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Resumo 

 

 

 

Machado, Cristina. A falência dos modelos normativos de filosofia da 

ciência – a astrologia como um estudo de caso. Rio de Janeiro, 2006. 
115p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Filosofia, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

 

 

O tema desta pesquisa diz respeito ao problema da demarcação entre 

ciência e não-ciência, proposto no âmbito da filosofia da ciência anglo-saxã do 

século XX. O estudo do caso da astrologia mostra-se relevante para enriquecer 

essa discussão demarcatória e revelar suas dificuldades, considerando-se que 

vários filósofos da ciência, como Popper, Kuhn, Feyerabend, Thagard e Laudan, 

usaram a astrologia como exemplo ao tentar dar conta do problema da 

demarcação ou problematizar essa questão. O objetivo desta dissertação é, 

portanto, esclarecer um pouco mais o problema da demarcação da ciência, 

analisando especialmente o caso da astrologia, e examinar a relevância dessa 

questão no contexto atual dos estudos sobre a ciência. Com essa inserção no 

diálogo epistemológico contemporâneo, pretende-se contribuir para um melhor 

entendimento não só do que é ciência e de quais são suas fronteiras, mas também 

para a construção de uma visão mais precisa e menos preconceituosa da 

astrologia. 
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Abstract 

 

 

 

Machado, Cristina. The failure of the normative models of philosophy 

of science – astrology as a case study. Rio de Janeiro, 2006. 115p. MSc. 
Dissertation - Departamento de Filosofia, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. 

 

 

 

This research concerns with the demarcation problem which was proposed 

by the Anglo-Saxon philosophy of science in the twentieth century. Astrology as 

a case study is relevant to enrich this debate and to reveal its dificulties since 

various philosophers of science – as Popper, Kuhn, Feyerabend, Thagard, and 

Laudan – have used astrology as an example to account for demarcation problem 

or to question it. Therefore the goal of this dissertation is to clarify a little bit 

more the problem of distinguishing science from non-science, in particular the 

case of astrology, and to examine the pertinence of this discussion in the current 

context of the science studies. This survey is inserted into the contemporary 

epistemological dialogue and it intends to contribute to a better understanding of 

what is science and which are your frontiers, as well to give a more precise and 

less prejudicing view of astrology. 
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