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EMENTA: 

Estudo das chamadas teorias evolucionistas propostas por vários pensadores, com ênfase nas 

obras de Charles Darwin 1859, George Basalla 1988, Karl Popper 1990. Discussão da 

demarcação entre teorias científicas e atividade em tecnologia. Exemplos históricos serão 

apresentados e discutidos para demarcar as diferenças nas atividades humanas de 

desenvolvimento tecnológico e científico. Teorias que abordam o papel e o significado da 

criatividade, suas conexões com o desenvolvimento tecnológico e científico serão investigadas. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Conhecer as teorias evolucionistas e compreender as diferenças entre a investigação científica 

e as atividades de pesquisa de cunho tecnológico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Estudar a teoria da evolução proposta por Charles Darwin; 

• Fornecer uma visão geral sobre a teoria do racionalismo crítico proposta por Karl Popper. 

• Estudar a teoria da evolução da tecnologia proposta por George Basalla 

• Fornecer subsídios para a organização do trabalho de tese. 

 

CONTEÚDO: 

Unidade I: Teoria da Evolução de Charles Darwin 

I.1- Variação na natureza 

1.2-Seleção Natural 

1.3-Leis da Variação 

1.4-Instinto 

1.5-Hibridismo 

Unidade II: Teoria da Evolução da Tecnologia de George Basalla 

II.1-Diversidade, necessidade e evolução. 

II.2- Continuidade e descontinuidade em tecnologia. 

II.3- Inovação: fatores psicológicos e intelectuais. 

II.4- Inovação: fatores culturais e socioeconômicos 

II.5- O problema da seleção em tecnologia: aspectos econômicos, sociais e culturais 

II.6- A importância do erro na evolução da tecnologia. 

Unidade III: Teorias científicas 

III.1 – A teoria evolucionária do conhecimento de Karl Popper 

III.2 – O problema de demarcação das teorias científicas 

III.3 – Abordagem critica da teoria das revoluções científicas de Thomas Kuhn 

III.4 – Criatividade, inovação e teorias científicas 

METODOLOGIA: 



Aulas expositivas com utilização de recursos multimídia, análise de textos, seminários e debate 

acerca da abordagem temática tratada. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Análise do aprendizado do aluno e sua capacidade de compreensão e aplicabilidade do 

conteúdo da disciplina por meio de práticas individuais e em grupo, apresentação de 

seminários e desenvolvimento de projeto teórico-prático para fins de conclusão da disciplina. 
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