento, consciência e a política do empoderamento, pela
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Boitempo.]
Duhem,  P.(1894).  Quelques  réflexions  au  sujet  de  la  Physique  Expérimentale.  Revue  des

Questions Scientifiques, 18 (36), 179-229. [Há uma tradução desse trabalho para o português,
com  o  título “Algumas  reflexões  acerca  da  Física  Experimental”,  na  revista  Ciência  e
Filosofia: https://www.revistas.usp.br/cienciaefilosofia/article/view/105304]

Feyerabend, P. (1975). Against method: Outline of an Anarchistic theory of knowledge. London:
New Left Books. [Há diferentes traduções desse livro para o português.]

Hacking, I. (1983). Representing and intervening: Introductory topics in the philosophy of natural
science.  New  York:  Cambridge  University  Press.  [Há  uma  tradução  desse  livro  para  o
português, com o título Representar e intervir, pela Ed. UERJ.]

Hahn, H., Neurath, O., & Carnap, R. (1986/1929). A concepção científica do mundo: O Círculo de
Viena (F. P. A. Fleck, Trad.). Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 10, 5-20.

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of
partial perspective.  Feminist Studies, 14, 575-599. [Há uma tradução desse trabalho para o
português,  com o título  “Saberes  localizados:  A questão da ciência  para o feminismo e o
privilégio  da  perspectiva  parcial”,  disponível  em:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773/1828]

Harding, S. (2015). Stronger objectivity for sciences from below. In  Objectivity and diversity:
Another logic of scientific research. Chicago: Chicago University Press. [Há uma tradução
desse trabalho para o português, com o título “Objetividade mais forte para ciências exercidas
a  partir  de  baixo”,  na  revista  Em  Construção:
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/emconstrucao/article/view/41257]

Kilomba,  G.  (2008).  Plantation  memories:  Episodes  of  everyday  racism.  Unrast.  [Há  uma
tradução desse trabalho para o português, com o título Memórias da plantação: Episódios de
racismo cotidiano, pela Ed. Cobogó.]

Kuhn,  T.  S.  (1970a).  The structure  of  scientific  revolutions (2nd ed.).  Chicago:  University  of
Chicago Press. [Há uma tradução desse livro para o português, com o título A estrutura das
revoluções científicas, pela Ed. Perspectiva.]

Kuhn, T. S. (1970b). Logic of discovery or psychology of research? In I. Lakatos & A. Musgrave
(Eds.), Criticism and the growth of knowledge. Cambridge University Press. [Há uma tradução
desse  trabalho para  o  português,  com  o  título “Lógica  da  descoberta  ou  psicologia  da
pesquisa?”, em A crítica e o desenvolvimento do conhecimento, Ed. Cultrix/Edusp.]

Lacey, H. (2010). Dez teses acerca da interação entre os valores sociais e a ciência. In Valores e
atividade científica 2 (pp. 15-31). São Paulo: Associação Filosófica Scientiae Studia/Editora
34.

Laudan, L. (1977).  Progress and its problems: Towards a theory of scientific growth. Berkeley:
University of California Press. [Há uma tradução desse livro para o português, com o título O
progresso e seus problemas, pela Ed. Unesp.]

Laudan,  L.  (1981).  A  problem-solving  approach  to  scientific  progress.  In  I.  Hacking  (Ed.),
Scientific revolutions (pp. 144-155). Oxford: Oxford University Press. [Há uma tradução desse
trabalho para o espanhol, com o título “Un enfoque de solución de problemas al progreso
científico”.]

Laudan, L. (1983). The demise of the demarcation problem. In: R. S. Cohen & L. Laudan (Eds.),
Physics,  philosophy  and  psychoanalysis (pp.  111-127).  Springer:  Dordrecht. [O  professor
disponibilizará uma tradução para o português do excerto que será utilizado, com o título “O
fim do problema da demarcação”.]

