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APrESENTAÇÃo

Um assunto atual e necessário para estar em pauta 
nas discussões proporcionadas nos Cursos de Licenciatura é 
a História das Ciências. Entre os pesquisadores de educação 
científica, tais como Martins, Mccomas, Almazroa, Clough, 
Teixeira, El-Hani, Freire Júnior, entre outros, é grande a defesa 
para que a aprendizagem das ciências seja acompanhada e/
ou precedida pela aprendizagem sobre a história das ciências, 
sobre a filosofia da ciência ou sobre a natureza da ciência. Tais 
reflexões são sugeridas sobretudo no decorrer da formação 
inicial de professores, pois é quando se constitui a identidade 
docente e influenciará nas práticas que serão adotadas em 
sala de aula. 

Este movimento surge na tentativa de superar 
limitações do ensino de ciências e contribuir para que ocorra a 
compreensão dos conceitos científicos. Também é preciso 
lembrar que fatos históricos, filosóficos e epistemológicos 
das Ciências da Natureza nem sempre são abordados em 
sala de aula. Doravante, tais informações são fundamentais 
para o aprendiz ter uma percepção holística de como se 
estabeleceram determinados conceitos científicos, uma vez 
que a história das ciências permite conhecer a gênese e o 
contexto que tal conhecimento foi proposto.

Por acreditar que essa reflexão é necessária de ocorrer 
durante a formação inicial de professores, é que o se organizou 
essa obra “Personalidades das Ciências Naturais: precursoras, 
modernas e contemporâneas”. Além de serem poucos os 
livros dedicados exclusivamente ao assunto, os existentes 
geralmente são descrições de fatos ou teorias pontuais, os 
quais nem sempre estão relacionados com a abordagem 
possível ao ensinar determinados conceitos.
 Na presente obra são apresentados aspectos como o 
breve histórico de vida de alguns notórios cientistas, como 



ocorreram suas descobertas e como tais acontecimentos 
podem ser ministrados em sala de aula. Para facilitar a 
compreensão dos leitores, este livro digital foi organizado 
por ordem cronológica, ou seja, são apresentados os cientistas 
precursores, modernos e contemporâneos da Física, na 
sequência da Química e por último da Biologia. São textos que 
contém as opiniões dos acadêmicos e os fatos investigados, 
por isso, cabe ressaltar que a exatidão, adequação e 
procedência das informações e referências, são de exclusiva 
responsabili-dade dos autores.

Desejo a todos uma boa leitura!

Prof. Dr. Marcelo Franco Leão



DiáLoGoS SoBrE A HiSTÓriA 
DAS CiÊNCiAS NA FormAÇÃo 

iNiCiAL DE ProFESSorES

Marcelo Franco Leão

Reflexões iniciais
As Ciências da Natureza, enquanto área de 

conhecimento humano, se desenvolveram gradativamente 
ao longo do tempo. Nesse percurso histórico, foram muitos 
os conflitos, debates, proposições de explicação para o 
mundo natural, o que causou crises referentes à maneira de 
compreender os fenômenos. 

A origem das ciências, vem desde os primeiros 
habitantes da terra (período Paleolítico), que começaram a 
caçar, cultivar, construir suas casas, formar comunidades e 
utilizar o fogo. Já no período Neolítico, os gregos, egípcios 
e fenícios já utilizavam diversos metais como ouro, prata, 
chumbo, além de vidros, cerâmica, tecidos, perfumes, 
bebidas alcoólicas como o vinho e a cerveja, e os processos de 
mumificação.

Os gregos possuíam dois pensamentos sobre como era 
formada a matéria. Um pensamento defendia que a matéria 
seria infinitamente dividida e que as substâncias eram 
formadas por quatro elementos fundamentais: a água, terra, 
fogo e ar e as qualidades desses elementos como quente, frio, 
seco e úmido. O outro pensamento é o da teoria atômica, que 
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determinava que a matéria era dividida até um dado ponto e 
a partir dali não poderia ser dividida.

A partir da idade média a química ficou conhecida 
como alquimia, onde crenças e superstições se misturavam 
em meio às indagações do “elixir da longa vida” e da “pedra 
filosofal”. Esses alquimistas eram pessoas que se baseavam 
nas teorias gregas para explicar a constituição da matéria. No 
período em que a alquimia era praticada, muitas vidrarias e 
técnicas como a destilação foram criadas ou desenvolvidas, 
além dos conhecimentos que os alquimistas continham, que 
foram de suma importância para a constituição da química 
como ciência.

Assim, a História das Ciências é marcada por 
avanços e retrocessos, dúvidas e descobertas, fracassos e 
sucessos, confirmações e refutações. Em outras palavras, 
ela foi constituída por pessoas, por contextos e situações 
desafiadoras, pelas quais alguns notórios propuseram grandes 
teorias que modificaram o desenvolvimento do pensamento 
humano.

Nesse sentido, uma temática necessária para ser 
discutida durante a formação inicial de professores da área de 
Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) é a História 
das Ciências, para que os futuros professores compreendam 
não somente os conceitos científicos, mas também o contexto 
no qual foram propostos. Por isso, muitos pesquisadores 
contemporâneos defendem a necessidade de proporcionar 
situações de aprendizagem que favoreçam a compreensão 
desse processo histórico que envolve as Ciência da Natureza, 
pois, ao saber a proposição originária, também estarão 
compreendendo os conceitos científicos envolvidos. 

Não se tem um consenso sobre se a denominação 
correta é História da Ciência ou Histórias das Ciências, 
mas todos são unânimes em acreditar que o estudo desse 
percurso histórico contribui para que os acadêmicos desta 
área conheçam e compreendam as condições e problemas 
enfrentados, como as demandas da época foram solucionadas. 
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Este estudo permite compreender as transformações pelas 
quais as ciências naturais perpassaram ao longo dos anos. 

De acordo com Alves e Forsberg (2009) a pesquisa 
sobre a história da ciência favorece a compreensão de que a 
ciência não é feita de inspirações ou habilidades especiais de 
“gênios”, mas sim de métodos sistematizados que procuram 
entender o homem e o universo. Deve se ter cautela com os 
livros didáticos, visto que abordam sobre o conhecimento 
científico, e algumas vezes fazem referências históricas. Nestas 
alusões, muitas vezes a história é abordado de forma simplista 
e superficial, afetando a aprendizagem e a construção do 
conhecimento científico real.

 A visão da história da física é protagonizada por um 
gênio que vê o que outros não viram, propondo teorias que 
revolucionam e transformam a forma de pensar. Contudo, esta 
visão é limitada e equivocada, ocasionando efeitos negativos 
para a compreensão e aprendizagem da própria natureza da 
ciência (MARTINS, 2005).

 Martins (2005) ainda destaca, em seu trabalho, 
que o surgimento de algumas teorias, como a Teoria da 
Relatividade – de Albert Einstein, não seria possível não fosse 
por trabalhos de outros pesquisadores. Os proponentes de 
muitas teorias científicas amadurecem ideias de outrora e 
com base nestes estudos fundamentam suas teorias. Einstein 
deu um grande passo para a compreensão dos fenômenos da 
física e, para tanto, suas pesquisas tiveram apoio em outros 
grandes cientistas e pensadores.

Cabe salientar, que a história da ciência está atrelada 
aos outros meandros da história da humanidade, como a 
filosofia, a educação, a arte, a cultura e as crenças. Ainda que 
seja de forma panorâmica, estes fatores estão na “história 
dos que não têm história” e coexistem com os avanços 
científicos (CHASSOT, 1995). Frente ao exposto, foi proposta 
a realização de estudos sobre os aspectos históricos das 
Ciências da Natureza por meio da investigação e síntese da 
biografia, teorias propostas ou descobertas comprovadas 
pelos principais cientistas da Biologia, da Física e da Química.
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Desenvolvimento da intervenção pedagógica 
Esse estudo envolveu acadêmicos dos cursos de 

Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em 
Química, Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Física, 
do IFMT Campus Confresa/MT, região Centro-oeste do 
Brasil.  A atividade formativa proposta e aqui ilustrada, por 
meio dos textos e mapas conceituais, ocorreu no decorrer 
do primeiro semestre de 2019, mais especificamente durante 
as aulas da disciplina de Projeto Integrador de Práticas 
Educativas I – História da Ciência. 

Cabe ressaltar que esse componente curricular é do 
primeiro período dos cursos, que estudam em conjunto, por 
possuir um núcleo comum, no decorrer dos dois primeiros 
anos de curso. Acredita-se que o aprendizado desses aspectos 
da História das Ciências foi favorecido por ser um estudo 
em conjunto, o que facilitou compreender as contribuições 
de cientistas dessas áreas da Ciências, que apresentam 
características bem particulares. Assim, os acadêmicos 
puderam ter uma visão mais ampla da História da Física, da 
Química e da Biologia. 

 Essa disciplina teve por finalidade: 1) Analisar os 
diversos fatores que contribuíram para a consolidação do 
conhecimento no mundo, e especificamente da Biologia, 
Física e Química como ciências ao longo dos séculos, suas 
relações com a alquimia, a Ciência moderna e os fatores 
socioculturais, desde o fogo até os tempos atuais; 2) Destacar o 
crescimento das Ciências da Natureza, no século XVII, com as 
contribuições da Inglaterra e da França para a definição deste 
campo científico; 3) Analisar as estruturas que permitiram 
a chegada das ciências no Brasil, bem como seu avanço e 
perspectivas para o século XXI; e 4) Trabalhar os aspectos 
filosóficos e epistemológicos presentes no desenvolvimento 
da Ciência, e como estes aspectos podem interferir no ensino 
de Biologia, Física e Química. 

Para tanto, foram propostas três as atividades como 
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instrumento avaliativo da disciplina. A primeira atividade 
foi a realização de uma pesquisa sobre a vida, obra e 
contribuições para as ciências deixadas por notórios cientistas 
da Física, da Química e da Biologia. Os resultados foram 
socializados por meio da exposição do assunto estudado, em 
um formato diferenciado de Seminários. Na data agendada, 
com a utilização de cordão e folhas sulfite, os acadêmicos 
socializaram o que estudaram de maneira a formar uma 
Linha do Tempo, contendo os principais cientistas daquele 
curso específico, ou seja, em um seminário foi construída a 
Linha do Tempo da Física, em outro da Química e outro para 
a Biologia. 

Uma segunda atividade foi proposta para que tais 
descobertas sobre o assunto ficassem registradas. Portanto, foi 
elaborado um texto fundamentado, contendo um breve relato 
da biografia dos cientistas, suas teorias ou descobertas e as 
contribuições para as ciências, além da relação com o ensino 
de ciências, ou seja, como esses cientistas e suas contribuições 
para a humanidade podem estar sendo abordadas em sala de 
aula.  Para que a construção deste texto fosse mais embasada, 
além das fontes que já haviam sido consultadas, foram 
subsidiadas aos estudantes, via endereços eletrônicos, as 
seguintes obras: Lima (s.d.), Chassot (1995), Martins (2005), 
Alves e Forsberg (2009), Santos et al. (2011), Toribio (2012), 
Martins e Prestes (2013), e Vieira (2015).

Uma terceira atividade, cujo objetivo foi sistematizar 
as aprendizagens construídas sobre o assunto, foi a elaboração 
de mapas conceituais para ilustrar a História das Ciências por 
meio do estudo de seus notórios cientistas com suas teorias, 
descobertas e contribuições.

Os textos seguem a seguinte organização: no início 
são apresentadas algumas reflexões gerais sobre a História das 
Ciências, depois são descritos os resultados da investigação 
sobre cada um dos cientistas estudados pelo grupo. Na 
sequência são realizadas algumas considerações e, antes de 
apresentar a lista de referências utilizadas ou consultadas, é 
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apresentado o mapa conceitual elaborado pelo grupo sobre 
aquele assunto, como síntese do aprendizado construído.

Algumas reflexões
Para compreender um determinado conceito científico 

ou conhecimento é preciso considerar as grandes teorias, seus 
proponentes e o contexto no qual foram propostas. Deve-se 
considerar, ainda, as mudanças ou transformações sociais e 
culturais ocorridas em decorrência de tais contribuições para 
a construção do conhecimento humano.

Além disso, estudos recentes demonstram que no 
ensino de ciências pouco se utiliza ou menciona aspectos 
históricos e filosóficos das ciências para fins de educação 
científica. Esta lacuna se estende desde a formação inicial de 
professores e esse desconhecimento, ou não aprofundamento 
sobre o assunto durante a formação inicial, acaba refletindo 
na atuação profissional destes docentes. 

Esse vazio formativo pode estar associado a muitos 
fatores, tais como: a falta de material pedagógico adequado, 
as dificuldades na leitura e na interpretação de textos sobre 
a História das Ciências, a reduzida carga horária para 
desenvolver a temática, seja por meio de disciplinas específicas 
ou contempladas em alguma ementa, ou pela ênfase dada 
ao estudar, como se aspectos históricos não influenciassem 
na compreensão de determinado conceito científico, ou 
explicação de um fenômeno natural. Dessa forma, mais do 
que nunca, é preciso avançar com as reflexões sobre essa 
temática durante a formação inicial de professores, no intuito 
de capacitá-los para compreender os conceitos científicos 
a partir da utilização aspectos históricos e filosóficos das 
ciências em suas aulas, para assim promover aprendizagens 
mais significativas aos estudantes.

