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Apresentação 
Desde o final do século XIX, o escrutínio das disciplinas científicas pelo campo das 
humanidades. Historiadores, vem gerando extensos debates. Filósofos, antropólogos e 
sociólogos têm se debruçado sobre aspectos mais gerais do que constitui a atividade 
científica como uma instituição social, bem como pontos mais específicos envolvidos 
no cotidiano dos homens e mulheres das ciências. De uma análise mais filosófica sobre 
o pensamento científico a leituras sobre a articulação entre ciência e tecnologia, as 
pesquisas nas humanidades têm apontado importantes críticas a uma visão heroica e 
purista da atividade científica. 

O curso tem como objetivo apresentar aos alunos um amplo conjunto de perspectivas 
filosóficas e sociológicas em torno das ciências, colocando foco nas que abordam o 
caráter social da atividade científica. Visamos, em especial, discutir a nova sociologia e 
antropologia do conhecimento científico e tecnológico que despontou a partir dos 
anos 1970, analisando a relação entre a atividade científica e outras atividades 
humanas, o desenvolvimento institucional das ciências, as especificidades das 
diferentes práticas científicas, a ciência como campo, o aparecimento de novas 
disciplinas etc. De forma geral podemos dizer que nos debruçaremos sobre as 
múltiplas questões que cercam e permeiam a atividade científica na sociedade 
contemporânea. 



 

A disciplina é dividida em três unidades. Na primeira, lidamos com discussões iniciais 
da filosofia das ciências e das teorias do conhecimento, tendo como centro o problema 
do que é conhecimento e o que é ciência. Num segundo momento trataremos as 
questões estruturantes da sociologia e antropologia das ciências, apresentando aos 
alunos autores referenciais e interpretações clássicas acerca da vida científica. A 
terceira unidade, por sua vez, explora temas relevantes às pesquisas contemporâneas, 
principalmente a partir da leitura dos Estudos Sociais das Ciências. 

As aulas serão divididas em dois momentos. No primeiro, haverá uma exposição geral 
sobre o tema em questão pelos professores, baseado na literatura selecionada. Em 
seguida, será aberto um espaço para discussão com os alunos. É importante que cada 
aluno tenha realizado a leitura prévia dos textos para acompanhar as discussões em 
sala de aula. 

 

Unidade 01 
 
Aula 01 (17/03): Apresentação da disciplina, da turma e Introdução 
Exercício 01/ O que é ciência? 
 

Aula 02 (24/03): O que é ciência afinal: a filosofia das ciências e as questões 
sobre conhecimento.  
Chalmers, Alan F. O que é ciência afinal?. Editora Brasiliense 1993. pp. 23/60  
 

Aula 03 (31/03): O que é ciência afinal: a filosofia das ciências e as questões 
sobre conhecimento: a falseabilidade 
Chalmers, Alan F. O que é ciência afinal?. Editora Brasiliense 1993, pp. 64-99 
 

Unidade 02 
 
Aula 04 (07/04): Do ethos científico à ciência institucional a visão de Merton  
Merton, Robert. “A ciência e a ordem social”. In: Ensaios de sociologia da ciência. São 
Paulo: Editora 34, 2013. 
Daston, Lorraine. “A economia moral da ciência”. In: Historicidade e Objetividade. São 
Paulo: Editora LiberArs, 2017. 
Shapin, Steven. The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation. Chicago 
e Londres: The University of Chicago Press, 2008. 



 

 

Aula 05 (14/04): Ciência como campo de disputas: Pierre Bourdieu e o Campo 
Científico 
Bourdieu, Pierre. O Campo Científico. In: Ortiz, Renato (org.). Pierre Bourdieu: 
sociologia. São Paulo: Ática, Coleção Grandes Cientistas Sociais, vol. 39. 1983. p. 122-
155. 
Bourdieu, Pierre. Os usos da Ciência. Por uma sociologia clínica do campo científico. 
São Paulo: Ed. Unesp, 2004. 
 

