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Unidade acadêmica responsável: Faculdade de Filosofia (FAFIL)

Nome da disciplina:  Seminário  de Epistemologia:  Visões  de Mundo,  Impregnação Teórica  e
Dinâmica Interteórica

Curso: Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil-UFG) 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: -

Ementa:  Abordagens  epistemológicas  sobre  a  estrutura  das visões  de  mundo,  a  impregnação
teórica da observação e a dinâmica interteórica.

I. Objetivos:

I.1. Objetivos gerais:
(a) Estudar e discutir um leque de concepções sobre:

(i) A estrutura das visões de mundo, tanto em geral como na ciência em particular;
(ii) A impregnação teórica da observação; e
(iii) A dinâmica interteórica (comparações, embates e diálogos entre teorias).

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

I.2. Objetivos específicos:
 Apresentar e estudar um leque de problemas, análises e debates sobre os três referidos

assuntos [(i)-(iii)], com foco no contexto contemporâneo da Epistemologia e Filosofia da
Ciência;

 Discutir  o  significado,  os  possíveis  aspectos  virtuosos,  bem  como  as  possíveis
dificuldades, de algumas das abordagens proeminentes nesses debates;

 Incentivar os/as estudantes a articular seus próprios posicionamentos, análises, argumentos
e aplicações filosóficas concernentes ao temas tratados.

II. Metodologia (procedimentos didáticos): Para a realização dos objetivos, procederemos por
meio de aulas dialogadas e seminários, com discussões sobre bibliografia selecionada, bem como
elaboração de ensaio.

III. Programa
1 Filosofia e o estudo de temas sobre aspectos de visões de mundo
2 Um leque de análises (ou metateorias) sobre:

2.1 A estrutura de visões de mundo
2.2 A impregnação teórica da observação
2.3 A dinâmica interteórica (comparações, embates e diálogos entre teorias)

IV. Avaliação: Haverá os seguintes componentes avaliativos:
(a) Dois seminários, cada um dos quais valendo 25% da nota (e, ao total, 50% da nota);
(b) Participação oral nas aulas e no debate dos seminários, valendo 10% da nota;
(c) Um ensaio curto, valendo 40% da nota.
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As datas previstas (e que oportunamente serão confirmadas) de (a) e (c) 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 4 e 12 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) que discutir, e sem distorcê-los;

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  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,  a
estimativa  é que  tenha  em  torno  de  uma  hora  e  quinze minutos  (01h15)  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
Boitempo.]

Dilthey, W. (1992/1911). Os tipos de concepção de mundo e o seu desenvolvimento nos sistemas
metafísicos (A. Morão, Trad.). Ed. Lusosofia.

Duhem,  P.  (1894).  Quelques  réflexions  au  sujet  de  la  Physique  Expérimentale.  Revue  des

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

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.]

Guitarrari, R. & Plastino, C. E. (2014). Kuhn e as dimensões da incomensurabilidade.  Ideação,
29, 31-62.

Hanson, N. R. (1967). Observation and interpretation. In S. Morgenbesser (Ed.),  Philosophy of
science today. New York: Basic Books.  [Há uma tradução desse trabalho para o português,
com o título “Observação e interpretação”, em S.  Morgenbesser,  Filosofia da Ciência, Ed.
Cultrix/Edusp.]

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).  Objectivity  and  diversity:  Another  logic  of  scientific  research.  Chicago:
Chicago University Press. [Há uma tradução para o português do cap. 2 desse livro – que é um
dos caps. que será utilizado –, 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]

Kuhn,  T.  S.  (1970).  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.  (1977).  Objectivity,  value judgment,  and theory choice.  In  The essential  tension.
Chicago: University of Chicago Press. [Há uma tradução desse trabalho (e do livro inteiro do
qual é parte) para o português, pela Ed. Unesp.]

Kuhn, T. S. (2000/1982). Commensurability, comparability, communicability. In The road since
Structure. Chicago: University of Chicago Press. [Há uma tradução desse trabalho (e do livro
inteiro do qual é parte) para o português, pela Ed. Unesp.]

Lacey, H. (2008).  Valores e atividade científica 1.  São Paulo: Associação Filosófica Scientiae
Studia/Editora 34.

Lacey,  H. (2019).  Ciência,  valores,  conhecimento  tradicional  /  indígena  e  diálogo de saberes.
Desenvolvimento e Meio Ambiente, 50, 93-115.

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. (1996a). ‘The sins of the fathers…’: Positivist origins of postpositivist relativisms. In
Beyond positivism and relativism. Boulder: Harper.

Laudan,  L.  (1996b/1981).  A  problem-solving  approach  to  scientific  progress.  In  Beyond
positivism and relativism. Boulder: Harper. [Há uma tradução desse trabalho para o espanhol,
com o título “Un enfoque de solución de problemas al progreso científico”.]

Lazzeri, F. (2022). Filosofia e pesquisa filosófica em Análise do Comportamento. In C. Laurenti
& C. E. Lopes (Eds.), Pesquisas teóricas em Análise do Comportamento. No prelo.

Oberheim, E. & Hoyningen-Huene, P. (2018). Incommensurability of scientific theories. In E. N.
Zalta (ed.),  Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy. URL:
https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/incommensurability/
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Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú Indígena, 13 (29), 11-20.
Quine, W. V. O. (1951). Two dogmas of empiricism. Philosophical Review, 60, 20-43. [Há várias

traduções desse trabalho para o português.]
Quine, W. V. O. (1969/1968). Ontological relativity. In  Ontological relativity and other essays.