Lazzeri, F. (2022). Filosofia e pesquisa filosófica em Análise do Comportamento. In C. Laurenti

Faculdade de Filosofia - Universidade Federal de Goiás - Campus Samambaia - 74690-900, Goiânia – GO, Brasil 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/emconstrucao/article/view/41257
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773/1828
https://www.revistas.usp.br/cienciaefilosofia/article/view/105304


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

& C. E. Lopes (Eds.), Pesquisas teóricas em Análise do Comportamento. No prelo.
Lazzeri, F. & Zilio, D. (2022). Realist and instrumentalist axiologies in science in general, and in

Behavior  Analysis  in  particular.  No  prelo.  [O  professor  disponibilizará  uma  versão  em
português desse trabalho.]

Marcuse,  H.  (1967).  The  responsibility  of  science.  In  L.  Krieger  and  F.  Stern  (Eds.),  The
responsibility  of  power:  Historical  essays  in  honor  of  Hajo  Holborn  (pp.  439-444).
Doubleday.  [Há  uma  tradução  desse  trabalho  para  o  português,  com  o  título  “A
responsabilidade  da  ciência”,  na  revista  Scientiae  Studia:
https://www.scielo.br/j/ss/a/D9dDCGXsSK45s6KtWrWVDwH/?lang=pt]

Popper,  K. R. (1972/1934).  A lógica da pesquisa científica (L.  Hegenberg & O. S.  da Mota,
Trad.). São Paulo: Ed. Cultrix.

Popper, K. R. (2010a/1960). O incremento do conhecimento científico. In Textos escolhidos (pp.
169-177) [D. Miller, Ed.; V. Ribeiro, Trad.]. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. Puc-Rio.

Popper, K. R. (2010b/1973). Epistemologia evolutiva. In Textos escolhidos (pp. 77-85) [D. Miller,
Ed.; V. Ribeiro, Trad.]. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. Puc-Rio.

Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú Indígena, 13 (29), 11-20.

VI.2. Bibliografia complementar (outras referências complementares serão dadas ao longo
das aulas)
Abrantes, P. C. (2020). Método e ciência (2a ed.). Belo Horizonte: Fino Traço.
Bortolotti, L. (2008).  Introduction to the Philosophy of Science. Polity.  [Há uma tradução desse

livro para o português, com o título Uma introdução à filosofia da ciência, Ed. Gradiva.]
Chalmers, A. (2013). What is this thing called science? (4th ed.) Indianapolis: Hackett.  [Há uma

tradução da segunda edição desse livro para o português, com o título O que é ciência, afinal?,
Ed. Brasiliense.]

Díez,  J.  A.,  &  Moulines,  C.  U.  (2008).  Fundamentos  de  Filosofía  de  la  Ciencia (3ª  ed.).
Barcelona: Ed. Ariel.

Dutra, L. H. de A. (2009). Introdução à Teoria da Ciência (3ª ed). Florianópolis: Ed. UFSC.
French, S. (2007).  Science: Key concepts in philosophy. London: Continuum. [Há uma tradução

desse livro para o português, com o título Ciência: Conceitos-chave em filosofia, Ed. Artmed.]
Laudan, L. (1991). Science and relativism: Some key controversies in the Philosophy of Science.

Chicago: University of Chicago Press.
Oliveira, T. L. T. de (Org.). (2021).  Textos selecionados de Filosofia da Ciência. Pelotas: Ed.

UFPel.

VII. Cronograma provisório das aulas (poderá sofrer adaptações ao longo do semestre)

#Aula Data Assunto
Leitura(s) recomendada(s) /

Seminário(s)

1 20/10/2022

Apresentação do programa do
curso;

Temas em Filosofia da Ciência:
Introdução

Plano de ensino;

Lazzeri, “Filosofia e pesquisa filosófica
em Análise do Comportamento”,

excerto

2 27/10/2022
(Meta)Teorias sobre a estrutura

de teorias científicas
Hahn et al., “A concepção científica do

mundo: O Círculo de Viena”
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3 03/11/2022
(Meta)Teorias sobre a estrutura

de teorias científicas

Popper, A lógica da pesquisa científica,
caps. 1, 3 e 4 (“Colocação de alguns

problemas fundamentais”; “Teorias”; e
“Falseabilidade”)
Seminário #1, G-1

4 10/11/2022
(Meta)Teorias sobre a estrutura

de teorias científicas

Kuhn, “Lógica da descoberta ou
psicologia da pesquisa?”, até o final da

§I (pp. 5-16);