Aula 06 (28/04): A comunidade científica, a ciência normal e seus paradigmas 
Kuhn, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2013 (Capítulos 03 e 04). 
Oliva, Alberto. Kuhn: o normal e o revolucionário na reprodução da racionalidade 
científica. In: PORTOCARRERO, Vera. Filosofia, História e Sociologia das Ciências1: 
Abordagens contemporâneas. 3ª. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. pp 67-102. 
 

Aula 07 (05/05): Fleck e os estilos de pensamento 
Fleck, Ludwik. Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte: 
Fabrefactum, 2010 (Capítulos 01 e 02). 
LOWY, Ilana. Ludwik Fleck e a presente história das ciências. Hist. cienc. saude-
Manguinhos, Rio de Janeiro,  v. 1, n. 1, p. 7-18, Oct. 1994. 
 

Aula 08 (12/05): Revisando e Resumindo 
Hochman, Gilberto. A ciência entre a comunidade e o mercado: leituras de Kuhn, 
Bourdieu, Latour e Knorr-Cetina Portocarrero, Vera. Filosofia, História e Sociologia das 
Ciências: abordagens contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994 pp. 194-
231 
Exercício em sala: Visões sobre a organização das ciências  
 

Unidade 03 
 

Aula 09 (19/05): O laboratório e as controvérsias  
Latour, Bruno. Give me a laboratory and I will raise the world. In: Knorr-Cetina, K D.; 
Mulkay, Michael (1983). Science observed: perspectives on the social study of 
science. London: Sage. 
Em espanhol Dadme un laboratorio y moveré el mundo 
(http://www.brunolatourenespanol.org/03_escritos_02_laboratorio.pdf ) 
Filme: A vida de Louis Pasteur 



 

 

Aula 10 (26/05): O mundo matematizado e o processo de padronização 
Hackinh, Ian. La domesticacion del azar.: la erosion del determinismo y el ascimento 
de las ciências del caos. Bracelona: Gedisa Editorial, 2006. pp.13-30. 
 

Aula 11 (02/06): Ciência e tecnologia 
Collins Harry and Trevor Pinch. O Golem a solta: o que você deveria saber sobre 
medicina. Introdução: O Golem tecnológico. Belo horizonte; Fabrifactun, 2010, pp.1-
10. 
Collins Harry and Trevor Pinch. O Act Up em ação: a cura da aids e a expertise leiga. In: 
Collins Harry and Trevor Pinch. O Golem a solta: o que você deveria saber sobre 
medicina. Belo horizonte; Fabrifactun, 2010, pp.175-208. 
 

Aula 12 (09/06): Gênero e ciência 
SCHIEBINGER, Londa. O feminismo mudou a ciência? Bauru-SP, EDUSC, 2001 
Introdução e mais um capítulo  
Lowy, Ilana. Gênero e ciência. In: Nunes, João Arriscado e Roque, Ricardo. Objetos 
impuros: experiências em estudos sobre ciências. Porto: Edições Afrontamento, 2008. 
P. 80 – 93. 
 

Aula 13 (16/06): Falsas simetrias e negacionismos à ciência 
Filme Os Mercados da Dúvida (2014). Dir Naomi Oreskes. 
Vídeo Youtube Vacina: polêmica da semana 
https://www.youtube.com/watch?v=dZVPiR8fJB8&t=3s 
 
Latour, Bruno. “O sentimento de perder o mundo, agora, é coletivo”. El País, 2019. 
Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/29/internacional/1553888812_652680.html 
 

Aula 14 (23/06): Voltando ao início. O que é ciência a final 
Latour, Bruno. “Introdução”. In: Reagregando o social: uma introdução à teoria do 
ator-rede. Salvador: EdUFBA, 2005. 
Latour, Bruno. Jamais fomos modernos (parte da introdução) Rio de Janeiro Editora 
34, 2000. pp 07-11 
 

Aula 15 (30/06): Avaliação do curso 

 


