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APÊNDICE 02

LIVROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA QUE CONTEXTUALIZAM A

CIÊNCIA E A TECNOLOGIA DO PONTO DE VISTA HISTÓRICO,

SOCIAL, CULTURAL, FILOSÓFICO, POLÍTICO E ECONÔMICO.

1. Ensino Fundamental

O cotidiano europeu no século XVI

Haydn Middleton

Coleção “Povos do passado”

São Paulo: Melhoramentos, 1992.

O livro é rico em detalhes da vida material no século XVI, com destaque para a

apresentação dos itens “Artesanato e industrias” e “Novas fronteiras do conhecimento”.

O cotidiano europeu no século XVII

Laurence Taylor

Coleção “Povos do passado”

São Paulo: Melhoramentos, 1992.

O livro é rico em detalhes da vida material no século XVII, com destaque para a

apresentação dos itens “Artesãos e trabalhadores”, “Máquinas e invenções ” e “O

avanço da ciência”.

O cotidiano europeu no século XVIII

Neil Grant

Coleção “Povos do passado”

São Paulo: Melhoramentos, 1994.
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O livro é rico em detalhes da vida material no século XVIII, com destaque para a

apresentação dos itens “Artes e artesanatos”,  “Médicos e cientistas” e “Máquinas e

fábricas”.

O cotidiano europeu no século XIX

E. R. Camberlin

Coleção “Povos do passado”

São Paulo: Melhoramentos, 1994.

O livro é rico em detalhes da vida material no século XIX, com destaque para a

apresentação dos itens “A Grande Exposição”, “A Revolução Industrial” e “Saúde e

Medicina”

O mensageiro das estrelas: Galileo Galilei

Peter Sís

São Paulo: Ática, 1996.

Livro ilustrado para crianças que conta a vida de Galileu Galilei, com destaque para a

publicação de O mensageiro das estrelas de 1610.

No tempo das primeiras fábricas

Ginette Hoffmann e Patrice Coupry

Coleção “Crianças na histórias”

São Paulo: Scipione, 1985.

Na forma de um texto de ficção, o livro apresenta às crianças o trabalho cotidiano

numa mina de carvão européia do século XIX. Há detalhes ilustrados dos processos e

equipamentos.



111

2. Ensino Médio

     Arquimedes e a alavanca

     Paul Strathern

     Coleção “Em 90 minutos”

     Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

     O livro apresenta uma introdução à obra de Arquimede,  enfatizando  o seu trabalho na

      área de mecânica.

     Ciência, capitalismo e globalização

     Haruf Salmen Espindola

     São Paulo: FTD, 1998.

     O livro enfatiza os determinantes políticos e econômicos da ciência moderna e

      contemporânea.

Ciência e tecnologia em debate

Marcia Kupstas (org.)

Coleção “Debate na escola”

São Paulo: Moderna, 1998.

O livro apresenta uma série de artigos envolvendo discussões sobre epistemologia

científica, relações entre ciência, ética, religião e tecnologia.

A era atômica: século XX

Roberto Maiocchi

São Paulo: Ática, 1996.

O livro traça um amplo quadro histórico, político e científico sobre a produção da

bomba atômica e a Guerra Fria

.
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     Galileu e o nascimento da ciência moderna

     Andréia Guerra, José Cláudio Reis, Jairo Freitas, Marco Braga

     São Paulo: Atual, 1997.

     O livro discute a obra de Galileu, estabelecendo conexões com o desenvolvimento

      técnico, a literatura e o ensino das concepções galileanas sobre  movimento e queda

      dos corpos.

     Newton e a gravidade

     Paul Strathern

     Coleção “Em 90 minutos”

     Rio de Janeiro:  Zahar, 1998.

     O livro apresenta uma introdução à biografia de Newton,  entremeada pela apresentação

 do seu trabalho científico e matemático.

      Oppenheimer e a bomba atômica

      Paul Strathern

      Coleção “Em 90 minutos”

      Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

      O livro enfatiza a biografia de Oppenheimer, abordando, secundariamente, os lances

       para a construção da bomba atômica.

A revolução científica

P. M. Harman

Série Princípios

São Paulo: Ática, 1995.

O livro traça um quadro histórico da Revolução Científica, com ênfase na discussão da

visão mecanicista.
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     Seis propostas para o próximo milênio

     Italo Calvino

     São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

     Obra que discute a literatura com referência aos textos científicos de Galileu Galilei.

     Sociedade quântica: a promessa revolucionária de uma liberdade

     verdadeira

     Danah Zohar

     São Paulo: Best Seller, 2000.

     O livro faz uma apresentação das visões mecanicista e “quântica” da sociedade,

      expondo suas implicações éticas, morais e políticas.

Sociedade tecnológica

Ciro Marcondes Filho

Coleção “Ponto de apoio”

São Paulo: Scipione, 1994.

O livro enfatiza a discussão sociológica da sociedade tecnocientífica, em um texto bem

articulado e irônico.

     Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico

     informacional

     Milton Santos

     São Paulo: Hugitec, 1997.

     O livro apresenta o meio  geográfico atual como tecnocientífico, sendo que ao

       surgimento de uma “tecnoesfera” corresponde uma “psicoesfera” de interação homem-

       meio.



114

Universo: teorias sobre sua origem e evolução

Roberto de Andrade Martins

       Coleção “Polêmica”

     São Paulo: Moderna, 1994.

     O livro apresenta um quadro histórico e filosófico do desenvolvimento das teorias sobre

      o universo.


