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Ementa

Nessa disciplina, abordaremos o processo de intensa valorização e
divulgação da filosofia natural ao longo das primeiras décadas do século
XVIII, com ênfase aos eventos ocorridos na Grã-Bretanha e França. Serão
estudados, por exemplo, o papel das conferências populares em território
britânico, que contribuíram para tornar os tópicos da filosofia natural da
época mais palatáveis ao público que não pertencia às universidades ou
academias científicas. Na mesma direção, também serão exploradas as
publicações de livros "populares" de filosofia natural, que buscaram
apresentar as recentes ideias com linguagem fácil e acessível. Na França, em
particular, será abordado o papel da Encyclopédie de Diderot e D'Alembert
para a popularização da filosofia natural no país, além da gradual
"conversão" dos franceses ao Newtonianismo britânico, causando
significativa transformação na vida científica e cultural do país.
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Requisitos

■ Leituras (português e inglês)

■ Estudo (ao menos 4 horas por semana)

■ Participação em sala de aula
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Avaliações

■ 1 (uma) apresentação de trabalho em grupo

■ 1 (uma) avaliação individual
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O que conhecemos sobre o
século XVIII?
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Anne (1702-1714)
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George I (1714-1727)
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George II (1727-1760)
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George III (1760-1820)
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Luis XIV (1643-1715)
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Luis XV (1715-1774)
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Luis XVI (1774-1792)
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Em relação à filosofia natural, qual foi 
a referência do século XVIII?
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Programa

19/02 Apresentação do curso

26/02 Legado newtoniano

05/03 Grã-Bretanha no século XVIII e conferências populares

12/03 Livros populares

19/03 A França no século XVIII

26/03 Newtonianismo na França

02/04 Encyclopédie

09/04 Temas especiais (apresentações)

16/04 Temas especiais (apresentações)

23/04 Avaliação final

07/05 Fechamento
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