New York: Columbia University Press. [Há uma tradução desse trabalho (e do livro inteiro do
qual é parte) para o português, em volume da Col. Os Pensadores.]

Santos, B. S. (2007). Para além do pensamento abissal: Das linhas globais a uma ecologia de
saberes. Novos Estudos CEBRAP, 79, 71-94.

Toole, B. (2021). Recent work in standpoint epistemology. Analysis, 81, 338-350.

VI.2. Bibliografia complementar (outras referências complementares serão dadas ao longo
das aulas)
Harding, S. (1986). The science question in feminism. Ithaca: Cornell University Press. [Há uma

tradução desse livro para o espanhol, com o título Ciencia y feminismo, Ed. Morata.]
Harding, S. (1991). Whose science? Whose knowledge? Ithaca: Cornell University Press.
Hoyningen-Huene, P. (2012). Kuhn, Feyerabend e incomensurabilidade (L. H. L. Abrahão, Org. e

Trad.). São Leopoldo: Ed. Unisinos.
Kuhn, T. S. (2000).  The road since Structure.  Chicago: University of Chicago Press.  [Há uma

tradução desse livro para o português, com o título  O caminho desde a Estrutura, pela Ed.
Unesp.]

Lacey, H. (2010).  Valores e atividade científica 2.  São Paulo: Associação Filosófica Scientiae
Studia/Editora 34.

Laudan, L. (1984). Science and values. Berkeley: University of California Press.
Laudan, L. (1991). Science and relativism: Some key controversies in the philosophy of science.

Chicago: University of Chicago Press.
Mariconda, P. R., Videira, A. A. P., & Mendonça, A. L. O. (2012).  Scientiae Studia, 10(3) [#

especial  dedicado  aos  50  anos  da  Estrutura de  Kuhn]. São  Paulo:  Associação  Filosófica
Scientiae Studia.

Santos, B. S. (2019).  O fim do império cognitivo: A afirmação das epistemologias do Sul. Belo
Horizonte: Autêntica.

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

#Aula Data Leituras recomendadas / seminário(s)

1 20/10/2022

Plano de ensino;

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

2 27/10/2022

Dilthey, Os tipos de concepção do mundo e o seu desenvolvimento nos
sistemas metafísicos, Introdução e §I (pp. 5-20);

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

[Seminário #1, G-1]

3 03/11/2022 Quine, “Dois dogmas do empirismo”, §6;
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Quine, “Relatividade ontológica”, excerto, pp. 139-152;
[Seminário #2, G-2]

4 10/11/2022

Hanson, “Observação e interpretação”;
[Seminário #3, G-3]

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

5 17/11/2022

Kuhn, A estrutura das revoluções científicas, cap. 8 (“A natureza e a
necessidade das revoluções científicas”) [no original, cap. 9];

[Seminário #4, G-4]

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

[Seminário #5, G-5]

6

24/11/2022
[CONPEEX-

UFG]
[Esta aula será

virtual e de
forma

assíncrona]

Kuhn, “Objectivity, value judgment, and theory choice”;

Kuhn, “Comensurabilidade, comparabilidade e comunicabilidade”;

Guitarrari & Plastino, “Kuhn e as dimensões da incomensurabilidade”

7

01/12/2022
[Esta aula

possivelmente
será virtual e de

forma
assíncrona, em

razão de
participação do
professor em

banca]

Feyerabend, Contra o método, Introdução e §§I-III (pp. 17-63);

Feyerabend, Contra o método, cap. XVII (pp. 347-412);

Oberheim & Hoyningen-Huene, “Incommensurability”

8 08/12/2022

Laudan, “A problem-solving approach to scientific progress”;

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
[Seminário #  6  , G-  6  ]

9 15/12/2022 [Seminário Interno do PPGFil-UFG]

10 22/12/2022

Laudan, O progresso e seus problemas: Rumo a uma teoria do
crescimento científico, cap. 4 (“Progresso e revolução”), excerto, pp.

171-204;
[Seminário #7, G-7]

Laudan, “‘The sins of the fathers…’: Positivist origins of postpositivist
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relativisms”;

Toole, “Recent work in standpoint epistemology”
[Seminário #8, G-1]

- [Recesso] -

11 12/01/2023

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 #9, G-2]

Collins, Pensamento feminista negro: Conhecimento, consciência e a
política do empoderamento, cap. 11 (“Epistemologia feminista negra”)

[Seminário #10, G-3]

12 19/01/2023

Harding, Objectivity and diversity, cap. 2 (“Objetividade mais forte para
ciências exercidas a partir de baixo”, trad.);

[Seminário #11, G-4]

Harding, Objectivity and diversity, cap. 4 (“Do Micronesian navigators
practice science?”);

[Seminário #12, G-5]

13 26/01/2023

Harding, Objectivity and diversity, cap. 6 (“Pluralism, multiplicity, and
the disunity of sciences”);

[Seminário #13, G-6]

Quijano, “Colonialidad y modernidad/racionalidad”

14 02/02/2023

Santos, “Para além do pensamento abissal: Das linhas globais a uma
ecologia de saberes”;
[Seminário #14, G-7]

Lacey, Valores e atividade científica 1, cap. 1 (“Ciência e valores”)

15 09/02/2023
Lacey, “Ciência, valores, conhecimento tradicional / indígena e diálogo

de saberes”

16

16/02/2023
[Data-limite

para entrega do
ensaio curto]

-
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