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Título: A evolução da física: da era Aristotélica aos quibits
Resumo:A física é certamente a ciência mais antiga da humanidade, e é encarada por muitos como uma disciplina “complicada”, e
dentro das instituições de ensino superior é a que mais detém os alunos. A física descreve os fenômenos da natureza e a razão de tanta
detenção dos alunos é certamente a forma de ensinar, pois em sala de aula o ensino é ainda do tipo Aristotélico, onde descrevemos os
fenômenos naturais utilizando o quadro a giz (às vezes usamos a tecnologia do projetor e pensamos está revolucionando na metodologia
do ensino). A metodologia pedagógica tem sido mudada em muitos locais no mundo, e citamos a recém-mudança deste paradigma
de ensinar que o Instituto de Física da USP implantou nos cursos de física básica (sala invertida). A física não deve ser encarada
pelos alunos como sendo um “monstro”, pois psicologicamente acarretará consequências sérias no seu aprendizado, mas encará-la
como uma necessidade fundamental para a vida cotidiana. Não se pode mais um estudante, por exemplo, se “assombrar” ao ir ao
shopping e ver a porta de entrada, ou mesmo ver o acender da luz, abrir automaticamente e não saber os princípios básicos envolvidos.
Pretendemos neste seminário apresentar a evolução da ciência física, onde dividiremos o tempo cronológico em três partes: i) antes do
século XVII, ii) entre o século XVII e XX e; iii) depois do século XX. A revolução na ciência sempre está acompanhada com revoluções
tecnológicas na Sociedade. O método científico foi fundamental para entendermos a ciência física com conhecemos hoje, e desde então
novos fenômenos são observados na natureza e o objetivo é o seu entendimento baseado neste método. Mostraremos como Galileu
contribuiu significantemente para o entendimento da ciência em geral, representando a 1a revolução científica, contribuindo para o
desenvolvimento da física clássica entre o século XVII e final do século XIX (≈ 400 anos). Veremos que o início do século XX representa
a 2a revolução científica, onde os fundamentos da mecânica quântica e a relatividade foram desenvolvidos. Como ciência básica, a física
é importante para que futuras aplicações tecnológicas sirvam para nossa melhoria de vida. Apresentaremos algumas das aplicações no
nosso cotidiano, que são frutos destes conhecimentos da física, justificando de alguma forma a sua importância para a humanidade.
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