
 
 

 

Disciplina: Seminário de Lógica e Epistemologia – IH 1309 
 
Professor: Robinson Guitarrari (Linha de Pesquisa 2) 
 
Período: 2020/1 

§ Local/horário: quintas, das 9h00 às 11h30 (atividades síncronas) 
§ Plataforma preferencial: Skype 
§ Conta Skype: robinson.guitarrari@gmail.com 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 horas 
 

CH de Atividades Síncronas (via Skype): 
§ 25 horas (10 aulas de 2h30min., em 10 semanas) 

 
CH de Atividades Assíncronas (leitura de textos, fichamentos, questionários, 
dissertações):  

§ 20 horas 
 
Horário de atendimento ao aluno 

• Dia/Horário: segundas-feiras / 13h00 às 14h00 – via Skype 
• Conta Skype: robinson.guitarrari@gmail.com 

 
 

PLANO DE CURSO (Plano Analítico da Disciplina) 
 
[i] – Ementa: 

O curso examinará duas fases de Thomas Kuhn em seu tratamento do 
desenvolvimento da ciência: a que envolve um viés historicista, que marca um 
epistemologia científica naturalizada – fase em que escreveu The Copernican revolution, 
1958, The structure of scientific revolutions, 1962/1969, e The essential tension, em 1977; 
a outra, marcada por um tratamento semântico do desenvolvimento científico e por 
naturalismo atenuado.  

Tanto uma como outra imagem de desenvolvimento científico rivaliza com a 
tradição herdada, notadamente metodológica, as concepções de progresso e de 
racionalidade da ciência que lhes se associam, particularmente com uma noção realista 
quanto aos objetivos da ciência, que dizer, a ideia que a ciência busca a descrição 
verdadeira da natureza. Nesses seminários, serão destacadas as relações entre história e 
filosofia da ciência em Thomas Kuhn. 
 
 
 



[ii] – Objetivos: 
Procuraremos reconstruir as duas fases, centrando-nos no papel da história da 

ciência, na tese da incomensurabilidade, e nas concepções de mudança científica e de 
progresso científico. Ao final, retornaremos a fase historicista para examinar as 
características centrais da história e da historiografia defendidas e empreendidas por 
Kuhn.  

Nesse percurso, procuraremos explorar as seguintes questões: 
(1) se há uma única concepção historiográfica em Kuhn (considerando os escritos 

A Revolução Copernicana, A Estrutura das Revoluções Científicas e A Tensão 
Essencial) 

(2) como compreender os aspectos historiográficos externos à ciência, sem 
renunciar a uma interpretação predominantemente internalista de Kuhn 
quanto à relação entre história da ciência e filosofia da ciência; 

(3) se, na primeira fase do pensamento de Kuhn, tal relação entre história da 
ciência e filosofia da ciência descreve uma via de mão dupla ou se apenas a 
história cumpre um papel relevante para a elaboração de uma filosofia da 
ciência. 

(4) Se a segunda fase, com um naturalismo menos radical, atenua também as 
considerações externas à ciência, que estão presentes na primeira fase.  

 
[iii] – Metodologia: 
Atividades sincrônicas remotas, utilizando a plataforma Skype 
Atividades assíncronas, como leituras, fichamentos, respostas a questionários e 
dissertações. 
 
[iv] – Avaliação: 
Elaboração de um trabalho monográfico e apresentações de seminários. 
 
[v] – Bibliografia: 
 
Bibliografia básica: 
KUHN, T.S.; CONANT, J. The Copernican revolution: planetary astronomy in the 

development of western thought. Cambridge: Harvard University Press, 1992. [Há 
tradução para o português] 

KUHN, T.S. The structure of scientific revolutions. 3. ed. Chicago: Chicago University 
Press, 1996. [Há tradução para o português] 

KUHN, T.S. The essential tension. Chicago, University of Chicago Press, 1977. [Há 
tradução para o português] 

KUHN, T.S. The road since Structure. Chicago/Londres, The University of Chicago 
Press, 2000. [Há tradução para o português] 
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