Considera-se que proporcionar pesquisas, reflexões 
e diálogos sobre aspectos históricos e filosóficos das ciências 
seja fundamental durante o decorrer da formação inicial de 
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professores, principalmente se tratando de cursos da área 
de Ciências da Natureza. Logo, esses espaços e momentos 
formativos são primordiais para preparar os professores de 
ciências, pois são capazes de influenciar não somente nas 
concepções e entendimentos desses futuros profissionais 
sobre os conceitos científicos, mas também refletem em suas 
práticas docentes. 
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Reflexões iniciais
Esse texto tem como objetivo apresentar pontos que 

foram importantes no processo histórico da ciência para a 
sociedade. De acordo com Santos e Oliose (2013), a ciência 
nos trouxe grandes avanços e contribuiu para evolução 
tecnológica. Atribuímos à ciência a transformação tecnológica 
que tem ocorrido em diversas esferas visando facilitar o 
desenvolvimento humano, tais como: agricultura, medicina, 
farmacêutica, indústria, internet, energia, dentre outros.

Alguns cientistas destacam-se nestas contribuições, 
nos ajudando a compreender o universo e seus fenômenos. 
Neste texto, destacaremos a importância de ensinar a História 
da Ciência para o Ensino da Educação básica. De acordo 
com o dicionário online, ciência é o conhecimento atento e 
aprofundado sobre algo e, também, corpo de conhecimentos 
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sistematizados adquiridos via observação, identificação, 
pesquisa e explicação de determinadas categorias de 
fenômenos e fatos, formulados metódica e racionalmente.

Primeiramente, é importante destacar que esse 
trabalho se trata de um estudo metacientífico, uma vez que 
se refere ao estudo das disciplinas enquanto ciências, e da 
história destas ciências (MARTINS, 2005).  Para ter a função 
de auxiliar na compreensão do desenvolvimento científico, a 
história deveria ser escrita a partir de uma estrutura categorial 
que apontaria as complexidades da produção científica (BOAS 
et al., 2013, p. 289). Devemos compreender que estudar a 
História das Ciências Naturais no ensino é uma forma de 
aprofundar o conhecimento sobre a natureza e o modo como 
lidamos com ela. Estudar a construção da Ciência é de suma 
importância para a educação e para o ensino, visto que muitos 
discentes possuem uma compreensão errada sobre história e 
ciência (SANTOS; OLIOSE, 2013).  

Tanto Bachelard (1968) quanto Santos e Oliose 
(2013) sugerem que o estudante entra para a escola com seus 
conhecimentos e vivências habituais, sem caráter científico. 
Ao passo que estudam, estes entender a importância do 
método cientifico e melhoram suas concepções acerca 
dos fenômenos. Os futuros cientistas, em seu período de 
educação e estudo científico, devem receber suas instruções 
dos manuais, dos exemplares práticos e de livros atualizados 
na área. Conhecendo melhor os conceitos e o modo como as 
descobertas ocorreram, esses futuros profissionais se sentirão 
mais seguros ao repassar o conhecimento científico (BOAS et 
al., 2013). Dentre tantas trajetórias, neste texto serão abordadas 
as contribuições de alguns físicos, como Nicolau Copérnico, 
Galileu Galilei, Johannes Kepler e Evangelista Torricelli, para 
a História da Física.

Nicolau Copérnico (1473-1543)
Nascido em Torun (Polônia), em 19 de fevereiro de 

1473, Copérnico foi um religioso, governador, administrador, 
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astrônomo e matemático.  Não constituiu família e faleceu em 
24 de maio de 1543, em Frauenburgo (Polônia). 

Sua principal teoria foi o heliocentrismo, na qual 
defendia que os movimentos dos astros eram considerados 
eternos e circulares em epiciclos e uniformes. Essa teoria 
considerava o Sol como sendo o centro do universo e a Terra 
movimentando-se em rotações diárias, em torno de si mesma, 
e em rotação anual em torno do Sol. Esta teoria contrariava a 
visão geocentrista, ideia vigente naquela época e que admitia 
que a Terra era o centro do universo. As duas teorias são 
consideradas os passos iniciais rumo à complexidade da 
astronomia. 

Copérnico descreveu o comportamento orbital de 
muitos planetas, de modo muito preciso, e publicou a obra 
‘Das Revoluções das Esferas Celestes’. Infelizmente, apenas no 
final do século XVIII, a teoria de Copérnico ganhou aceitação 
universal. Ele é considerado o pai da astronomia moderna.

Galileu Galilei (1564-1642)
Nasceu em Pisa (Itália) aos 15 de fevereiro de 1564, 

foi um físico, matemático, astrônomo e filosofo fiorentino. 
Foi casado com Marina Gamba com quem teve os filhos 
Virginia, Lívia e Vincenzo. Atuou nas Universidade de Pisa e 
Universidade de Pádua, morrendo em Florença (Itália) aos 8 
de janeiro de 1642.  

  Inventou a balança hidrostática, desenvolveu 
o movimento uniformemente acelerado e o movimento 
pêndulo. Descobriu as leis dos corpos e o princípio da inércia. 
Suas ideias foram percussoras da mecânica newtoniana 
e incrementou o telescópio refrator. Descobriu manchas 
solares as montanhas da Lua, as fases de Vênus, quatro dos 
satélites de Júpiter e as estrelas da Via Láctea. Desenvolveu 
um instrumento parecido com um compasso geométrico, o 
relógio de pêndulo e o termômetro de Galileu.

Ajudou a defender a teoria heliocentrismo e a difundir 
as metodologias aristotélicas para o aprimoramento das 
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observações de fatos e fenômenos. Galileu é conhecido como 
pai da ciência moderna.

Johannes Kepler (1571-1630)
Nasceu em 27 de dezembro de 1571 na cidade de 

Weil der Stadt (Alemanha), foi um astrônomo, astrólogo e 
matemático. Foi professor de matemática em Linz e Graz, na 
Áustria, e conselheiro do general Wallenstein, comandante 
austríaco. Kepler foi casado com Barbara Muller e tiveram 
quatro filhos: Heinrich e Susanna, e os que morreram ainda 
pequenos, Friedrich e Ludwig. Morreu em 15 de novembro de 
1630 em Rastibona, na Baviera (Alemanha).

Ajudou a legitimar a descoberta do telescópio refrator 
de Galileu e inventou uma versão aprimorada de telescópio. 
Descreveu sua nova astronomia como “Física Celeste’’ e 
propôs as 3 Leis de Kepler, sendo elas: 1ª Lei – Leis das Órbitas, 
2ª Lei – Lei das Áreas, e 3ª Lei – Lei dos Períodos. Por meio 
desta terceira Lei, Kepler provou matematicamente que o Sol 
era o centro do Universo, comprovando a teoria de Copérnico 
e contribuindo com o mundo científico daquela época.

Evangelista Torricelli (1608-1647)
Nasceu em 15 de outubro de 1608, em Roma na Itália, 

perdeu seu pai muito cedo e foi criado pelo tio. Estudou ciência 
com Beneditino Benedetto Castelli, em 1627, e foi professor de 
matemática na Universidade de Roma “La Sapienza’’. Faleceu 
de febre tifoide em 25 de outubro de 1647 em Florença (Itália).

Descobriu o barômetro, uma unidade de pressão, que 
hoje é chamado de Trombeta de Gabriel, cuja área superficial 
é infinita, mas seu volume é finito. Desenvolveu a equação 
de Torricelli, criou as lentes ópticas, contribuiu com diversos 
avanços na geometria e sobre pressões atmosféricas acima 
do nível do mar. Também avançou nos estudos com os 
movimentos uniformemente variados.                      
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Algumas Considerações
Estudar a História da Ciência nos traz uma 

aprendizagem mais rica e significativa sobre o assunto tanto 
no Ensino Superior quanto na Educação Básica. Conhecer os 
caminhos e os notórios cientistas é muito importante para a 
construção do conhecimento científico.  

Ao estudar sobre o histórico dos cientistas e suas 
descobertas o estudante se encanta pelas experiências e isso 
facilita a compreensão dos conceitos propostos nos materiais 
didáticos, assim como a aplicação destes aprendizados no 
cotidiano.
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Reflexões iniciais
A ciência é uma área do estudo que tem por finalidade 

a busca aprofundada pelo conhecimento, com observação, 
identificação e pesquisa de determinadas categorias de 
fenômenos e fatos que são verificados, e comprovados ou não. 
Quando falamos em estudo da ciência, estamos abordando 
uma ampla área de conhecimento, onde as suposições ou 
dúvidas são verificadas sistematicamente. A aplicação do 
estudo da ciência, na educação básica, é importante tanto 
pela comprovação de pesquisas desenvolvidas por grandes 
cientistas quanto pelos fatores pessoais e profissionais que 
motivaram essas pessoas.

Entende-se que o estudo da História da Ciência 
nos permite uma viagem no tempo em busca de fatos 
comprovados ou observados que respondam às nossas 
indagações. Retrocedendo no tempo verificamos que os 
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grandes pensadores e cientistas buscavam saber sobre o 
desconhecido e desafiador, por isso dedicavam-se em seus 
experimentos e pesquisas para a comprovação dos fatos que 
hoje estudamos e compreendemos.  

Baseando-se neste ponto de vista podemos distinguir 
o conceito de ciência como sendo corpo de conhecimentos 
teóricos e tecnologia, com tudo uma área auxilia a outra 
facilitando a comprovação dos fatos verificados. Quando 
abordamos o estudo da ciência devemos observar os métodos 
que levaram aos estudos e comprovações dos conhecimentos 
adquiridos (ROQUE, 2018).

O estudo da ciência envolve enumeras áreas e, durante 
muitos séculos o estudo da física esteve ligado intimamente 
aos feitos culturais, artísticos ou literários. Nas artes, por 
exemplo, os manuscritos de Leonardo da Vinci (1452-1519) 
que fazem as primeiras referências às forças externas atuantes 
em uma estrutura; assunto que hoje em dia estudamos em 
mecânica (Mundo da Educação, 2019).

 Graças aos estudos desenvolvidos por físicos muitas 
áreas foram aprimoradas, como a eletricidade que ao fornecer 
a luz, ou a força, possibilita a utilização de inúmeras máquinas 
e a otimização do tempo em locais ou horas escuros. Também 
na medicina, as cirurgias a laser e a ressonância magnética 
foram avanços proporcionados pela aplicação de teorias 
da física. No tratamento do câncer, área da oncologia, os 
conhecimentos de física nuclear são usados nas terapias 
radiológicas (radioterapia) (Mundo da Educação, 2019).

Para conhecer a História da Física Moderna iremos 
descrever algumas características e contribuições de quatro 
grandes cientistas: Isaac Newton, Charles Augustin de 
Coulomb, James Prescott Joule e Heinrich Rudolf Hertz.

Isaac Newton (1643-1727)
Isaac Newton, nasceu em Londres (Reino Unido), 

em 4 de janeiro de 1643, e morreu em 31 de março de 1727. 
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Cientista, físico, químico, matemático e mecânico, em sua 
trajetória, descobriu várias Leis da física estudadas hoje em dia. 
Dentre elas: a lei da gravidade, a refração da luz e o binômio 
de Newton. Newton é muito respeitado e considerado por 
seus trabalhos e investigações experimentais muito céticas e 
acuradas.

Ele foi um dos precursores do Iluminismo e suas 
contribuições abrangem as áreas da Física, Matemática, 
Astronomia, Teologia, entre outras. Algumas de suas 
principais descobertas foram realizadas em sua casa, em 1665, 
pois neste houve uma pandemia que se espalhou rapidamente 
por toda a Europa obrigando a paralização das atividades 
na Universidade de Cambridge. Na fazenda onde Newton 
morava, ele realizou descobertas que mudaram o rumo da 
ciência: o teorema binomial, a lei da gravitação e a natureza 
das cores.

Segundo relatos históricos, Isaac Newton estava 
sentado sob uma macieira quando uma maça caiu em sua 
cabeça e, nesta simples situação, ele vislumbrou a lei da 
gravitação universal. Além da lei da gravitação universal, ele 
realizou experiências com prisma no qual descobriu que a 
luz se decompunha ao passar de um lugar para outro, com 
diferentes índices de refração e descobriu, ainda, que a luz 
branca é composta por todas as outras cores. Essa descoberta 
levou Newton a criar um telescópio refrator que resolvia os 
problemas como aberração cromática proveniente das outras 
categorias de telescópio. Seu telescópio, com 15 centímetros de 
comprimento e aumento de 9X (nove vezes) ficou conhecido 
como telescópio Newtoniano.

Isaac Newton foi um personagem muito importante 
para a História da Ciência, principalmente nas áreas da 
Física e de Matemática. Newton ficou conhecido por 
suas investigações experimentais que eram cheias de 
rigor matemático e tornaram-se verdadeiros modelos de 
experimentação para cientistas dos séculos posteriores.
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Charles Augustin de Coulomb (1736-1806)
Aprofundando na busca por conhecimentos de 

pesquisadores que tiveram um papel importante na história 
da ciência da física, nos deparamos com outro grande 
cientista que teve uma contribuição elevada para os estudos 
e aplicações de nosso tempo. Charles Augustin de Colombo 
nasceu em 14 de junho de 1736 em Angoulême, França, e 
morreu no dia 23 de agosto de 1806, em Paris. Iniciou suas 
pesquisas no campo da eletricidade e do magnetismo para 
participar de um concurso aberto pela Academia de Ciências 
sobre a fabricação de agulhas imantadas.

 Estudou o atrito e descobriu a eletrização superficial 
dos condutores. Foi premiado por seus estudos sobre o atrito 
estático e dinâmico entre superfícies desenvolvendo uma 
série de equações estabelecendo uma relação entre a força de 
atrito e variáveis, como a força normal tempo e velocidade. 

A Lei de Coulomb é uma importante lei da Física que 
estabelece que “a força eletrostática entre duas cargas elétricas 
é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente 
proporcional ao quadrado da distância que as separa”. 

Em outro trabalho, de suma importância, Coulomb 
abordou o equilíbrio de força utilizando uma balança de força, 
anteriormente usada por Cavendish. Contudo, Coulomb 
aperfeiçoou o método para medir a atração gravitacional.

