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TEMA: REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

A atividade será desenvolvida no dia 09 de Outubro de 2017, para a turma do 2° ano D, no período 

matutino no Colégio PREMEN, que durará 15 minutos. O tema a ser abordado será sobre a 

Revolução Científica, período que começou no século XVI e se prolongou até o século XVIII. Foi 

marcado por mudanças no modo de se pensar que até então vinha sendo determinado pela Igreja 

Católica. Fundamentava-se na Teoria Heliocêntrica de Nicolau Copérnico em que ele tenta 

provar que a Terra não era o centro do universo e que ela se movia junto com outros planetas. Com 

o início desta revolução, muitas pessoas passaram a ir contra o pensamento da Igreja e novos 

estudos surgiram para comprovar a visão copernicana.  Dentre os principais motivos podemos citar 

o Renascimento Cultural que ocorreu baseado em alguns eventos: o Humanismo, corrente de 

pensamento voltada para as necessidades do ser humano; a Imprensa; a Reforma Protestante 

que foi liderada por Martinho Lutero, em que pregava a existência de Deus através da ciência e o  

Hermetismo que era um conjunto de ideias que exaltavam a concepção quantitativa do universo, 

usando a matemática para relacionar grandezas e demonstrar verdades essenciais. Além de 

Copérnico, surgiram vários outros pensadores representantes da revolução. Galileu Galilei foi um 

dos defensores do pensamento copernicano e foi ele que iniciou os primeiros registros da lua, do 

sol, dos planetas e das estrelas com o telescópio, sendo condenado a Inquisição por ser inimigo da 

fé. Isaac Newton formulou um conjunto de leis universais que ajudou na evolução da ciência 

como a lei da gravitação, lei do movimento e lei da óptica. René Descartes, conhecido como o pai 

do Racionalismo Moderno, junta o pensamento racional com a matemática, mostrando em sua obra 

Discurso Sobre o Método, que o raciocínio matemático deveria servir de modelo para o 

pensamento filosófico e para todas as ciências. Por fim falaremos do Empirismo de David Hume 

em que ele retoma a questão do conhecimento sensível, mostrando que todo o conhecimento vem 

da experiência sensível, ou seja, para conhecer um objeto, não basta só olharmos para ele, devemos 

também senti- los para que possamos ter conhecimento verdadeiro.  

OBJETIVOS: 

 Fazer com que os alunos tenham interesse pelo tema e consigam compreender o pensamento 

dos filósofos apresentados. 

METODOLOGIA: 



 

Passo 1: A partir da exibição de slides faremos uma introdução explicando o período em que a 

Revolução Científica começou e suas características desde a Idade Média. 

Passo 2: Em seguida, falaremos da teoria Heliocêntrica criada por Nicolau Copérnico, na qual 

afirmava que a Terra não era o centro do universo e que ela se movia junto com outros planetas ao 

redor do sol. 

Passo 3: Dando continuidade ao tema, serão abordados os principais motivos que ajudaram na 

revolução como o Renascimento Cultural, a Imprensa, a Reforma Protestante  e o 

Hermetismo. 

Passo 4: Por fim, concluiremos a atividade falando sobre a importância dos filósofos selecionados, 

que contribuíram para o desenvolvimento da revolução. Será apresentada uma breve biografia 

desses pensadores, entre eles Nicolau Copérnico que desenvolveu o Heliocentrismo; Galileu 

Galilei que além de defender a teoria Copernicana, foi o fundador do chamado Método 

experimental; Isaac Newton, que foi um astrônomo inglês, inventou um telescópio reflexivo e 

criou as famosas três leis da física dando a elas o seu nome; René Descartes considerado o pai do 

chamado Racionalismo Moderno; e David Hume que era um filósofo Empirista que dizia que o 

conhecimento seria alcançado através da experiência. 

Esses pensadores foram escolhidos por serem os mais importantes e mais conhecidos da Revolução 

Científica. 

PRODUTOS GERADOS: 

Slides. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: 

 A atividade foi bem interessante e ocorreu dentro do esperado e fez com que os alunos tivessem 

interesse pelo tema e compreendessem a importância de cada invenção e descoberta, feita por cada 

filósofo. O desenvolvimento desta atividade contribuiu muito para a minha prática docente.  

 


