
 

PLANO DE ENSINO 

Dados do Componente Curricular  

Nome do Componente Curricular: EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO 
Curso: LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA 
Disciplina/Semestre: 6 
Carga Horária: 67h Horas Prática: 67h Horas Teórica: 67h  
Docente Responsável:  

 

Ementa 
 
História e evolução das ideias da Física: cosmologia antiga; a Física de Aristóteles; a Física 
medieval; o geocentrismo e o heliocentrismo; as origens da mecânica e o mecanicismo; 
evolução do conceito de calor e da termodinâmica no período pré - Industrial; a teoria 
eletromagnética de Maxwell e o conceito de campo; os impasses da Física clássica no início do 
século XX; a radioatividade e as origens da Física contemporânea; o surgimento da teoria da 
relatividade e da teoria quântica e suas implicações na Física da matéria condensada, na 
Física atômica, na Física nuclear e na Tecnologia. Filosofia e sociologia da Física: 
epistemologia da Física; impactos do método científico na sociedade moderna; ciência, seus 
valores e sua compreensão humanística; implicações sociais, econômicas e tecnológicas da 
Física e de seu desenvolvimento. Usos da História da Física no Ensino de Física. Papel dos 
espaços e dos veículos de informação e comunicação na divulgação científica. 
 

Objetivos 
 
Geral 

• Conhecer os elementos que caracterizam o processo de formação do conhecimento 
científico em geral e dos particulares conceitos da Física, estudando e discutindo 
questões históricas, filosóficas e sociológicas, além daquelas ligadas à cultura, à 
cidadania, à linguagem e à tecnologia. 

 
Específicos 

• Conhecer a cosmologia antiga; a Física de Aristóteles; a Física medieval; o 
geocentrismo e o heliocentrismo e as origens da mecânica e o mecanicismo; 

• Estudar a evolução do conceito de calor e da termodinâmica no período pré- Industrial; 
• Estudar a teoria eletromagnética de Maxwell e o conceito de campo. 
• Conhecer e discutir os impasses da Física clássica no início do século XX; a 

radioatividade e as origens da Física contemporânea; o surgimento da teoria da 
relatividade e da teoria quântica e suas implicações. 

 

Conteúdo Programático (O que se pretende ensinar?) 
 

I. História e evolução das idéias da Física: Cosmologia Antiga  
1. A ciência como cosmologia filosófica.  
2. O atomismo e o conceito de um mecanismo subjacente.  
3. A orientação pitagórico-platônica.  
4. Filosofia da Ciência de Aristóteles.  
5. O ideal da sistematização dedutiva de Eudóxio a Euclides.  

II. A Física de Aristóteles  
1. Aristóteles e a física do senso comum; o movimento natural dos corpos.  
2. Os céus incorruptíveis.  
3. Os fatores do movimento: força, resistência, velocidade, distância e tempo.  
4. Movimento de queda dos graves através do ar; a impossibilidade de movimento da 
Terra.  

III. A Terra e o Universo  
1. Eudóxio e o sistema das esferas homocêntricas.  
2. Aristarco e o heliocentrismo grego.  
3. Apolônio, Hiparco e Ptolomeu: epiciclos, deferentes, equantes.  



4. Os árabes, os franciscanos de Oxford e a Escola Nominalista de Paris.  
5. Copérnico e o nascimento de uma nova Astronomia e a Revolução Copernicana.  

IV. Explorando as profundezas do Universo  
1. Galileo Galilei e a evolução da nova física. O telescópio: um passo gigantesco.  
2. Tycho Brahe e Johann Kepler: a observação sistemática do Universo, a elipse e o 
universo kepleriano com suas três leis.  
3. Movimento retilíneo e uniforme – uma chaminé de locomotiva e um barco em 
movimento. Galileu e a ciência do movimento: a lei da inércia circular.  
4. Kepler e Descartes e a lei de inércia. 

V. O Grande Projeto – uma nova física  
1. Os precursores de Newton.  
2. Os “Principia” – Formulação definitiva da lei de inércia e os outros dois princípios da 
mecânica. “O Sistema do Mundo”. O golpe de mestre: a gravitação universal.  
3. As dimensões do êxito da Mecânica clássica.  

VI. Análises das Implicações da Nova Ciência para uma Teoria do Método Científico  
1. O Estado Cognitivo das Leis Científicas.  
2. Teorias do Procedimento Científico.  
3. A Estrutura das Leis Científicas.  
4. Indutivismo versus a Visão Hipotético-Dedutiva da Ciência.  

VII. Origens da Termodinâmica.  
1. As teorias do Flogisto e do Calórico.  
2. Fourier: calor como movimento.  
3. Carnot: da Máquina a vapor à teoria das Transformações de Calor em movimento 
mecânico.  
4. Joule, Clausius e Kelvin: Primeira e Segunda Leis da Termodinâmica.  
5. Boltzmann e a definição estatística do aumento de Entropia.  

VIII. Campos: o Espaço não está Vazio.  
1. Os conceitos de Campos e Linhas de Força.  
2. O núcleo da Teoria de Maxwell incluindo a lei de Ampère como um caso especial.  
3. Os campos vetoriais.  
4. A luz como uma onda eletromagnética.  

IX. Magia e Mistérios Quânticos  
1. Os filósofos precisam da teoria quântica?  
2. O indeterminismo quântico e a complementaridade quântica.  
3. O experimento “EPR” e suas consequências físicas e filosóficas.  
4. Em busca da “gravidade quântica”.  

X. A Cosmologia e a seta do Tempo  
1. O fluxo do tempo e o aumento inexorável da entropia.  

2. A cosmologia e o big bang. 
 

Metodologia de Ensino (Como se pretende ensinar?) 
 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em 
recursos audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem 
significativo. Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de 
exercícios. 
 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 
 

• Avaliações escritas; 
• Relatórios de algumas atividades práticas; 
• Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 
• O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 
• O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 
• O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

 

Recursos Necessários 
 



Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e 
Magnetismo. 
 

Pré-Requisito 
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