Em sua homenagem, no sistema internacional (SI), 
foi denominada a carga de coulomb (C) que é definida como 
carga elétrica que atravessa em um segundo uma seção 
transversal de um condutor percorrido uma corrente de um 
ampere. Graças aos seus estudos com agulhas imantadas 
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e sobre a força de atração e repulsão, hoje temos algumas 
tecnologias avançadas que permite utilizarmos destes meios, 
como as estações ferroviárias a base de ímãs.

Estes estudos foram como uma ‘porta aberta’ para 
inúmeras aplicações benéficas, como motores elétricos, 
discos rígidos, carros, televisores, cartões de créditos, entre 
outras. Outra aplicação oriunda das descobertas de Coulomb 
é o estudo do magnetismo, que proporciona o entendimento 
de bússolas e das rotas de voos de animais que se orientam 
por meio do magnetismo da Terra. Esses conteúdos são 
ensinados atualmente para os alunos do 3° ano do Ensino 
Médio, onde são compartilhados os conceitos de associação 
de resistores, ondas, efeitos da corrente elétrica, eletrostática, 
alta amperagem e magnetismo (KNOBEL, 2005). 

James Prescott Joule (1818-1889)
James Prescott Joule foi outro grande cientista que 

muito contribuiu para o avanço da tecnologia, e para a 
revolução industrial. Joule sempre foi fascinado por física, 
estudando sobre o assunto desde cedo. A educação de Joule 
e seu irmão Benjamin foi em casa, até 1834, quando foram 
estudar em Manchester, tendo como tutores John Dalton e 
John Davies. Encantados com a eletricidade, Joule e seu irmão 
faziam experiências usufruindo do fato do pai ser um rico 
comerciante de cervejas.

Após  esses estudos, James Joule começou a trabalhar 
como gerente na empresa da família, que, portanto pegou o 
cargo de gerente da fábrica. Ele observou que os motores da 
fábrica não eram eficazes como os recém chegados ‘motores 
a eletricidade’. Em 1838, seu primeiro artigo cientifico, que 
abordava a capacidade da eletricidade não foi bem recebido 
pelos conceituados físicos da época. Em 1840, Joule começou 
um parceria com o físico e inventor inglês William Sturgeon 
(1783-1850) que muito contribuiu para as carreiras de ambos.

Joule estudou a natureza do calor e descobriu as suas 
relações com o trabalho mecânico.
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Suas descobertas o direcionaram para a teoria da 
conservação da energia, também conhecida como a Primeira 
Lei da Termodinâmica). No Sistema Internacional de Unidades 
(SI), a nomenclatura joule, para unidade de trabalho, recebeu 
esse nome em sua homenagem. Ele trabalhou em conjunto 
com Kelvin na escala de temperaturas absolutas, e observou a 
corrente, a dissipação de calor e a resistência elétrica, que foi 
denominada Lei de Joule.

Os estudos em termodinâmica são facilmente 
observados na rotina de nossas casas, por exemplo nos 
equipamentos que convertem a energia elétrica e outras 
formas de energia. A lâmpada incandescente, por exemplo, 
converte a energia elétrica para energia luminosa. O chuveiro 
elétrico converte a energia elétrica em energia térmica como 
outros aparelhos: o forno elétrico, a churrasqueira, o secador 
de cabelo, o ferro elétrico e outros. Muitos destes conceitos 
são estudados no 3° ano do Ensino Médio.

Heinrich Rudolf Hertz (1857- 1894)
Heinrich Rudolf Hertz foi um físico alemão (nascido 

aos 22 de fevereiro de 1857, em Hamburgo) que se interessou 
por ciência desde a infância. Esse interesse o levou a 
ingressar na faculdade de Física na Universidade de Berlim, 
em 1878. Tamanho era o fascínio de Hertz por mecanismos 
e equipamentos que, antes de estudar Física, ele já havia 
frequentado o Curso de Engenharia.

Em 1880, Hertz virou assistente do professor Von 
Helmholtz, que realizou estudos sobre a elasticidade e a 
capacidade de transmissão de cargas elétricas dos gases. 
Hertz tornou-se professor da Universidade de Kiel, onde 
passou a estudar sobre a eletrodinâmica de Maxwell. A 
partir de 1883, investigou a produção e propagação das 
ondas eletromagnéticas bem como suas formas de controlar 
a frequência das ondas produzidas. Todas essas experiências 
permitiram-lhe demonstrar a existência de radiação 
eletromagnética, tal como previsto teoricamente por Maxwell.
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No ano de 1885, ele se mudou para Karlsruhe e passou 
a lecionar na Escola Politécnica. Um ano depois se casou com 
Elisabeth Doll. Em 1888, apresentou os resultados das suas 
experiências aos pares da comunidade científica, obtendo 
o sucesso merecido. No início de 1893, Hertz adoeceu e foi
operado, mas votou no final desse ano, e faleceu no dia 1 de
janeiro de 1894, antes de completar 37 anos.

Ao realizar experimentos com bobinas ligadas a 
faiscadores, Hertz percebeu que, quando uma das bobinas 
liberava uma faísca, a outra também liberava uma faísca 
elétrica com menor intensidade e luminosidade. Então, após 
repetir o experimento inúmeras vezes, ele concluiu que as 
faíscas secundárias eram produto da propagação de ondas 
eletromagnéticas.

As descobertas de Hertz sobre ondas eletromagnéticas 
abriram caminho para o desenvolvimento das tecnologias de 
radares, satélites, rádio e televisão. Como homenagem ao físico, 
a unidade de medida adotada pelo Sistema Internacional de 
Unidades (SI) para a frequência das ondas é a unidade hertz 
(Hz), que significa oscilações por segundo.
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Algumas considerações
Por meio da realização desse estudo sobre a História 

da Física Moderna, percebemos a importância do estudo da 
ciência, que permitiu os cientistas de tempos passados a busca 
e comprovação, de fatos registrados que hoje nos permite uma 
utilização destes conhecimentos para estudos e aplicações 
mais sofisticadas, graças aos avanços tecnológicos que só 
são permitidos graças a ciência que através dos tempos tem 
transmitido estes conhecimentos de geração em geração.
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Reflexões iniciais
A palavra física é de origem grega, vem do termo physis, 

e foi utilizada pela primeira vez por filósofos gregos no século 
VI a.C. No decorrer do seu surgimento era conhecida como ‘a 
ciência que estuda os fenômenos da natureza’. Desenvolvida 
pela vontade do homem de conhecer a variedade de fenômenos 
naturais aos quais está exposto, podendo usar as forças da 
natureza para o seu próprio benefício (LIMA, [s.d.]).  

Os métodos matemáticos foram fundamentais para 
diferenciar a física da filosofia e da religião. A física também 
estuda a matéria, nos níveis moleculares, atômicos, nucleares 
e subnucleares, além de estudar os estados de organização dos 
materiais sólido, liquido, gasoso e plasmático.  

Atualmente, a física busca estudar o universo, com 
o auxílio de outras matérias, visando compreender desde 
as medidas subatômicas até a vastidão da galáxia. Por meio 
dos estudos realizados, é possível então conhecer forças 
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como a gravidade, a força de atração realizada por todas as 
partículas do universo. A eletromagnética é fundamental para 
compreender o comportamento dose elétrons e dos núcleos. A 
interação forte, que é o esforço realizado para manter a coesão 
do núcleo, e a interação fraca, responsável por controlar a 
interação de certas partículas, exceto a radiatividade (LIMA, 
[s.d.]).

Para Isaacs e Pitt (1976, p. 6), “no momento em que 
[o ser humano] começou a perceber que certos efeitos se 
seguiam sempre a uma determinada causa, nasceu o estudo 
sistemático da natureza, ao qual chamamos ciência”. Quando 
o homem percebeu que poderia conhecer um pouco mais do 
universo, ao seu redor, despertou a curiosidade de desenvolver 
pesquisas que pudessem explicar os fenômenos da natureza e, 
assim, conhecer diversos ramos da ciência.

A física teve grande influência na criação de 
equipamentos e acessórios de pesquisa e análise, tornando-se 
a base para realização de novas descobertas ou aprimorando 
técnicas ou equipamentos já existentes. Tudo isso contribuiu 
de modo, efetivo, para a melhoria dos estudos em biologia, 
química, geologia, oceanologia, entre outros setores da ciência 
da natureza.  

A física contemporânea atribui-se aos cientistas e 
teorias que emergiram no século XX, e suas contribuições 
para o entendimento das noções do espaço, medida, tempo, 
casualidades e trajetórias. Por meio das principais explicações 
das teorias de Albert Einstein, sobre a relatividade geral, 
e Werner Heisenberg, sobre a mecânica quântica. Cabe 
ressaltar que, com as descobertas desses grandes cientistas 
muitas tecnologias foram desenvolvidas, em pouco tempo.  

Para conhecer melhor como ocorreram essas 
contribuições, segue a descrição de algumas características 
de grandes cientistas que contribuíram com a Física 
Contemporânea, sendo eles: André Marie Ampère, Thomas 
Alva Edison, Nicolas Tesla e Albert Einstein.
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André Marie Ampère (1775-1836)
André Marie Ampère, importante cientista na área 

da física, é muito conhecido por suas investigações sobre 
os fenômenos eletrodinâmicos. Nasceu em 20 de junho de 
1775 em Lyon na França, seu pai um comerciante dedicou a 
proporcionar uma boa educação ao filho. André ainda muito 
jovem tinha facilidade em resolver problemas matemáticos. 
Aos 18 anos, perdeu o pai decapitado pela guilhotina e mesmo 
muito abatido, persistiu nos estudos. Em 1799 casou-se com 
Julie Carron, com quem teve Jean Jacques Ampère.

Ele atuou em diversas áreas em sua carreira: em 1803 
foi designado para dar aula no Liceu de Lion; em 1806 tonou-
se inspetor do Liceu de Artes e Ofícios de Lion; em 1808, foi 
inspetor geral do Collège de France, em Paris, cargo no qual 
permaneceu até o fim de sua vida. Faleceu no dia 10 de junho 
de 1836, na cidade de Marselha (CAVALCANTE, [s.d]).

Com base nos estudos do dinamarquês Hans 
Christian, sobre o efeito magnético da corrente elétrica, 
Ampère fundamentou e estruturou a teoria que abriu as portas 
para a construção de diversos aparelhos eletromagnéticos. 
Além disso, descobriu as leis da reação de atração e repulsão 
entre as correntes elétricas. Ampere criou o galvanômetro, 
instrumento que media intensidade da corrente elétrica de 
intensidade baixa. Em sua homenagem foi dado o nome 
ampere (A) à unidade de medida da corrente elétrica.

As contribuições de Ampère nas pesquisas sobre 
eletricidade e magnetismo, fomentaram as bases para a 
eletrodinâmica. Os conceitos descobertos por ele possuem 
grande importância no desenvolvimento de tecnologias 
que envolvam o eletromagnetismo, como o micro-ondas, o 
rádio e os aparelhos utilizados nos exames de radiografia 
(CAVALCANTE, [s.d]).
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Thomas Alva Edison (1847-1931)
Thomas Alva Edison nasceu no dia 11 de fevereiro 

de 1847, na cidade Milan, no estado de Ohio, filho de 
Samuel Ogden Edison e Nancy Matthews Elliott.  Aos sete 
anos Thomas se mudou com a família para Port Huron, em 
Michigan. Lá frequentou durante três meses a escola de Port 
Houron, mas era uma criança muito agitada, não agradando 
aos professores. Por esse motivo foi educado em casa por sua 
mãe, que era professora, e o incentivou a estudar temas com 
os quais se identificasse. Desde então, o menino mostrou 
interesse por ciências e aos doze anos possuía, no porão de 
sua casa, um laboratório, onde aprendeu o alfabeto Morse e 
começou a construir suas primeiras invenções: os telégrafos 
rudimentares.

 Edison conseguiu um emprego como vendedor de 
jornais e doces no Trem que fazia a linha de Port Huron – 
Detroit. Neste serviço, seu patrão construiu um laboratório 
químico no vagão postal, no qual Edison estudava e 
desenvolvia seus experimentos, nas horas vagas. Aos 14 anos 
sofreu um acidente ao descer do trem, no qual perdeu parte 
de sua audição. Em 1862 aprendeu telegrafia e se tornou 
profissional na área, construiu dois aparelhos telegráficos, 
empregou-se como telegrafista na estação de Strattford 
(FRAZÃO, [s.d.]).

Em 1869, conseguiu emprego na agência telegráfica de 
bolsa de valores, em Nova York. Lá ele trabalhava 20 horas 
por dia e economizando, conseguiu construir uma firma de 
engenharia eletrotécnica, em parceria com um amigo.  Um 
pouco depois criou um telégrafo que conseguia enviar várias 
mensagens ao mesmo tempo. No ano de 1870, criou um 
telégrafo que podia transmitir notícias das cotações de bolsa. 
Em 1873, após superar a crise financeira, criou laboratório 
em West Orange, Nova Jersey. Neste laboratório, Edison 
desenvolveu e patenteou diversos aparelhos, alguns deles: 
máquina datilográfica e fonógrafo (aparelho que reproduz 
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som e toca disco). Ele também aperfeiçoou o microfone, fato 
que auxiliou o funcionamento do telefone, desenvolvido por 
Alexandre Graham Bell.

