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A CIÊNCIA AO LONGO DOS SÉCULOS

Surgiu com o inicio da humanidade.

Desde sempre que o Homem se questiona 

sobre tudo o que o rodeia.

A ciência surgiu e desenvolveu-se devido

à curiosidade do Homem.

Permitiu-lhe construir um conjunto de conhecimentos cada vez mais vastos 
e seguros.



Na Astronomia Grega acreditava-se que…

Terra não se movia,

Ocupava o centro do Universo,

Corpos celestes deslocavam-se em círculos à 
volta da Terra.

Terra era imperfeita e os céus eram eternos e 
perfeitos. 

Os filósofos Gregos tentaram descobrir quais poderiam ser 
as Leis da Natureza, porque…

pensavam que o Universo era controlado pelos

Deuses.



Primeiro Cientista a descobrir uma das

Leis da Natureza

Tales de Mileto (600 a.C.): conseguiu prever um 

eclipse no ano de 585 a.C.

Dedicavam-se ao estudo da matemática…

Pitágoras estudou as relações entre o triângulo e 

o rectângulo.
Teorema de Pitágoras:

Na GRÉCIA CLÁSSICA

a ciência era considerada como um conhecimento de 

verdades absolutas e indiscutíveis



Como evoluiu o conhecimento do Universo?

Muitas questões surgiam…

Qual a forma da Terra?

Qual a organização do Universo?

Onde se encontra o centro do Universo?

Desde a Antiguidade, à medida que o 

pensamento científico foi evoluindo, as 

respostas a estas e outras questões têm 

vindo a modificar-se.



Teoria Geocêntrica
ARISTÓTELES (340 a.C.): 
defendia o Modelo 
Geocêntrico onde a Terra 
era o centro do Universo 
e  a Lua, o Sol e os 
outros planetas giravam 
em seu redor em órbitas 
concêntricas e circulares.

CLÁUDIO PTOLOMEU,                                                                                       

(Séc.II): defendeu este 
modelo e formou a Teoria 
Geocêntrica, que 
perdurou até ao Séc.XVI.

Apoiada pela Igreja Católica



Teoria Heliocêntrica

NICOLAU COPÉRNICO:

Concluiu que a Terra e os 

outros corpos celestes 

giravam em órbitas 

uniformemente circulares em 

redor do sol, sendo este 

considerado fixo. Propôs o 

Modelo Heliocêntrico no 

inicio do séc.XVI.

Forte oposição por parte da Igreja Católica porque 

acreditava que a Terra era o corpo celeste mais 

importante do Universo



Passado cerca de um século esta ideia foi 

defendida por dois astrónomos:

GALILEU GALILEI: foi o primeiro cientista a utilizar o 

telescópio, desenvolvido por ele,  e a registar essas 

observações.

Concluiu que a Terra se movia 

à volta do Sol, e que o Sol era o 

centro do Universo

JOANNES KEPLER: formulou as leis que regem o 

movimento dos planetas.

No séc. XVII surgiu a TEORIA HELIOCÊNTRICA

que apoiava a ideia que o Sol era o centro do Universo.



ACTUALMENTE…

Teoria Geocêntrica e Heliocêntrica assumem 

apenas uma importância histórica.

Não sabemos a forma nem o centro do 

Universo.

O sol não está no centro, mas num dos 

extremos da Via Láctea.



CIÊNCIA: É um produto da actividade humana 

na procura permanente do conhecimento sobre 

tudo o que nos rodeia.

É feita através do trabalho colectivo de 

cientistas de diversas áreas: 

Matemáticos

Físicos

Biólogos

Químicos

Geólogos

Informáticos



Como se faz ciência?

MÉTODO CIENTÍFICO

• Observação

• Hipóteses

• Experiências

• Conclusão

• Teoria: quando o modelo estudado é assumido 

como correcto formula-se uma Teoria.



1.Problema:as plantas 
crescem sempre em 
direcção à luz?

2.Observação

3.Hipótese:as plantas crescem 
sempre em direcção à luz.

4.Experiência

5.Conclusão
6.Teoria



CIÊNCIA E SOCIEDADE

Antigamente…

•A Ciência não se relacionava com a Sociedade.

•Apenas homens cultos dominavam o 

conhecimento científico.

•Um cientista dedicava-se a várias áreas da 

ciência.



Mais tarde…a partir do Séc.XIX:
• Cada cientista dedica-se a uma área especifica da 

ciência.

• No final do séc. XIX a ciência foi aberta às mulheres

• Princípio da comunicação livre e cooperante:

Cientistas partilham as suas descobertas, 
cooperando uns com os outros e divulgam as suas 
descobertas através da publicação dos seus resultados 
para o conhecimento da Sociedade.

A Ciência está ao serviço da Sociedade, 

influência e é influenciada por esta.

• Devido a inúmeras descobertas cientificas, a qualidade 
de vida da Sociedade tem melhorado.



Os Cientistas

Einstein

• Formulou a Teoria da 

Relatividade, altamente 

revolucionário para a sua 

época.

• Foi a primeira 

mulher cientista. 

• Trabalhou com o 

elemento rádio, que 

foi importante para o 

conhecimento da 

radioactividade.

Marie Curie
Darwin

• Foi um dos primeiros 

naturalistas a pensar na 

evolução dos seres vivos.

• Elaborou a Teoria sobre 

a origem das espécies.



