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Roteiro da Disciplina - 2019 
 
 
1. Docente: Antônio Carlos Roque da Silva Filho (Roque)  

2. E-mail: antonior@usp.br 

3. Homepage: www.sisne.org (link Ensino, link Evolução dos 

Conceitos da Física) 

4. Horário: 2a feira, 14:00 – 16:00 e 3a feira, 14:00 – 16:00 

5. Locais: Salas DE-16 (2a feira) e DE-11 (3a feira) (Bloco das 

Exatas) 

6. Tópicos (uma tentativa): 

• Origem do pensamento científico.  

• O que é ciência? 

• Metodologia científica 

• A física na Grécia antiga: pré-socráticos 

• A física na Grécia antiga: Platão e Aristóteles 

• A física na Grécia antiga: período helenístico 

• A física entre os árabes, indianos, chineses e demais 

povos não europeus 

• A física na Idade Média 

• A “revolução científica” 

• Copérnico 

• Kepler 

• Galileu 
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• Descartes 

• Huygens 

• Newton 

• A física experimental no séc. XVII 

• A física no séc. XVIII 

• O princípio da conservação da energia 

• O atomismo do século XVII ao século XX 

• A natureza da luz 

• Eletromagnetismo e o conceito de campo 

• A emergência da mecânica estatística 

• Física e medicina 

• Outros (se houver tempo) 

7. Metodologia: A disciplina será baseada na exposição e 

discussão de temas cobrindo aspectos da história da física 

desde a Antiguidade até o início do século XX. A sua estrutura 

será a seguinte: para cada tema da disciplina haverá um 

conjunto de aulas expositivas (de número variável, de acordo 

com o tema) dadas pelo professor e, em seguida, uma aula de 

debates com os alunos sobre esse tema. As aulas expositivas 

serão dadas pelo professor para garantir que um mínimo de 

assuntos relacionados ao tema seja coberto. Para motivar os 

debates, o professor enviará por e-mail aos alunos cinco ou seis 
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questões sobre cada tema e sugerirá textos, websites e outros 

materiais para leitura ou pesquisa.  

8. Critério de Avaliação: A avaliação da disciplina será baseada 

na participação dos alunos nos debates e discussões em sala. 

Os alunos que assim o desejaram poderão escrever ensaios 

sobre temas à sua escolha, os quais poderão gerar pontos extras 

na avaliação final.   

9.  O aluno(a) que obtiver NF ³ 5 e tiver pelo menos 70% de 

presença nas aulas será considerado(a) aprovado(a). Caso 

contrário, deverá fazer uma prova de recuperação (PR). A 

prova de recuperação será um ensaio escrito pelo(a) aluno(a), 

sobre um dos temas debatidos na disciplina, com entre 800 e 

1000 palavras excluindo a bibliografia. A aprovação na 

recuperação dar-se-á mediante obtenção de nota ³ 5 na PR. 

10. Bibliografia: 

• Pires, A.S.T., Evolução das Idéias da Física. Editora 

Livraria da Física, São Paulo, SP, 2008. ISBN: 978-85-

88325-96-8. 

• Weinberg, S., Para Explicar o Mundo: A Descoberta da 

Ciência Moderna. Companhia das Letras, São Paulo, SP, 

2015. ISBN: 978-85-359-2625-5.  
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• Buchwald, J.D. and Fox, R. (Eds.), The Oxford Handbook 

of the History of Physics. Oxford University Press, New 

York, NY, EUA. ISBN: 978-0-19-880532-8 

• Lindberg, D.C., The Beginnings of Western Science: The 

European Scientific Tradition in Philosophical, 

Religious, and Institutional Context, 600 B.C. to A.D. 

1450. University of Chicago Press, Chicago, IL, EUA, 

1992. ISBN: 0226482316. 

• Notas de aula do professor e textos a serem divulgados 

em sala de aula (disponíveis pela internet ou em revistas 

existentes na Biblioteca). 

11. Material de apoio na Web: Há muito material de bom nível 

sobre os conceitos e a história da física na internet (deve-se 

tomar cuidado com websites de organizações ou pessoas 

abertamente antagônicas à ciência). Alguns websites 

recomendados são: 

• Grupo de História, Teoria e Ensino de Ciências 

www.ghtc.usp.br 

• American Institute of Physics History Exhibits: 

www.aip.org/history/exhibits.html 

• American Institute of Physics History of Physics 

Newsletter: 

www.aip.org/history/web-news.htm#bib 
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• American Institute of Physics Resources for the History 

of Physics & Allied Fields:  

http://www.aip.org/history/web-link.htm 

• The Net Advance of Physics History of Physics: 

web.mit.edu/~redingtn/www/netadv/hist.html 

• Risorse Internet per la Storia della Fisica (C. Lamberti, 

Universidade de Pisa): 

https://www.sba.unipi.it/it/biblioteche/polo-

5/ingegneria/risorse-web/risorse-web-la-storia-della-fisica 

• Stanford Encyclopedia of Philosophy 

http://plato.stanford.edu/ 

 