Uma de suas maiores invenções de todos os tempos é 
lâmpada elétrica, em 1897.  Thomas Edison conseguiu achar 
um filamento no qual a luz podia ‘permanecer acessa’ por 40 
horas. Foi usado um filamento de carvão, colocado em um 
bulbo de vidro no qual foi extraído no ar. Após alguns anos, 
Edison aperfeiçoou sua lâmpada, registrou seu produto e 
começou a comercializar. Esta invenção ainda lhe serviu de 
inspiração, pois são creditadas a ele cerca de 1030 patentes. 
Thomas Edison faleceu em 18 de outubro de 1931, em West 
Orange, deixando muitas contribuições sobre eletricidade e 
corrente contínua. Atualmente, no Ensino Médio, é a principal 
ementa na matéria de física, promovendo o estudo das cargas 
elétricas paradas ou em movimentação (FRAZÃO, [s.d.]).

Nicolas Tesla (1856-1943)
Nikola Tesla nasceu em Smiljan, no Império Austríaco, 

em 10 de julho de 1856, filho de Milutin e Duka Tesla. 
Quando criança era treinado por seu pai para ter raciocínio 
rápido e desenvolver a memória. Desde pequeno Tesla dizia 
que via ‘flashes de luzes’ passando diante dos seus olhos.  
Em 1873, iniciou os estudos em Engenharia Elétrica, no 
Instituto Politécnico de Graz, na Áustria, e lá estudou física e 
matemática. Formou-se na universidade de Praga, República 
Tcheca, em 1880, e no ano seguinte começou a trabalhar na 
companhia Budapeste (FRAZÃO, [s.d.]).

Em 1884 Tesla desenvolveu uma de suas maiores 
invenções, a corrente alternada. Nesta época Tesla trabalhava 
na empresa de Thomas Edison (1847-1931), em Nova Iorque. 
Neste período, Thomas fundamentava sua tecnologia na 
“corrente contínua” e recusava aceitar a “corrente alternada de 
Tesla”, motivo este que levou os dois cientistas a divergirem. 
Hoje se sabe que as correntes alternadas que corre nos fios de 
alta tensão do planeta (MOTA, 2017; FRAZÃO, [s.d.]).
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Nikola Tesla registrou mais de 700 patentes pelo 
mundo. Suas invenções têm grande impacto no ramo 
da eletricidade e magnetismo, entre algumas: a lâmpada 
fluorescente, o motor de indução (muito utilizado em 
indústrias e eletrodomésticos), o controle remoto, a Bobina 
de Tesla, a transmissão via rádio, o sistema de ignição 
utilizado nas partidas dos carros e a corrente alternada.  Tesla 
é considerado o ‘inventor da modernidade’, alguns acreditam 
que ele foi injustiçado enquanto cientista e inventor. Faleceu 
em Nova York, em 7 de janeiro de 1943.

Albert Einstein (1879-1955)
Albert Einstein nasceu na cidade de Ulm, na 

Alemanha, em 14 de março de 1879, filho de dois judeus, 
Hermann Einstein e Pauline Koch. Na escola fundamental 
ele mostrou-se adequadamente dotado tanto na matemática 
quanto na física, além de tocar violino. Aos 15 anos libertou-
se de qualquer dogma religioso e mudou-se, com a família, 
para a Itália devido aos negócios do pai. Depois, o jovem 
Einstein foi morar com amigos da família na Suíça onde 
realizou o exame de admissão em Zurich, concluindo seu 
curso em 1890. Neste mesmo ano, naturalizou-se suíço e 
aceitou um emprego como professor temporário, durante o 
verão, e orientador de ensino médio. Dois anos após terminar 
sua graduação conseguiu um emprego fixo, em Berna, como 
examinador de patentes (HEWITT, 2002).

Em 1905, ele obteve seu doutorado e publicou três 
artigos importantes para Física. Sendo o primeiro A Teoria 
Quântica’ que incluía a explicação do efeito fotoelétrico, onde 
Einstein explicou que a natureza da luz nesse fenômeno era 
composta por pequenos pacotes de energia sem massa, os 
fótons. Este trabalho lhe rendeu prêmio Nobel de Física em 
1921. O segundo artigo discorria sobre o aspecto estatístico 
da teoria molecular e do movimento browniano, que foi uma 
das provas da existência do átomo.
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Seu terceiro, e mais famoso artigo, era sobre a Teoria 
da relatividade restrita ou especial, em que substituiu os 
conceitos de espaço-tempo. Isaac Newton descrevia que o 
espaço e tempo eram universais enquanto Einstein, em sua 
teoria, discorda e os aponta como relativos dependendo das 
circunstâncias. À época, Einstein não conseguiu provar sua 
teoria, mas reescreveu como ‘Teoria da Relatividade Geral’, 
em 1925, desta vez evidenciando que além do espaço e o 
tempo serem relativos havia no universo, ainda, buraco negro. 
Nessa teoria Albert Einstein, também desenvolveu uma das 
equações mais famosas da física (E = Mc2), na qual a energia é 
igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado (HEWITT, 
2002).

Em 1940 renunciou a cidadania alemã, por ser um forte 
opositor do nazismo, e obteve a cidadania americana (MOTA, 
2015). Seus estudos em Física facilitaram a compreensão 
das leis do universo e subsidiaram várias tecnologias, como 
o uso das coordenadas de GPS e as projeções de pixels em 
telas de computadores, celulares e televisores. Mesmo 
os estudos com energia nuclear, questões relacionadas à 
radioatividade e desenvolvimento de bombas atômicas estão 
ligados aos estudos de Einstein. Estudos estes que integram 
os componentes curriculares do Ensino Médio e de vários 
cursos de graduação ou ensino técnico (LAVRADOR, 2015).
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Algumas considerações
Este estudo possibilitou conhecer, com mais 

afinco, a trajetória de notórios cientistas responsáveis pelo 
descobrimento e aprimoramento do conhecimento da 
natureza. Isso possibilita compreender melhor, a história 
da ciência bem como as teorias e as contribuições destes 
pesquisadores para com a sociedade. Ao ensinar a ciência no 
Ensino Médio percebe-se certo fascínio dos estudantes, sendo 
importante esse resgate histórico da vida e das descobertas, 
assim percebe-se que esses cientistas são pessoas normais 
com ideias excepcionais que estavam além do seu tempo, e 
proporcionaram melhorias para as gerações futuras.
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Reflexões iniciais
A química está presente em tudo, segundo Chassot 

(1995) a química vem sendo utilizada a milhares de anos, 
surgiu com as necessidades do ser humano como, por exemplo 
a descoberta do fogo, que foi usado para aquecer o corpo, 
cozer os alimentos, fundir metais e afugentar predadores. Por 
estes e outros fatores que notamos a importância de conhecer 
os estudiosos em química, suas histórias e aperfeiçoamento 
de suas técnicas e pesquisas ao longo dos anos.

Muitos são os avanços adquiridos com o 
desenvolvimento das ciências, esses avanços não param visto 
que a evolução da ciência não cessa. Percebe-se que grandes 
avanços ocorreram em períodos de grandes privações e 
dificuldades, para que hoje tivéssemos as facilidades e o 
comodismo que temos. Estes avanços podem ser observados 
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na Saúde, Comunicação, Entretenimento, Educação, 
Mobilidade, entre outros. Desfrutamos de tantos benefícios e 
nem sempre no perguntamos: Quem criou? Como e quando 
surgiu esta tecnologia? Pensando nisso, citaremos neste texto 
quatro grandes cientistas e algumas de suas descobertas.

Para conhecer melhor como essas contribuições 
aconteceram, segue a descrição destes cientistas que 
contribuíram com História da Química: Arquimedes, 
Paracelso, Robert Boyle e Antoine Laurent De Lavoisier.

Arquimedes (287 a.C-212 a.C)
Nosso primeiro cientista se chamava Arquimedes e, 

segundo sua biografia, foi um matemático, físico, engenheiro, 
inventor e astrônomo. Nascido em 287 a.C, em Siracusa na 
Sicília, era filho de Fidias, era astrônomo grego. Estudou na 
escola de matemática de Alexandria, a escola mais conceituada 
do mundo grego naquela época.

Voltando para a sua cidade, começou a colocar em 
prática seus planos. Criou a ideia da gravidade específica, que 
foi denominada Princípio de Arquimedes. Neste afirmava-
se que “qualquer corpo mais denso que um fluido, ao ser 
mergulhado neste, perderá peso correspondente ao volume 
de fluido deslocado”. Arquimedes também era inventor de 
armas de guerra e criou a alavanca, que facilitou o transporte 
de cargas pesadas. Criou também grandes espelhos, que 
serviam para concentrar raios solares nas velas dos barcos 
inimigos, ateando-lhes fogo. 

Em 212 a.C., após sangrentas lutas, Siracusa rendeu-se 
às tropas romanas comandadas pelo general romano Marcellus 
Claudius. Durante o massacre, contrariando as ordens de 
Marcellus para poupar a vida de Arquimedes, um soldado 
romano o matou com a espada. O “Princípio de Arquimedes” 
permitiu compreender melhor do comportamento dos 
líquidos, e constitui um dos principais fundamentos da 
hidrostática. A medida do volume é empregada em muitas 
fórmulas e cálculos de diversos setores.
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Paracelso (1443-1541) 
Paracelso, nosso segundo cientista, nasceu em 1443, na 

Suécia, e foi educado pelo próprio pai, sendo ensinado tanto 
na medicina quanto na alquimia. Formou-se em Medicina, 
Alquimia, Física e Astrologia.     Paracelso surgiu como o 
médico que iria revolucionar a história da medicina. Dentre 
muitas de suas definições tem-se uma muito conhecida: ‘A 
dose é que faz o veneno’. A partir dessa definição e de estudos 
aprofundados, chegou-se à conclusão que poderíamos 
utilizar vírus ou veneno em pequenas quantidades para 
tratar e prevenir doenças, por meio do desenvolvimento de 
anticorpos pelo próprio corpo no processo de defesa.

Paracelso foi reconhecido pelos seus feitos na Alquimia, 
mas o que realmente o tornou famoso foi sua atuação como 
médico. Revolucionário, ele não aprovava os métodos 
utilizados na medicina da época e criou seu próprio Manual 
de Medicina. Seus estudos são frequentemente encontrados 
em hospitais e conteúdos escolares, como exemplo podemos 
citar: as vacinas contra certas doenças, que são constituídas 
de pequenas quantidades do vírus, para estimular o corpo a 
criar anticorpos e a higienização de ferimentos, propostos no 
Manual de Medicina.

Os estudos de Paracelso são de suma importância 
para a medicina atual. Também foi fundador da Bioquímica 
e da Toxicologia, duas áreas importantes na medicina atual.

Robert Boyle (1627-1691)    
Nosso terceiro cientista é Robert Boyle, nascido em 

25 de janeiro de 1627, em Lismore, na Irlanda. Por ser filho 
de família rica, Boyle sempre estudou nas melhores escolas, 
como na Inglaterra no Eton College, escola de nobres ingleses. 
Aos 16 anos, Boyle encontrou-se com Galileu Galilei, fato 
marcante para sua vida e importante para motivar suas 
pesquisas. 



50

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

   Em 1657, após estudar a máquina pneumática, 
inventada pelo físico alemão Otto von Guericke, Boyle 
projetou e construiu um aparelho semelhante, iniciando uma 
série pesquisas sobre as propriedades do ar. Estabeleceu Lei de 
Boyle, também chamada de Lei das Relações entre Pressão e 
Volume dos Gases a Temperatura Constante, onde “O produto 
entre volume e pressão é constante, em um ambiente fechado, 
e a temperatura se mantem a mesma”. Isto é, se dobrarmos 
a pressão imposta por um gás em um recipiente fechado, o 
volume cairá para metade, e assim sucessivamente.

   Boyle ficou conhecido como o Pai da Química porque 
seus trabalhos tiveram uma profunda influência no estudo da 
matéria. Sua importância para a atualidade está diretamente 
ligada aos estudos da lei dos gases, sua aplicação na indústria 
e nas fontes de energia.

    
Antoine Laurent De Lavoisier (1743-1794)  

Por último nesse texto, temos Antoine Laurent De 
Lavoisier, que nasceu em Paris no dia 26 de agosto de 1743. Era 
filho de um grande aristocrata francês e, por ter uma família 
com boas condições financeiras, teve uma ótima educação. 
Aos 22 anos foi premiado pela Academia de Ciências, com a 
medalha de ouro por desenvolver um projeto de iluminação 
para as ruas de Paris. Era muito precoce nos seus feitos, com 
apenas 25 anos se tornou membro da prestigiada Academia 
Real de Ciências da França.

Se feito mais relevante é a Lei de conservação da matéria 
ou Lei de conservação das massas. Conhecida atualmente 
pelo célebre enunciado ‘Na natureza nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma’. Entretanto, na época, Lavoisier 
enunciou da seguinte forma “Em todas as operações da arte 
e da natureza, nada é criado: uma mesma quantidade de 
matéria existe antes e depois do experimento. Neste princípio 
se baseia toda a arte experimentação química”. Tido como 
o pai da química, Lavoisier foi o primeiro a observar que o 
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oxigênio, em contato com qualquer substância inflamável, 
gera combustão.

    Lavoisier era membro da Ferme Generále, e no 
início da Revolução Francesa foi reconhecido como inimigo 
do povo por cobrar impostos e foi, também, acusado de 
corrupção. Por isso, no dia 08 de maio de 1794, aos 51 anos, 
ele foi guilhotinado em plena Praça Central de Paris. Sua 
esposa foi presa, ao ser libertada publicou a obra “Memórias 
de Química”, baseando-se nas anotações de seu esposo. O 
célebre matemático francês Joseph Louis Lagrange, quando 
soube da morte de Lavoisier disse o seguinte: ‘Apenas um 
minuto para cortar àquela cabeça, e talvez cem anos não nos 
deem outra igual”.

   

Algumas considerações
   Nota-se que ao estudar a História da Ciência, cada 

descoberta, e acontecimento é importante para que possamos 
entender como, quando e quem realizou tal descoberta ou 
experimento científico.  O mundo está sempre em constante 
evolução e utilizamos, cada vez mais, meios que facilitem 
nosso cotidiano. 