Edison

• Inventou a lâmpada 

eléctrica.

Hubble

• Um dos maiores 

astrónomos do séc. XX.

• Descobriu que o Universo 

não tem um tamanho fixo, 

mas que se expande.

• O mais famoso telescópio 

tem o seu nome.

Jocelyn 

Burnell

• Descobriu as 

estrelas pulsares, 

que libertam ondas 

de rádio regulares.

Pasteur

• Destacou-se na 

área da microbiologia.



• Investigou a 

possibilidade da 

existência de vida 

noutros astros.

Von Braun

Carl Sagan

• Foi responsável 

pelos primeiros 

satélites dos EUA.

• Desenvolveu os 

foguetões.

João Magueijo

• Físico teórico, 

estudou a 

velocidade da luz, 

pondo em causa a 

teoria da relatividade 

de Einstein.



O progresso da ciência depende muito da:

Observação

Experiência (Investigação)

Discussão

Debate

Mas…

No conhecimento do Universo foi fundamental 

o avanço da TECNOLOGIA



Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente

TECNOLOGIA



TECNOLOGIA

É a aplicação das descobertas científicas 

que facilitam a vida do ser humano.

É a Ciência em acção.

Devido à TECNOLOGIA temos:

 Transportes mais rápidos e seguros

 Comunicações são mais fáceis

 Melhores cuidados na saúde



Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro

Parque eólico

Vacinação

Teleférico no Parque 

das Nações

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS



Computadores

Microscópio Electrónico 

Telescópio Hubble

Mais conhecimento 

científico



MAS, temos também…

Mais poluição:                                 Armas mais mortíferas:

A Tecnologia está ao serviço da Sociedade

Bomba atómica em 

Hiroxima



A TECNOLOGIA foi fundamental

no conhecimento do Universo

Como se faz a 

investigação espacial?



CONHECIMENTO DO UNIVERSO

Instrumentos de Pesquisa Espacial

TELESCÓPIOS: possuem lentes e espelhos que formam uma 

imagem ampliada de um objecto distante.

(Galileu, início do Séc. XVII)

(Newton, final do Séc. XVII)



Os grandes TELESCÓPIOS estão instalados em 

OBSERVATÓRIOS:



RADIOTELESCÓPIOS:

São um grupo gigantesco de receptores de ondas de rádio, porque…

Captam sinais de rádio emitidos pelos astros que emitem energia sob a 

forma de ondas de rádio.

Funcionam também como receptores e emissores de nas comunicações 

entre os investigadores e sondas espaciais.



TELESCÓPIOS ESPACIAIS:

Telescópios lançados no Espaço, acima da atmosfera terrestre,

Estão equipados com câmaras e outros instrumentos de recolha de dados,

Obtêm imagens muito nítidas de astros situados a grandes distâncias.

Enviam para a Terra a informação que vão captando.

Telescópio Hubble



SATÉLITES: São veículos colocados em órbita, à volta da Terra ou de 

outro corpo celeste, através de um vaivém ou de um foguetão que 

permitem:

Investigação cientifica

Recolha de dados meteorológicos

Captar imagens para o estudo dos recursos terrestres

Telecomunicações: são satélites de comunicação que transmitem os 

telefonemas e os canais de televisão.

PoSAT-1: o primeiro satélite português que entrou 

em órbita em 1993 e efectua cerca de 14 voltas por 

dia em torno da Terra. Prevê-se a sua desactivação 

em 2043.



SONDAS ESPACIAIS: 

Naves interplanetárias não tripuladas

Permitem a exploração do espaço longuínguo

Efectuam gravações e podem recolher e analisar dados e materiais do 

planeta onde pousam

Enviam para a Terra informação de interesse científico

Têm o inconveniente de não regressarem à Terra

Mariner 10: 
Fotografou mercúrio

Surveyor 6: Lua

Voyager 2: 1977-2030



Exploração da Lua:

1969: Neil Armstrong e Edwin 

Aldrin primeiros a pisar a Lua.

Missão Apollo 11

Veículo de Exploração 

Lunar



Robôs de Exploração:

• Veículos móveis de investigação

• Funcionam a energia solar

Opportunity
Beagle 2



Estação espacial : Vaivém:

Naves Tripuladas

MIR: 1986-2001
Vaivém espacial



ESTAÇÕES ESPACIAIS:  

• Laboratórios no espaço

• Cosmonautas levam a cabo experiências com a duração de semanas ou 

meses

Estação espacial MIR Estação Espacial Internacional (EEI)

Primeira estação orbital Orbita a 400 Km de altitude

construída pelo Homem



VAIVÉNS: 

• São veículos de transporte de:

• astronautas 

• aparelhos de exploração ( satélites, sondas, telescópio Hubble)

• são reutilizáveis



O vaivém Columbia foi o primeiro a ser 

construído pela NASA e foi lançado a 12 de Abril de 

1981.

O vaivém Discovery lançou o telescópio Hubble 



Vaivém 

Challenger
(1986)

Vaivém 

Columbia

(2003)

Implicações Ambientais e Sociais



Férias no Espaço

A partir de 2008 … 

com uma visita à Estação Espacial Internacional



LIXO ESPACIAL :

• Estima-se que…

3 mil toneladas de 

lixo espacial 

orbitem em torno 

da Terra a menos 

de 200 Km do solo.


