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Plano de trabalho
Mesmo que o nome dele esteja sempre associado com aquele de Pierre Bourdieu (por ter
escrito livros juntos com ele), Jean-Claude Passeron construiu a própria epistemologia dele. O
grupo de estudos tem por objetivo levar o estudante à compreensão das noções principais da
teoria das ciências sociais do epistemologo Frances Jean-Claude Passeron, em suas várias
oposições aquela de Karl Popper e em suas relações com as varias disciplinas (sociologia,
historia, lingüística, etc.). Trata-se de entender melhor a definição do que Passeron chama de
“raciocino natural” ou de “não-popperiano”. Dentro dessa diretriz geral, os tópicos foram
elaborados a fim de permitir que o curso siga várias perspectivas, examinando de maneira
progressiva a compatibilidade das doutrinas de Popper e Passeron, como também a diferença
radical delas. Esse grupo pode servir de preparação aos cursos de Teoria Social
(Epistemologia das ciências sociais, Metafísica das ciências sociais).
Programa
Introdução: uma epistemologia intermediaria
1- Um saber empírico e critico
2- O que é um espaço popperiano do raciocínio ?
3- A coerência da “lógica da situação” de Popper
4- O rigor da lógica natural
5- A dimensão simbólica do raciocínio natural
Conclusão: a dialética explicar-entender
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