Não há como falar em desenvolvimento do homem 
sem citar a Química, já que todas as transformações e teorias 
estão ligadas à matéria. A História da Química está relacionada 
com a história dos químicos e do sucesso de suas pesquisas 
ajudando no desenvolvimento humano e na compreensão da 
Natureza em geral.
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    Quando entendemos como cada fato, cada nova 
descoberta aconteceu, então percebemos a importância dos 
cientistas do passado para a atualidade. Graças a eles que 
desfrutamos metodologias tão avançadas. Concluímos, 
portanto, que a Química está presente naquilo que vemos, 
tocamos ou sentimos para além do nosso planeta, em todo o 
universo.       
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Reflexões iniciais
A História da Química está ligada ao desenvolvimento 

do homem, abrangendo as transformações das matérias e do 
meio ambiente, desde os primórdios com a descoberta do 
fogo. O homem primitivo percebeu que podia tirar proveito 
com essa descoberta do fogo, pois este afastava o medo da 
escuridão da noite e dos animais selvagens. A alimentação 
também mudou com a descoberta do fogo, aquecendo e 
amolecendo os alimentos.

As carnes podiam ser cozidas o que melhorava o sabor 
e facilitava a mastigação. Sobre o cozimento dos alimentos, 
nas palavras de Vanin (2005, p.12):

“O cozimento mata as bactérias responsáveis 
por doenças, e, devido a essa ação saneadora, 
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índice de mortalidade provavelmente deve 
ter diminuído. Artefatos como tigelas, jarros 
e outros, sob a ação do fogo tornaram mais 
resistentes. Essas melhorias na vida do homem 
decorreram das transformações químicas, 
alterações da estrutura da matéria provocadas 
pelo calor do fogo”.

  
A partir dessas descobertas, a química passa a estar 

presente no cotidiano do homem possibilitando a melhoria 
na sua qualidade de vida. O desenvolvimento da química 
teve seu progresso com o progresso do homem, ainda 
que o entendimento do que é ‘química’ e qual a razão de 
compreender sua importância tenha emergido com a reflexão 
sobre o comportamento da nossa espécie. 

Os alquimistas, homens que buscavam encontrar a 
pedra filosofal e o elixir da vida eterna, durante o século III d.C. 
ao século XVI d.C., contribuíram com a ciência química. Em 
seus laboratórios eles desenvolviam experiências e conseguiam 
feitos notáveis através de suas observações. Por meio desses 
trabalhos, muitas substâncias tornaram-se conhecidas e os 
conhecimentos químicos cada vez mais aperfeiçoados. Os 
alquimistas usavam fórmulas que combinavam química, 
física, astrologia, filosofia, arte, medicina, misticismo e 
religião. Houve um tempo, onde acreditava-se que todas as 
coisas eram formadas pelo o princípio aristotélico dos quatro 
elementos: terra, água, ar e fogo (Vanin, 2005. p. 21-22)”.  

Essa ideia de Aristóteles (384-322 a.C.), de que toda 
matéria-prima era formada por átomos dos quatro elementos, 
era vigente entre alquimistas, químicos e boticários (pessoas 
que vendiam remédios, placebos e venenos). Na Idade Média, 
os alquimistas foram acusados de ter pacto com o demônio 
ou praticar ocultismo, motivo pelo qual muitos foram 
excomungados ou queimados vivos pela Igreja Católica. 
Por muito tempo, a alquimia era tão misteriosa que fora 
considerada bruxaria e quem praticava era tido como inimigo 
da Igreja e do povo.  
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A pedra filosofal e o elixir da vida não foram 
encontrados, mas a alquimia teve um importante papel para 
o avanço da Química enquanto ciência. A partir do século 
XVII, estudos mais rigorosos sobre elementos químicos 
começaram a emergir na Europa. Robert Boyle (1627-1691) 
ficou conhecido como o pai da química, ele não aceitava a 
teoria de Aristóteles sobre os quatro elementos e nem a teoria 
de Paracelsus, “que o corpo humano seria um conjunto 
harmonioso de compostos químicos, e que eram necessários 
medicamentos, ou substâncias químicas que desenvolvessem 
essa harmonia ao corpo quando doente” (VANIN, 2005 p. 23).

Boyle estudou, com detalhes, o comportamento dos 
gases e criou a Lei de Boyle, que foi um avanço para a Química. 
Ele provou com seus experimentos, que uma substância pode 
ter propriedades diferentes daquelas de seus conjuntos e que 
o arranjo dos elementos formam outros compostos. Vanin 
(2005, p.25) diz que “essas ideias boyleanas causaram grande 
impacto. As pessoas tornaram-se conscientes da possibilidade 
de encarar a natureza sem mistérios ou mistificações”.

Ao passo que os avanços na medicina, na farmacêutica, 
na alimentação e noutros setores foram surgindo as pessoas 
começaram a valorizar os trabalhos de experimentação 
feitos nos laboratórios. Essa valorização veio com a 
percepção da aplicabilidade destes resultados no cotidiano. 
O desenvolvimento da ciência, nos dois últimos séculos, 
se deu devido ao engajamento de muitos cientistas e para 
conhecer um pouco mais a História da Química Moderna 
serão apresentadas algumas notas e descobertas sobre quatro 
personalidades: Alessandro Giuseppe Antônio Anastásio 
Volta, Marie Skłodowska Curie, Linus Carl Pauling e Niels 
Henrick David Bohr.
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Alessandro Giuseppe Antônio Anastásio 
Volta (1745-827)

Alessandro Giuseppe Antônio Anastásio Volta nasceu 
em 18 de fevereiro de 1745 na cidade de Como na Itália, 
filho de Felipe Volta e da condessa Magdalena Inzaghi. 
Volta aprendeu Física, Matemática, Latim, Francês, Alemão 
e Inglês estudando sozinho. Lecionou na Universidade de 
Pávia, mesmo sem ter conquistado um diploma ou defendido 
uma tese. Nessa Universidade se interessou pelas famosas 
experiências de Luigi Galvani. Foi um dos grandes físicos 
do século XVIII. Aos 24 anos publicou seu primeiro artigo 
sobre eletricidade que o tornou conhecido entre os cientistas 
da época. Aos 49 anos se casou com Tereza Peregrine, filha 
do conde Ludovico Peregrine. Alessandro Volta morreu em 
março de 1827, aos 82 anos em sua cidade natal.  

Volta produziu em 1800 a primeira pilha elétrica, 
conhecida como pilha de Volta ou pilha Galvânica. A 
estrutura dessa pilha era zinco, cobre e papeis molhados 
com soluções, salinas um sobre o outro. Essa estrutura é a 
base de todas as pilhas e baterias modernas. Outra de suas 
grandes descobertas foi o gás metano, conhecido como gás 
dos pântanos.

 Pelos seus estudos de eletroquímica, que consiste 
na transformação de energia química em energia elétrica, e 
pela criação da pilha elétrica, Volta foi nomeado conde do 
reino da Itália pelo então Imperador Napoleão Bonaparte. 
Alessandro Volta também ganhou a Medalha de Copley e 
se tornou membro da Royal Society. Em sua homenagem é 
dado o nome de “Volt” a unidade de medida para o potencial 
e tensão elétrica.  

Os estudos de Alessandro Volta possibilitaram 
compreender os aspectos da eletroquímica, atualmente 
estudada no Ensino Médio. Eletroquímica refere-se ao 
estudo da participação de energia elétrica em transformações 
químicas nas células eletrolíticas e da conversão de energia 
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química em energia elétrica nas células galvânica (voltaicas). 
Quando há uma passagem suficiente de eletricidade em uma 
pilha, fazendo com que ela sofra uma reação espontânea, 
essa quantidade de eletricidade produzida pela pilha pode 
acender uma lâmpada e até mesmo funcionar um pequeno 
motor. A eletroquímica é importante em pesquisas médicas 
e bioquímicas, áreas em que os cientistas estudam as reações 
eletroquímicas em células vivas.  

Marie Skłodowska Curie (1867-1934)
Maria Sklodowska nasceu no dia 7 de novembro 

de 1867, em Varsóvia, na Polônia. Ao longo de sua vida 
desenvolveu pesquisas nas áreas da química, física e 
matemática, e foi a primeira mulher a ser laureada com o 
prêmio Nobel, recebendo um de Física e um de Química. Em 
1891, adotou a nacionalidade francesa e mudou seu nome para 
Marie. Estudou na Sorbonne, a mais tradicional universidade 
francesa renascentista. Casou-se com o cientista francês 
Pierre Curie com quem teve duas filhas. Marie Curie faleceu 
em 4 de julho de 1934, vítima de leucemia devido à exposição 
excessiva a elementos radioativos.  

   Em 1903, Marie Curie dividiu o Nobel de Física com 
esposo, Pierre Curie, e outro Físico, Antoine Henri Becquerell, 
por suas descobertas no campo da radioatividade, fenômeno 
pouco conhecido naquela época. Já em 1911, Marie recebeu 
o Prêmio Nobel de Química pela descoberta dos elementos 
químicos rádio e polônio. O segundo elemento recebeu este 
nome em alusão ao país onde a cientista nasceu. Além dos dois 
prêmios conquistados, Marie fundou a implantação de um 
sistema de radiografia ambulante durante a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) que foi bastante útil no tratamento de 
soldados feridos.  

O rádio é um elemento químico com inúmeras atribui-
ções, considerado agente de rejuvenescimento da pele. Usado 
em tratamentos para a eliminação de marcas de expressão, 
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acnes, cravos e clareamento da pele e adicionado em vários 
produtos de cosméticos. Em artigos de medicina ou farmácia, 
produtos com a incorporação deste elemento são prescritos 
para 150 doenças endocrinológicas, aproximadamente. Marie 
Curie é uma cientista muito importante e seus estudos são 
material de aulas de Física e Química bem como de diversas 
outras áreas, como medicina, fármacos e cosméticos.  

Niels Henrick David Bohr (1885-1962)
O cientista Niels Henrick David Bohr nasceu no dia 07 

de outubro de 1885, em Copenhague, capital da Dinamarca. 
Morreu de trombose, aos 77 anos, em novembro de 1962. Era 
família judia, seus pais foram Cristian e Elen Bohr. Casou-se 
com Margrethe Norlund e com ela teve seis filhos. Trabalhou 
como presidente da Academia de Ciências de Conpenhague. 
Seu pós doutorado foi realizado na Inglaterra, em 1911, cuja 
tese abordou a Teoria da Distribuição Eletrônica dos Metais.  

 Bohr é conhecido, principalmente, por aprimorar 
a Teoria do modelo atômico como sistema planetário (de 
Rutherford), que posteriormente passou a ser chamada de 
Teoria de Rutherford-Bohr. Nesta, os elétrons se formam na 
eletrosfera em uma espécie de camada em torno do núcleo. 
Além da estrutura dos átomos, Bohr estudou também a 
natureza dos raios X, as alterações periódicas das características 
químicas dos elementos, o sistema do núcleo átomo e a fissão 
nuclear. Em 1913, foi publicada a Teoria Atômica, alguns anos 
depois (em 1922) ele recebeu o prêmio Nobel de Física pelo 
seu trabalho acerca da estrutura do átomo.  

 Atualmente os estudantes do primeiro ano do ensino 
médio primeiro ano, estudam a teoria atômica aprimorada por 
Bohr, dos estudos de Rutherford. Graças aos esforços de Bohr, 
podemos observar e aprender que as camadas são divididas 
em sete níveis, representados em letras maiúsculas K, L, M, 
N, O, P, Q. Aprende-se também sobre a movimentação da 
eletrosfera, o modelo quântico, o nível de energia, o rearranjo 
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dos átomos e as partículas atômicas. Por seus estudos, Bohr 
é reconhecido e estudado tanto no Ensino Médio quanto em 
diversos cursos acadêmicos (RIVEIROS, 2013). 

Linus Carl Pauling (1901-1994)
Linus Carl Pauling nasceu em Portland, Oregon (EUA) 

em 1901. Ele sempre gostou de ler e, aos 9 anos de idade leu a 
obra ‘A Origem das Espécies’, de Charles Darwin. Aos 26 anos, 
Pauling tornou-se professor de Química teórica no Instituto 
de Tecnologia da Califórnia (Caltech), em 1927. Casou-se com 
Ava Helen e tiveram quatro filhos. Linus Pauling faleceu em 
1994, na Califórnia.  

Foi um grande cientista que se dedicou mais aos 
estudos de Mecânica Quântica, embora tenha importantes 
trabalhos nas áreas da Química Inorgânica, Química 
Orgânica, Metalurgia, Imunológica, Anestesiologia, 
Psicologia, Radioatividade e Biologia Molecular. Uma de suas 
contribuições foi a distribuição dos elétrons nos subníveis 
de energia. Na área da Biologia Molecular, Pauling estudou 
as hemácias, que normalmente têm formato discoide, e 
percebeu que algumas hemácias apresentavam formatos de 
foice quando em baixa tensão de oxigênio, identificando a 
anemia falciforme, doença hereditária.   

Pauling desenvolveu dietas com elevadas doses de 
vitamina C visando prevenir várias doenças. Pauling escreveu 
artigos e livros com o tema “Ciência, paz e saúde”, era um 
ativista social com grande influência em seu meio. Ganhou o 
Nobel de Química, em 1954, e o Nobel da Paz, em 1962, sendo 
premiado em duas áreas bem diferentes.  

