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RESUMO

Alexandre Koyré influenciou e influencia gerações de profissionais da área. Ele fugiu da tendência histórica positivista, concentrando-se em uma leitura atenta e compreensiva

dos textos antigos, com a finalidade de captar os sistemas de crenças que envolviam os cientistas no momento da descoberta. Ele buscava a filiação das ideias e a estruturação

dos sistemas de pensamento para introduzir seus leitores no mundo mental dos cientistas em sua época. O objetivo do projeto foi compreender como a metodologia desenvolvida

pelo pensador pode ajudar a entender da influência das concepções filosóficas na evolução das teorias científicas. Como metodologia de trabalho adotamos, em primeiro lugar, a

interpretação da epistemologia histórica, prioritariamente centrada na figura Alexandre Koyré; em seguida, fizemos uma breve exposição da influência das concepções

metafísicas na evolução das teorias científicas, a partir da leitura histórico-epistemológica de Koyré. Como conclusão da pesquisa, depreendeu-se que a história do pensamento

científico, lida pelo olhar de Koyré, nos ensina: 1°) Que o pensamento científico nunca se separou inteiramente do pensamento filosófico; 2°) Que as grandes revoluções

científicas foram sempre determinadas por reviravoltas ou mudanças de concepções filosóficas; 3°) Que o pensamento científico se encontra sempre no interior de um quadro de

ideias, princípios fundamentais e evidências axiomáticas que foram consideradas como pertencentes ao que é próprio da filosofia. Falando brevemente sobre a revolução

científica do século XVII, época em que nasceu a ciência moderna, Koyré a caracteriza pelos seguintes aspectos: a) Destruição dos Cosmos, isto é, a substituição do mundo finito

e hierarquicamente ordenado por um Universo infinito, ligado pela identidade de seus elementos componentes e pela uniformidade de suas leis; b) Geometrização do espaço, isto

é, substituição do espaço concreto de Aristóteles pelo espaço abstrato da geometria euclidiana.
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