
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Mestrado Ensino Ciências Ambientais - AMBIENTE SOCIEDADE E EDUCAÇÃO 

Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim 

Junho de 2017 

 

Escreva o que significa: 

 Causa Essencial: 

 Sistema Ptolomaico: 

 Modelo Heliocêntrico: 

 

Atualmente a ordem religiosa dos PARABOLANOS, vinculada à Igreja Católica ainda existe? Se 

não existe qual é a ordem atual que herdou sua tradição? 

 

O novo testamento da Bíblia Cristã se refere em algum ponto à cidade de Alexandria?  

 

De certa forma o filme associa a vida intelectual e acadêmica aos adeptos da religião pagã e mostra 

os cristãos como um grupo que tinha os conhecimentos acadêmicos como algo condenável ao 

ponto de destruírem o acervo da Biblioteca de Alexandria.  

Explique como a igreja Católica em seu processo histórico lidou e lida com a vida acadêmica e 

científica. 

 Na atualidade a relação da Igreja Católica com o conhecimento científico apresenta 

mudança significativa? 

 Como as Igrejas Evangélicas Pentecostais lidam com o conhecimento acadêmico e 

científico? 

 

Em dado momento um personagem do filme se refere à destruição da Biblioteca Mãe. Quando isso 

aconteceu e quem a incendiou? 

 

Por que as instituições religiosas temem o conhecimento acadêmico, controlando seu 

desenvolvimento?  

 

Indique pelo menos dois temas em torno dos quais a ciência tem dificuldade de se desenvolver em 

função de um processo de controle da Igreja? 

 

Destaque aspectos do filme que apontam: 

 O cerceamento da autonomia  

 Atitudes e ações em que a autonomia foi evidenciada. 

 Posturas de autonomia cerceada que ainda prevalecem na atualidade. 

 

Qual o significado da filósofa Hipátia ter retribuído o presente da flauta com um pano embebido 

com sua menstruação? 

Qual a relação que você estabelece entre o filme e os temas tratados em nossas aulas? 

Como você avalia o roteiro e a ambientação do filme na perspectiva de sua construção como 

processo cultural e artístico, capaz de promover ampliação da emancipação humana?  

 

HOJE SOMOS COLONIA OU CLONES? 