O diagrama de Pauling é utilizado em livros 
didáticos, auxiliando na distribuição dos elétrons ao redor do 
núcleo, em subníveis de energia em ordem crescente. Cada 
átomo possui um número atômico e um número diferente 
de elétrons, as camadas eletrônicas de cada átomo possuem 
energias diferentes que comportam os elétrons com aquela 
energia determinada. 
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Atualmente, os estudos de Linus Pauling têm 
contribuído no meio acadêmico, tanto no ensino médio 
quanto no superior, com relação aos estudos de Química e 
Biologia Molecular. As pesquisas dele contribuem, ainda, 
para a distinção entre a hemoglobina anormal que causa 
a falcização eritrocitária, e que tem formato de foice, e a 
hemoglobina normal (com formato discoide).  

Algumas considerações
Esses cientistas apresentados no texto deram suas 

contribuições em diversas áreas, desenvolvendo trabalhos que 
foram precursores de tratamentos médicos ou tecnologias de 
suporte para a indústria química. Desde o estudo da estrutura 
das moléculas e até a concepção da natureza da ligação 
química, que serve para o entendimento da reatividade 
química, percebe-se que estas situações estão presentes no 
nosso cotidiano.  A ciência química acompanha todas as 
etapas de transformações do homem e da sociedade, nos 
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ajudando a interagir com a natureza e a compreender que a 
química está em ‘tudo’ que nos rodeia.  
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Reflexões iniciais
A história sempre foi feita por pessoas que quebraram 

as barreiras do seu próprio tempo alçando voos jamais 
imaginados por muitos e, assim, transformando o mundo. 
Em cada experimento, cientistas colocavam suas próprias 
vidas em risco por amor ao método científico, como Marie 
Curie que morreu devido ficar exposta a radiações enquanto 
estudava a mesma.  

Relatar a História da ciência serve, basicamente, para 
prender a atenção das pessoas levando-as ao conhecimento 
bem como à reformulação, ou seja, elas mesmas irão repassar 
os fatos para melhor compreender a ciência e os cientistas. As 
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histórias de grandes mestres da ciência, e seus percussores, 
não são um fardo que temos de estudar, mas algo agregador 
que nos possibilita conhecer o histórico destes cientistas 
reconhecendo o devido valor de suas contribuições.

Quando falamos em História da ciência não podemos 
deixar de fora as grandes descobertas científicas, que até 
então são pouco exploradas no cotidiano. O micro-ondas que 
bombardeia os alimentos com radiação de calor, a TV com 
inúmeros elementos da Tabela Periódica presente em seus 
componentes, as ligações que formam os bens não duráveis 
de consumo mundial, dentre outros. 

A História da ciência tem grande importância para 
nosso aprendizado. A história se torna uma ferramenta 
indispensável no aprendizado, uma vez que esta tem a função 
de nos apresentar determinado assunto de forma simplificada 
e detalhada. Independente da área, toda ciência é bem-vinda. 
Contudo, admite-se que a química é um mundo paralelo 
cheio de mistérios e grandes superações, fazendo com que nos 
encantemos pelas pesquisas e seus pesquisadores.

Para conhecer melhor como foram as contribuições 
de químicos contemporâneos, segue a descrição de algumas 
características de cinco grandes cientistas: Louis Pasteur, 
Dmitri Mendeleiev, Svante Augut Arrhenius, John Dalton e 
Ernest Rutherford.

Louis Pasteur (1822-1985)
Nasceu no dia 27 de dezembro 1822, na pequena cidade 

de Dôle, na França. Foi um grande químico e revolucionou os 
métodos de combate às infecções. Suas descobertas científicas 
tiveram um grande impacto na medicina e seus trabalhos 
deram início ao que atualmente chamamos de microbiologia. 
Desde cedo, Pasteur manifestava interesse pela ciência, tanto 
que ao cursar o Colégio, construiu um relógio solar, em 1839. 

Após licenciar-se, passou a ter acesso às aulas de um 
grande químico francês na época, Jean Baptiste Dumas. Desde 
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então, Pasteur começou a se interessar muito pela química e 
logo se tornou professor em Estrasburgo e, logo depois, em 
Paris. Pasteur ganhou notoriedade por estudar infecções, 
elaborando uma teoria onde afirmava que a maioria dessas 
doenças infecciosas eram causadas por germes. Além de 
desvendar a presença de micróbios causando as doenças, ele 
ainda propôs métodos e medicamentos para combater tais 
moléstias.

Em 1865, Pasteur iniciou um estudo sobre a doença 
do bicho da seda, que estava causando imensos prejuízos aos 
fabricantes de tecido da França. Em sua pesquisa, o químico 
descobriu o agente infeccioso e a maneira como esse era 
transmitido, sugerindo um modo de preveni-lo. Em 1862, ele 
se tornou diretor do Museu de Rouen e membro da Academia 
de Ciências.

Em 1886 apresentou seus resultados para o tratamento 
da raiva na Academia de Ciências Francesa e foi convidado 
a criar um centro para produção de vacina antirrábica. 
Conhecido por seu caráter humano, Pasteur dá nome ao 
medo de desinfeção de alimentos (a pasteurização) bem como 
a inúmeros centros de pesquisa e de saúde, ele é basicamente 
lembrado por seu trabalho que visava melhorar a condição de 
vida das pessoas.

Svante Augut Arrhenius (1859-1927)
Arrthenius nasceu em 19 de fervereiro de 1859, em Vik 

perto de Upsália, Suécia. Filho de Svante Gustav e Carolina 
Thunberg Arrhenius. Aos oito anos, ele entrou na escola de 
Vik, tendo grande proeminência em física e matemática. Sendo 
estudante e preparando-se para o Doutorado na Universidade 
de Upsália, investigou as propriedades condutoras das 
dissoluções eletrolíticas e, com base nisto, formulou sua tese 
doutoral.

 Sua teoria afirma que nas dissoluções eletrolíticas 
os compostos químicos dissolvidos, se dissociam em íons, 



68

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

mantendo a hipótese de que o grau de dissociação aumenta o 
grau de diluição da solução. A Teoria de Arrhenius se baseia 
no comportamento de ácidos e base em água, formando 
soluções aquosas.

Arrhenius observou que determinadas substâncias, 
quando colocadas em contato com a água, liberava íons 
que tornavam a solução eletrolítica, ou seja, condutora de 
eletricidade.  Observou que alguns íons liberados eram os 
mesmos para as seguintes definições:  1) Ácido é toda 
substância que em meio aquoso, sofre ionização, liberando 
como único cátion o hidrogênio, H+(aq), ou íon hidrogênio, 
H₃O+(aq); e 2) Base é toda substância que em meio aquoso, 
sofre dissociação iônica, liberando como único ânion a 
hidroxila OH-(aq).

Suas contribuições são inestimáveis para a química 
e seu percurso histórico jamais será esquecido. Os estudos 
de Arrhenius se aplicam a conteúdos do Ensino Médio e na 
Química estudada nas Universidades tanto para fins teóricos 
como para fins práticos, como a Química Industrial, por 
exemplo.

 
Dmitri Mendeleiev (1834-1907)

Mendeleiev nasceu na cidade de Tobolk na Sibéria no 
dia 08 de fevereiro de 1834. Era o filho caçula de uma família 
de 14 irmãos. Seu pai, Ivan Pavlovich Mendeleiev, que era 
diretor da escola de seu povoado, perdeu a visão no ano que 
Dmitri nasceu e acabou ficando desempregado.

Como a pensão que o pai recebia era insuficiente, sua 
mãe Maria Dmitrevna Mendeleieva, passou a dirigir uma 
fábrica de cristais fundada por seu avô, Pavel Maximovich 
Sokolov. Na escola, Dmitri destacou-se em ciências desde 
cedo, talvez por influência de um cunhado, exilado por 
motivos políticos, e um químico da fábrica. Depois da morte 
de seu pai, um incêndio destruiu a fábrica de cristais e a mãe 
de Dmitri decidiu não reconstruir a fábrica, mas investir suas 
economias na educação do filho.
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Em 1869, enquanto escrevia seu livro de Química 
Inorgânica, Dmitri Ivanovich Mendeleiev organizou os 
elementos no molde da Tabela Periódica, como a conhecemos 
atualmente. Ele criou uma carta para cada um dos 63 
elementos conhecidos, cada carta continha o símbolo do 
elemento, a massa atômica e suas propriedades químicas e 
físicas. Colocando as cartas numa mesa, ele as organizou em 
ordem crescente de massas atômicas, agrupando os elementos 
com propriedades semelhantes. 

Dmitri perdeu a visão e faleceu em função de uma 
gripe, em 1907. A tabela de Mendeleiev serviu de base para 
a elaboração da atual tabela periódica, que além de catalogar 
118 elementos conhecidos, fornece inúmeras informações 
sobre o comportamento de cada um deles. Mendeleiev foi 
muito criterioso ao organizar os elementos, e ainda elencou 
numa mesma coluna os elementos com propriedades 
químicas semelhantes, constituindo os grupos verticais, ou as 
chamadas famílias químicas. Estes conceitos são estudados 
no Ensino Médio, no primeiro ano, e estão atrelados ao estudo 
de todas as áreas desdobradas da Química

John Dalton (1766-1844)
Nasceu em 6 de setembro de 1766, na remota aldeia 

de Eaglesfield, na Inglaterra. Seu pai era um tecelão adepto 
da crença ‘quake’ (ou quakerismo, movimento protestante 
britânico fundado no século XII). Dalton estudou em uma 
escola da comunidade e com apenas doze anos começou 
a lecionar Matemática nessa mesma instituição. Ficou 
basicamente conhecido quando propôs um modelo atômico. 
Para explicar sua hipótese, Dalton elaborou um modelo, haja 
vista que átomos não podiam ser vistos.

As principais ideias do modelo atômico de Dalton: 1) A 
matéria é formada por pequenas partículas esféricas, maciças 
(Algo que não é oco, mas que é compacto) e indivisíveis, 
denominadas átomos; 2) A matéria descontinua, pois, entre 
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um átomo e outro haviam espaços vazios; 3) Elementos 
químicos diferentes são formados por átomos que teriam 
massas, tamanhos e propriedades diferentes; 4) Os átomos 
não poderiam ser destruídos; em uma reação química, eles 
apenas se rearranjariam para formar novas substâncias; 5) 
Uma substância composta é formada por espécies químicas de 
diferentes elementos com quantidade fixa de cada um deles. 
Dalton deu o nome “átomos compostos” a essas espécies, os 
átomos compostos são formados por um pequeno número de 
átomos simples.

Em 1825, recebeu a medalha da Sociedade Real pelo 
seu trabalho sobre a teoria Atômica. Também é conhecido 
como o ‘cientista que enxergava demais’, uma alusão ao fato 
de ser daltônico e mesmo assim sempre ‘ver’ coisas além do 
seu tempo.  

 
Ernest Rutherford (1871-1937)

Rutheford nasceu em Nelson, Nova Zelândia, no 
dia 30 de agosto de 1871. Estudou em sua cidade natal e 
frequentou a universidade de Wellington, capital do país. 
Em 1893 se graduou em matemática e física. Por meio de 
um por concurso, ele ganhou uma bolsa de estudos para a 
Universidade de Cambridge, na Inglaterra.

Em Cambridge trabalhou com J. J. Thomson, o físico 
que descobriu os elétrons. Juntos, Thomson e Rutherford, 
desenvolveram pesquisas sobre o movimento de partículas 
atômicas ou moléculas eletricamente carregada: os Íons. Em 
1899, pesquisando o urânio Rutherford constatou que uma 
forma de radiação emitida por esse elemento era facilmente 
bloqueada por uma fina folha de metal, então ele chamou 
essa radiação de “de raios alfa”. Outra forma de radiação, 
mais penetrante e bloqueada com espessuras bem maiores de 
matéria, também foi verificada e denominada de “raios betas”.

Ficou conhecido por seu grande experimento, onde 
colocou-se uma folha de ouro bastante fina interceptando um 
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feixe de partículas alfas com energia suficiente para passar 
através da folha.  

  
Observou-se que algumas partículas ficavam 

totalmente bloqueadas, outras não eram afetadas, mas a 
maioria ultrapassava a folha sofrendo pequenos desvios. No 
fim deste processo, Rutherford concluiu que a matéria da 
folha, assim como qualquer matéria, é bastante rarefeita, ou 
seja, constituída quase inteiramente de espaços vazios, sendo 
o diâmetro dez mil vezes menor do que o diâmetro do átomo 
inteiro.

Com base no observado, ele criou o seu modelo 
atômico ao afirmar que o átomo era nucleado e sua parte 
positiva se concentrava num volume extremamente pequeno, 
que seria o próprio núcleo de carga positiva. E, em um 
modelo correspondente ao sistema planetário em miniatura, 
Rutherford propôs que os elétrons se movem em órbita 
circulares ao redor do ‘micro-Sol nuclear’, o núcleo. Seu 
modelo atômico foi aprimorado por Bohr e, atualmente, o 
modelo Rutherford-Bohr é estudado pelos estudantes dos 
Ensinos Médio e Superior.
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Algumas considerações
A história ainda está sendo escrita, cientistas 

apareceram e mudaram conceitos, pois conhecimento não 
é imutável, mas está em constante transformação. Galileu 
Galilei, Issac Newton, Marie Curie, Pierre Currie, John Dalton 
e outros cientistas ajudaram a escrever as páginas da História 
da Ciência e, portanto, devem ser citados e relembrados. O 
mundo se tornou mais sólido com essas pessoas, todos eles 
com suas leis, teorias e modelos proporcionaram melhorias 
para o mundo contemporâneo.
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Reflexões iniciais
A Biologia é uma ciência que estuda a vida em 

seus diferentes aspectos, bem como os fatores abióticos 
que circundam as espécies. É importante estudar os seres 
vivos e os fatores que os cercam a fim de compreender o 
comportamento e as interação entre eles. De acordo com 
Moraes (s.d.), a Biologia pode ser dividida em subáreas, 
tais como: Biologia celular, Ecologia, Fisiologia, Virologia, 
Microbiologia, Anatomia, Evolução, dentre outras. O termo 
Biologia vem dos termos gregos ‘bios,’ que significa Vida, e 
‘logos” que significa estudo, ou seja, biologia é o estudo da 
vida.

