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EMENTA (parte permanente) 
 

 

   Análise de casos da relação entre ciência e valores, mediante um tratamento 

conceitual e/ou histórico. 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

Física e metafísica da gravitação universal de Isaac Newton 

 

 

A reputação intelectual de Issac Newton (1643-1727) deve-se, em grande medida, às 

suas extraordinárias realizações no campo da Física e da Matemática. Entre essas 

realizações, destaca-se a teoria da gravitação universal que, durante mais de três 

séculos, sustentou e inspirou um sem número de outras descobertas e inovações no 

campo da astronomia e da mecânica, além de expandir sua influência para áreas tão 

diversas quanto a biologia, a química e a economia. Tudo isso ocupa invariavelemente 

um lugar central em qualquer narrativa histórica das conquistas proporcionadas pela 

revolução científica do séc. XVII. No entanto, a mesma visibilidade não se confere a 

algo de igual importância intelectual e cultural. Trata-se do fato de Newton também ter 

sido um ativo participante nos debates filosóficos e especulativos da sua época. As suas 

ideias e práticas científicas propuseram um conjunto bastante diversificado de 

problemas filosóficos, que vão desde uma nova conceituação da matéria e da ordem 

natural até uma nova concepção sobre o papel da experiência na sustentação do 

conhecimento científico. Disso resultou uma agenda de problemas metafísicos e 

metodológicos legada pela ciência newtoniana aos filósofos do seu tempo e dos séculos 

seguintes. Nesta disciplina, realizaremos a partir da leitura dos textos de Newton e de 

seus contemporâneos uma reconstruçõa dessa grande mobilização de ideias 

desencadeada pela teoria da gravitação universal. O objetivo de fundo será, a partir do 

estudo desse caso, investigar e discutir a maneira como física e metafísica, ciência e 

filosofia, se combinam e mutuamente se sustentam -- e se desafiam -- em períodos de 

grandes mudanças conceituais. 



 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 

Leituras individuais e discussão em sala de aula. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

As avaliações dos alunos serão realizadas por meio de duas provas durante o semestre 

letivo e uma outra como exame final (para alunos com média parcial superior a 40 e 

inferior a 70). A média parcial será composta pela seguinte equação: 

 

 

MP= ((NPP x 1) + (NSP x 2))/3, 

 

 

onde MP é a média parcial, NPP, a nota da primeira prova e NSP, a nota da segunda 

prova. 

 

 

Alunos com NPP superior ou igual a 70 poderão optar por realizar um trabalho em 

substituição à segunda prova. 
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