Kuhn, A estrutura das revoluções
científicas, “Posfácio – 1969”, até a §3

(inclusa) [pp. 217-237]

5 17/11/2022
(Meta)Teorias sobre a estrutura

de teorias científicas

Laudan, “O fim do problema da
demarcação”, excertos;

Seminário #2, G-2

Laudan, “Un enfoque de solución de
problemas al progreso científico”

6

24/11/2022
[CONPEEX-

UFG]
[Esta aula será

virtual e de
forma

assíncrona]

(Meta)Teorias sobre a estrutura
de teorias científicas;

Impregnação teórica,
comparação interteórica e

progresso científico

Laudan, O progresso e seus problemas:
Rumo a uma teoria do crescimento
científico, cap. 3 (“Das teorias às

tradições de pesquisa”), excerto, pp. 99-
154;

Popper, “Epistemologia evolutiva”

7 01/12/2022
Impregnação teórica,

comparação interteórica e
progresso científico

Popper, “O incremento do
conhecimento científico”;

Seminário #3, G-3

Kuhn, A estrutura das revoluções
científicas, “Posfácio – 1969”, §4

até §7 (inclusa) [pp. 237-257];

Kuhn, A estrutura das revoluções
científicas, cap. 8 (“A natureza e a

necessidade das revoluções científicas”)
[no original, cap. 9]
Seminário #4, G-4

8 08/12/2022 Impregnação teórica,
comparação interteórica e

progresso científico

Kuhn, “A estrutura das revoluções
científicas, cap. 9 (“As revoluções
como mudanças de concepção de
mundo”) [no original, cap. 10];

Seminário #5, G-5
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Feyerabend, Contra o método,
Introdução e §§I-III (pp. 17-63)

Seminário #6, G-6

9 15/12/2022
Impregnação teórica,

comparação interteórica e
progresso científico

Feyerabend, Contra o método, §XVII,
excerto, pp. 347-374;

Seminário #7, G-  7  

Laudan, O progresso e seus problemas:
Rumo a uma teoria do crescimento

científico, cap. 4 (“Progresso e
revolução”), excerto, pp. 171-204

Seminário #  8  , G-1  

10 22/12/2022
Valores sociais na dinâmica

científica

Lacey, “Dez teses acerca da interação
entre os valores sociais e a ciência”;

Marcuse, “A responsabilidade da
ciência”

Seminário #  9  , G-  2  

- [Recesso] - -

11 12/01/2023
Valores sociais na dinâmica

científica

Haraway, “Saberes localizados: A
questão da ciência para o feminismo e o

privilégio da perspectiva parcial”, a
partir da § “A persistência da visão”

(pp. 18-41);
Seminário #  10  , G-  3  

Collins, Pensamento feminista negro:
Conhecimento, consciência e a política

do empoderamento, cap. 11
(“Epistemologia feminista negra”)

Seminário #1  1  , G-4  

12 19/01/2023
Valores sociais na dinâmica

científica

Harding, “Objetividade mais forte para
ciências exercidas a partir de baixo”;

Seminário #1  2  , G-  5  

Kilomba, Memórias da plantação:
Episódios de racismo cotidiano, cap. 2
(“Quem pode falar? Falando do centro,

descolonizando o conhecimento”)
Seminário #1  3  , G-  6  

13 26/01/2023 Valores sociais na dinâmica
científica;

Objetivos e alcance epistêmico

Quijano, “Colonialidad y
modernidad/racionalidad”

Seminário #1  4  , G-  7  
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das teorias científicas
(axiologias realistas e

instrumentalistas)

Lazzeri & Zilio, “Axiologias realistas e
instrumentalistas em ciência em geral, e

em Análise do Comportamento em
particular: Posturas epistêmicas sobre

seus objetivos e alcance”

14 02/02/2023

Objetivos e alcance epistêmico
das teorias científicas
(axiologias realistas e

instrumentalistas)

Duhem, “Algumas reflexões acerca da
Física Experimental”, Primeira parte;

Hacking, Representar e intervir, cap.
“Experimentação e realismo científico”

15 e
16

09/02/2023
[Data-limite
para entrega

do ensaio
curto]

- -
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