A História da biologia começou com a História da 
Humanidade, mas foi no século XX que os olhares se voltaram 



76

PERSONALIDADES DAS CIÊNCIAS NATURAIS:  

para temas e pautas tidos como Biológicos. Até o fim do Sec. 
XIX, pesquisadores que se dedicavam a estudar a natureza 
eram chamado de naturalistas. A alcunha naturalista deu 
espaço o termo Biologia por volta de 1970. A biologia é uma 
ciência muito rica em conhecimentos que estão, na maioria 
das vezes, entrelaçado ao nosso cotidiano: O nascimento, a 
movimentação, alimentação, as emoções, as ações, e tantos 
outros aspectos da vida. 

Quando o homem começou a observar o 
comportamento e as variadas formas de vida, compreendeu 
que havia muito a ser descoberto. Os primeiros pontos de 
conhecimento biológicos foram observações do período de 
frutificação de algumas plantas, de quais plantas era possível 
extrair polpa para preparar alimento ou medicamento, 
de quais animais poderiam se adaptar mais facilmente ao 
convívio com os humanos – a domesticação. 

No Egito Antigo, por exemplo, foram criadas formas 
de embalsamento para a conservação dos corpos e com o 
passar dos anos essas técnicas foram aprimoradas. Além desta 
técnica, os egípcios também detinham o conhecimento sobre 
as propriedades de plantas e óleos vegetais que poderiam 
ser usados como unguentos de feridas ou para deixar os 
cadáveres com odor mais agradável. Desde a antiguidade, os 
povos desenvolviam habilidades visando tornar mais fáceis a 
vida e a convivência com outros seres.

Segundo Mattews (1994, p. 50) “a História, pelo 
exame da vida e da época de pesquisadores individuais, 
humaniza a matéria científica, tomando-a menos abstrata e 
mais interessante aos olhos dos estudantes”. Neste sentido, 
selecionamos alguns cientistas que foram importantes para 
a História da Biologia, que são: Andreas Vesalius, Carl 
Linné, Joseph Banks e Alfred Russel Wallace. Essas mentes 
moldaram a Biologia e seus estudos continuam a influenciar 
a Biologia Moderna.
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Andreas Vesalius (1514-1564)
   Nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 31 de dezembro 

de 1914. Frequentou as Universidades de Pádua, em Paris, e 
Louvain. Recebeu seu diploma de médico em 1537, casou-
se em 1544 e teve uma filha. Em 1546, foi nomeado médico 
da corte de Carlos V, imperador romano. Na época, Vesalius 
realizava habilmente a dessecação de animais, despertando 
a atenção de dois professores da Universidade: John Guinter 
e Jacob Sylvius. Trabalhou na dessecação de humanos e 
animais.

Em 1538, foi ele publicou sua primeira na qual criticava 
os métodos de Galeno, médico que detinha mais conhecimento 
anatomista até então. Vesalius buscou aprofundar suas 
pesquisas e, muito ousado, chegou a fazer dessecação em 
público. Após alguns estudos ele publicou sua segunda obra, 
um livro divido em sete partes que apresentava desenhos 
refinados e muito detalhados, resultando num grande salto 
para a medicina. Contudo, em função do obscurantismo essa 
publicação de Vesalius causou indignação a alguns médicos 
e anatomistas da época. Em 1564, Vesalius morreu em um 
naufrágio perto de uma ilha grega.

Ao pensar em anatomia humana, remetemos aos 
desenhos de Leonardo da Vinci (1452-1519), que estudou o 
corpo humano com certa acurácia. Entretanto, Vesalius é tido 
como o “pai da anatomia moderna” por ter dissecado inúmeros 
cadáveres, além dos desenhos que fazia, visando entender 
o funcionamento de órgãos, do esqueleto, dos músculos e 
dos tendões. Suas teorias proporcionaram grandes avanços 
para a medicina. Hoje seu estudos são utilizados no Ensino 
Básico e nos Cursos de Biologia e Medicina (FRIEDMAN; 
FRIEDMAN, 2000; KICKHÖFEL, 2003).
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Carl Linne (1707-1778)
Carl Linné, ou Carlos Lineu, nasceu na Suécia em 

23 de maio de 1707. Formou-se em Medicina aos vinte anos, 
mas sempre nutriu forte interesse pelos estudos botânicos. 
Ele acreditava que o estudo da natureza era a organização da 
criação divina. Portanto, teve a ideia de fazer a classificação 
hierárquica de seres vivos, vindo a ser um dos trabalhos 
científicos mais importantes: o Sistema Binominal de 
nomeação das espécies. Lineu foi considerado o ‘pai da 
taxonomia’, morreu de problemas cardíacos, no ano de 1778.

  A Taxonomia é parte da ciência destinada a 
identificar, descrever e classificar os seres vivos, desde os 
microrganismos até mamíferos superiores. Os conhecimentos 
taxonômicos facilitam compreender a ligação ou parentesco 
entre as espécies bem como a diversidade biológica existente, 
podendo contribuir com a conservação de espécies ameaçadas 
de extinção.

  Os conceitos taxonômicos aliados aos termos 
da genética possibilitam compreender melhor as áreas 
de embriologia, ecologia, citologia, genética, bioquímica, 
biologia molecular, genômica, etc. A classificação biológica 
de Lineu é estudada no Ensino Médio e em diversos Cursos 
de Graduação.

Joseph Banks (1743-1820)
 Sir Joseph Banks nasceu em Londres, em 13 de 

fevereiro de 1743, foi naturalista e botânico. Foi o primeiro a 
introduzir no ocidente os eucaliptos, as acácias e as mimosas. 
Atualmente, cerca de 75 espécies levam o nome de Banks 
incluindo o gênero de plantas dicotiledôneas Banksia.

Banks era filho de William Banks, possuidor de terras 
bem localizadas. Joseph formou-se na Harrow School, aos 
nove anos. Aos dezessete anos, ele foi inoculado com varíola, 
essa técnica era usada como método de imunização antes 
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que houvesse a própria vacina contra a doença. Em 1760 ele 
foi matriculado na Universidade de Oxford, cursando seus 
estudos focados em História Natural.

O pai de Banks morreu 1761 e ele herdou vários 
bens. Em 1964, Banks se dedicava a estudar botânica e tinha 
muitos amigos naturalistas, com os quais realizava pesquisas 
e investigações em museus. Ao completar seus estudos, 
foi convidado para uma expedição chamada ‘Viagem no 
Endeavour’. Nesta expedição, vários cientistas adentraram 
o Oceano Pacífico buscando desvendar floras e faunas 
tropicais. No Brasil, Banks fez sua primeira expedição e 
descrição cientificamente uma planta natural de jardim, a 
Bougainvillea.  O nome desse gênero foi dado por Banks ao 
companheiro de expedição, o francês de Cook Louis-Antoine 
de Bougainville.

Essa expedição também atracou na Austrália, onde 
fizeram grandes coleções de flora, descrevendo muitas 
espécies novas. Em 1771, retornaram ao Reino Unido e Banks 
teve o reconhecimento da Coroa. Em 30 de novembro de 1778, 
Banks foi eleito presidente da Royal Society, uma posição que 
ele ocupou com grande distinção por mais de 41 anos. Em 
1779 ele se casou com Dorothea. 

De sua posição na Royal Society, ele controlou o 
curso da ciência britânica pela primeira parte do século XIX. 
Durante muito tempo, Banks foi um conselheiro informal 
do Rei Jorge III no Royal Botanic Gardens, em Kew. Banks 
faleceu em 19 de junho de 1920, mas seus estudos são de suma 
importância para a Botânica, Ecologia, Evolução das espécies, 
dentre outras áreas.

Alfred Russel Wallace (1823-1913)   
Alfred Wallace nasceu na Inglaterra, em 8 de janeiro 

de 1823. Casado, trabalhou como topógrafo e arquiteto e em 
1840, começou a se interessar pela botânica.  Entre 1848 e 
1850, viajou para a Amazônia e escreveu um livro sobre essa 
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experiência. Em 18 de junho de 1858 durante uma jornada de 
pesquisa em ilhas da Indonésia, Alfred escreveu uma teoria 
sobre adaptação e evolução, enviando para Charles Darwin, 
pedindo a compreensão e correção dos escritos. Darwin, 
ao observar a teoria manuscrita de Alfred percebeu fortes 
semelhanças com seus próprios estudos.

Alfred aprofundou seus estudos mesmo sem a resposta 
de Darwin. De certa forma, Wallace marcou na história da 
Biologia enquanto ciência devido aos seus estudos e sua Teoria 
de Seleção Natural, onde os indivíduos que são adaptados às 
condições ecológicas têm mais chances de sobreviver e deixar 
descendentes férteis, ou seja, capar de perpetuar sua espécie. 

Tanto Wallace quanto Darwin escreveram suas 
ideias após observar o comportamento de animais e plantas, 
são considerados os precursores dos estudos de evolução 
das espécies ao longo das eras geológicas. O episódio mais 
marcante na história da Biologia é o princípio da seleção 
natural, reverberando as propostas de Alfred Wallace e 
Charles Darwin para a compreensão da árvore da vida.
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Algumas considerações  
Esses cientistas colaboraram com diversas áreas de 

estudos, para além da Biologia. Seus conhecimentos gerados e 
suas teorias ajudaram a estruturar outros estudos biológicos, 
fortificando as ciências biológicas estudadas atualmente. 
Mesmo que pensemos sobre isso, os estudos destes cientistas 
contribuíram com melhorias para o nosso tempo e para as 
ementas de cursos de graduação, fomentando a formação de 
novos médicos, biólogos, veterinários, ambientalistas, etc. Em 
outras palavras, a História da Biologia agrega nossas vidas e 
todos os demais fatores envolvidos na rotina do planeta.
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Reflexões iniciais
Antes de começar a abordar a História da biologia, 

vamos voltar alguns séculos, por assim dizer. A ciência 
ressurge em Roma, após a Idade Média, como a maior 
potência na história dominando o mundo ocidental. Dois fatos 
marcantes são o desenvolvimento do método científico e o a 
criação das cátedras ou universidades. Desde a pré-história, 
o homem sempre se interessou pela observação da natureza 
e seus fenômenos. Na Antiguidade atribuía-se muitos dos 
fenômenos naturais ao comportamento de seres místicos, não 
materiais. Contudo, os gregos e egípcios antigos, ainda que 
se dedicassem a adorar os deuses, propuseram meios mais 
céticos de exploração da natureza.
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As pesquisas estão em constante evolução, Aristóteles 
é prova disso, com suas observações geniais em classificar 
os animais que possuíam sangue e os que não possuíam. 
Por sua vez ele também identificou a adaptação evolutiva 
de animais e vegetais. Séculos depois, surge o evolucionista 
Charles Darwin, com sua teoria sobre a evolução das 
espécies, detalhando a seleção natural. Também deparamos 
com os detalhados estudos do monge Gregor Mendel, que 
definiu parâmetros para o estudo da hereditariedade, sendo 
denominado ‘o pai da genética’.

Segundo Al-Chueyr (1998) a ciência histórica, pode 
fazer o ensino médio bem mais interessante, mostrando aos 
estudantes que o conhecimento se faz num processo gradativo 
construído aos poucos, com métodos e investigações rigorosas. 
Magalhães (S.d) sugere que “narrativa das ciências tem por 
objetivo promover o conhecimento científico como fenômeno 
social, econômico e cultural”. A epistemologia, que é o estudo 
da ciência, contribui para o ensino, pois permite aos estudantes 
se envolverem com a histórias contada e revisada. Neste texto 
iremos falar sobre quatro cientistas que contribuíram para 
a Biologia Moderna: Robert Hooke, Richard Owen, Charles 
Robert Darwin e Jacques-Yves Cousteau.

Robert Hooke (1635-1703)
O cientista Robert Hooke, nasceu em 18 de Julho de 

1635, na vila de Freshwater, Reino Unido. Na infância ficava 
doente facilmente, mas era uma criança muito inteligente 
que gostava de construir seus próprios brinquedos. Recriava 
quase tudo que observava, ou em desenhos ou em formas. 

Seu pai faleceu em 1648, deixando-o com uma 
pequena herança de 100 libras. Hooke foi para Londres 
estudar com um grande pintor da época, Peter Lely, mas 
em função de fortes dores de cabeça devido ao cheiro das 
tintas, interrompeu seus trabalhos artísticos. Aos dezoito 
nos ingressou na Universidade de Oxford, mas com poucos 
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recursos financeiros teve que trabalhar para manter seus 
estudos, sendo assistente de Robert Boyle.

 A principal descoberta de Robert Hooke, inicia-
se quando ele recebe a encomenda Christopher Wren para 
fazer um estudo microscópico. Então, Hooke cria seu próprio 
microscópio com uma capacidade de ampliação muito 
maior do que outros daquela época. Ele observou a cortiça 
percebendo cavidades ocas, que ele denominou de “células”. 
Robert Hooke foi o primeiro cientista a observar uma célula, 
e hoje mundialmente esse termo e utilizado.

Robert Hooke teve muitas contribuições no mundo da 
ciência, na mecânica, gravitação, paleontologia, microscopia, 
astronomia e a dinâmica do tempo. Mesmo tendo muitos 
conflitos pessoais, Hooke foi reconhecido por suas obras 
devido ao fato de seus estudos serem rigorosos e detalhados. 
Sua contribuição para a biologia mais elogiada é seu livro 
sobre a célula. Conceito este que norteia desde os estudos 
histológicos até as pesquisas de ecologia e evolução.

Richard Owen (1804-1892)
O cientista Richard Owen, nasceu em 20 de julho 

de 1804 na cidade Alencastro, Reino Unido. Foi educado na 
Lancaster Royal Grammar School e trabalhou como aprendiz 
de um cirurgião e farmacêutico local. Em 1825 completou 
seus estudos em Medicina, no Hospital St Bartholomew em 
Londres, onde se tornou fascinado pela anatomia. Seus estudos 
exploravam a anatomia comparativa e a paleontologia. 

Em 1832 fez sua primeira publicação “Memoir on 
the Pearly Nautilus”. Foi nomeado curador assistente do 
“Museu Hunterian” em Londres. Em 1856, foi nomeado para 
a Superintendência dos Departamentos de História Natural 
do Museu Britânico, onde contribuiu enormemente para 
os estudos em taxonomia. Poderia ser conhecido como um 
anatomista brilhante, mas é conhecido por um motivo não 
muito brilhante que foi sua copiosa oposição às ideias de 
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Darwin. Owen recebeu medalhas; “Medalha Wollastonita 
(1838), Medalha Real (1846), Medalha Copley (1851), Medalha 
Linneana (1888). Morreu em Londres, em 18 de dezembro de 
1892.

Owen fundou o Museu Britânico de História em 
Londres. No início de sua carreira, ele realizou estudos 
exaustivos sobre dentes, tanto de animais ‘extintos’ quanto 
de seres viventes. Publicou um trabalho sobre Odontografia, 
ricamente ilustrado e estudou répteis. Por trabalhar com 
esqueletos e ossadas, ele foi um pioneiro na nomenclatura 
anatômica de esqueleto vertebrado. Seus termos foram 
baseados em um esquema filosófico cuidadosamente pensado, 
pois fazia distinção entre analogia e homologia, conceitos 
amplamente difundidos no século XX.

Era fascinado por animais extintos, e cunhou a 
palavra ‘dinossauro’, que em grego significa ‘lagarto terrível’. 
Sir Richard Owen, forneceu uma grande contribuição 
para o crescimento da Biologia, Paleontologia e Anatomia 
comparada. Seus estudos também contribuem imensamente 
para o entendimento da Origem da vida na Terra.  

Charles Robert Darwin (1809-1882)
O cientista Charles Robert Darwin nasceu no dia 

12 de fevereiro de 1809, em Shrewsbury (Inglaterra). Filho 
do médico Robert Darwin e Susannah Darwin, o pequeno 
Darwin despertou interesse pela Biologia desde cedo, 
colecionando ovos, besouros, pássaros e até cães. Charles 
ingressou Universidade de Edimburgo para cursar Medicina, 
seguindo os passos do pai e do avô. No entanto, ao operar 
um paciente sem anestesia, Darwin percebeu que aquele não 
era seu ideal de profissão. Devido a posição social da família, 
Darwin não precisou trabalhar para seu sustento.  Casou-se 
com sua prima Emma Wedgwood, com quem teve dez filhos.

Em uma viagem para mapear a área costeira da 
América do Sul, a bordo do navio HMS Beagle, Darwin 
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notou algo que mudaria sua vida e o curso da História. Ao 
observar as ilhas no Arquipélago de Galápagos ele notou que 
algumas espécies, que compartilhavam do mesmo ancestral, 
tinham desenvolvido peculiaridades para se adaptar ao 
habitat no qual viviam. Ele ficou fascinado pela descoberta 
e começou a desenvolver sua teoria, a Seleção Natural. Em 
1859, publicou sua obra-prima, “A Origem das Espécies”, que 
contava de 1.250 exemplares, que foram vendidos no mesmo 
dia. Este livro é considerado um dos livros maias impactantes 
e importantes da história.

O Mecanismo proposto por Darwin foi a seleção 
natural, onde alguns indivíduos mais aptos à adaptação 
têm maior capacidade sobreviver e, portanto mais chances 
de deixar descendentes férteis, aumentando sua frequência 
de alelos na população. As modificações que surgirem são 
transmitidas aos descendentes (hereditariedade) originando, 
milhares de anos depois, espécies distintas. As contribuições 
de Charles Darwin estão em todas as áreas da Biologia e, 
atualmente, a Teoria Sintética da Evolução que subsidia os 
estudos em ciências biológicas é fundamentada na Teoria 
Evolutiva de Darwin.

Jacques-Yves Cousteau (1910-1997)
O cientista Jacques-Yves Cousteau, nasceu em 11 de 

junho de 1910 (Saint André de Cubzac – França) e morreu 
de ataque cardíaco aos 87 anos, em Paris, no dia 25 de junho 
de 1997. Filho de Daniel e Elizabeth Cousteau, casou-se duas 
vezes e teve quatro filhos, dois em cada casamento. Entrou 
para marinha francesa e chegou ao posto de Capitão-Corveta.

Além da carreira militar, ele também foi inventor, 
mergulhador, oceanógrafo, ativista ambiental, documentarista 
e escritor. Realizou várias expedições importantíssimas, 
inclusive na Amazônia. Conhecido como o maior explorador 
da história mundial, adentrando os mares e regiões oceânicas 
remotas. Realizou, ainda, pesquisas sobre a vida marinha 
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e sobre as interações harmônicas e desarmônicas entre as 
espécies viventes nos Oceanos.

Conhecido como ‘o pai do mergulho’, Cousteau 
deixou seu legado na proteção e conservação do ecossistema 
marinho. Dedicou boa parte de sua vida às pesquisas sobre 
o oceano e o meio ambiente, sempre visando o bem-estar do 
planeta. Para os estudantes de Biologia Marinha, o cientista 
Jacques Cousteau é uma referência mundialmente citada e 
reconhecida pelo seu engajamento ambiental e pacifista.  

Algumas considerações
Muitos cientistas contribuíram para a história 

da ciência, tanto na formulação de teorias quanto no 
desenvolvimento de mecanismos ou técnicas. A ciência se 
divide em formal, que lida com ideias, e factual, que lida com 
os fenômenos da matéria.  Deste modo, as ciências biológicas 
são abrangentes e há interações entre as subáreas, permeando 
o comportamento das espécies e a relação destas com o meio 
ambiente. 

Estudar biologia está imerso nas necessidades 
cotidianas, para compreender ou dominar os acontecimentos. 
Ademais, em função das mudanças ocorridas no meio é 
preciso reestruturar o entendimento das proposições e 
pesquisas visando entender o surgimento de novas espécies 
ou o desequilíbrio das interações entre espécies diferentes.  
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Reflexões iniciais
O significado da palavra Biologia deriva, 

etimologicamente, dos radicais gregos ‘bio’, que significa 
vida, e ‘logos’, que significa estudo. Assim, a biologia é uma 
ciência muito ampla, que estuda a vida e o comportamento 
dos seres. Estudar os seres vivos perpassa o entendimento das 
moléculas e das células até os níveis de interação ecológica 
entre diversos grupos de seres vivos. 

A biologia possibilita ao homem compreender como 
o ambiente natural funciona, como está organizado e como
reage às mudanças ou interferências. Desde a origem da vida
na Terra ocorreram mutações e eventos climáticos, ou mesmo
a ação da espécie humana, que moldaram as espécies que hoje
vivem no planeta.
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Ao estudar biologia podemos compreender a evolução 
das espécies, o comportamento de animais, os períodos 
de floração e produção de frutos de plantas e, também, a 
proliferação de colônias de bactérias ou fungos. Também 
é possível interferir no meio ambiente, melhorando ou 
ampliando a ação de um ou mais indivíduos visando otimizar 
a produção de alimentos, remédios, equipamentos, bebidas, 
etc. Podemos, ainda, compreender melhor o comportamento 
da nossa espécie, o modo como evoluiu e passou a dominar 
a tecnologia e a ciência, bem como os recursos naturais e as 
outras espécies biológicas (MARTINS; PRESTES, 2013).

Existe uma enorme diversidade de seres vivos no 
planeta, e precisamos entender as peculiaridades destes 
grupos de serem a fim de protege-los dos impactos ambientais. 
As técnicas para estudar os seres vivos estão em constante 
aprimoramento, gerando novos conhecimentos e, também, 
reformulações de conceitos já estabelecidos. Portanto, há 
uma grande quantidade de informações sobre os seres 
vivos permitindo que as subdivisões da biologia (anatomia, 
botânica, citologia, ecologia, evolução, fisiologia, genética, 
histologia, microbiologia, zoologia e entre outras) sejam 
cada vez mais exploradas e seus concetios esmiuçados para 
melhorar a compreensão da vida.

Como toda ciência, a Biologia busca respostas e 
interpretações de como os organismos se comportam e 
como a natureza vem reagindo às mudanças. Os cientistas 
são pessoas com grande capacidade de observação e alto 
rigor metodológico objetivando compreender o porquê do 
aparecimento de uma doença ou qual o motivo que levou à 
não disjunção de cromossomos na meiose. As diferenças e as 
similaridades são, a depender do cientista, tema de uma vida 
inteira de pesquisa.

O cientista planeja, observa, realiza o experimento, 
analisa os resultados, discute seus resultados com outros 
pesquisadores sempre visando agregar valor ao Conhecimento 
Científico. A ciência, em outras palavras, é a arte de realizar 
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observações e experimentações almejando compreender 
os fenômenos, tanto para minimizar impactos ambientais 
negativos quanto para oportunizar melhorias na qualidade 
de vida.

Neste texto, iremos apresentar algumas descobertas 
de quatro cientistas que contribuíram para a História da 
Biologia na contemporaneirade: Gregor Johann Mendel, Paul 
Ehrlich, Rachel Louise Carson e Rosalind Franklin.

Gregor Johann Mendel (1822-1884) 
Johann Mendel nasceu na cidade de Heinzendorf 

(Áustria) em 1822. Foi um monge e botânico que realizou 
experimentos em um mosteiro e desenvolveu estudos sobre 
hereditariedade. Nos anos de 1843 e 1854, Gregor Mendel se 
tornou professor de Ciências Naturais na Escola Superior de 
Brno, na República Tcheca, e começou a dedicar tempo aos 
estudos com o cruzamento de várias espécies de plantas. Uma 
elas foi a ervilha, estudando sete características da planta e do 
fruto e analisando os resultados, matematicamente, durante 
7 anos. 

Mendel é conhecido com o ‘pai da genética’ e, graças 
aos seus métodos criteriosos e sistemáticos, seus estudos 
nortearam diversas áreas da Biologia. O termo Genética, por 
exemplo foi cunhado em 1908 por Willian Bateson após a 
redescoberta dos trabalhos de Mendel. Gregor Mendel deixou 
duas grandes contribuições, que são denominadas Leis de 
Mendel. A primeira lei de Mendel, a lei da segregação, foi o 
resultado de uma série de cruzamentos com ervilhas durante 
gerações sucessivas e, mediante a observação de predomínio 
da cor verde ou amarela, que lhe permite que existe nos 
híbridos uma característica dominante e uma recessiva. Cada 
carácter e condicionado por um par de fatores (genes) que se 
separam na formação dos gametas.

Cabe ressaltar que, além de ser estudado no Ensino 
Médio, o conceito de ‘híbrido’ é vastamente explorado em 
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Cursos de Graduação (Agronomia, Biologia, Engenharia 
de alimentos, Zootecnia, etc). Este conceito permeia o 
melhoramento de espécies vegetais e animais, proporcionando 
ganho genético de produtividade e, por conseguinte, 
melhorando a qualidade dos alimentos ou diminuindo os 
custos de obtenção.

A segunda lei, a lei da recombinação ou da segregação 
independente, foi formulada num cruzamento em que 
estejam envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que 
determinam a característica. Cada um deles se separa, de 
forma independente, durante a formação dos gametas e se 
recombinam ao acaso, para formar as combinações possíveis. 
Esta Lei nos permite entender o comportamento da genética 
em populações, os critérios quantitativos que incidem na 
manifestação dos fenótipos, os casos de ligação entre genes 
e a regulação da expressão gênica. Por fim, os estudos de 
Mendel são pilares para o entendimento do comportamento 
de genes e a hereditariedade de caracteres, além de auxiliar na 
compreensão de estudos genômicos

Pau Ehrlich (1854-1915)
Paul Ehrlich nasceu em 14 de março de 1854, na 

Polônia. Filho de Osmar Ehrlich e Rosa, Paul formou-se em 
medicina, iniciando seu estudos na Universidade de Brestau e 
concluindo em Leipzig, onde se doutorou. Casou-se em 1883 
e teve 2 filhas.

Em Leipzig ele fez diversas pesquisas sobre a presença 
de substâncias no organismo e sobre materiais corantes e 
como podiam ser aplicados no estudo de diferentes processos 
toxicológicos. A partir de 1889, concentrou suas pesquisas 
em processos imunológicos e no estudo de algumas doenças, 
como a Difteria. Isto resultou na teoria que os anticorpos são 
produzidos pelo próprio organismo quando este reage contra 
as infecções microbianas. Também comprovou a eficácia de 
diversos agentes terapêuticos, que tinham o efeito letal sobre 
alguns protozoários patogênicos.
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Ehrlich é considerado o ‘pai da quimioterapia’, porque 
realizou experiências com centenas de compostos químicos de 
alta-toxidade. Um exemplo é o Salvarsan, medicamento eficaz 
no tratamento da sífilis, e outro é o Tripanrot, medicamento 
utilizado na doença do sono. A expressão “balas mágicas” deu 
origem ao conceito dos receptores específicos em Biologia. 
Erlich constatou que apenas alguns tecidos se coravam com 
certos corantes porque estes tecidos possuem receptores 
específicos para esses corantes.

 Ehrlich dedicou-se a quimioterapia e procurou 
substâncias que se ligassem a receptores específicos na 
superfícies dos germes importantes. Segundo ele, essas 
substâncias, funcionavam como balas mágicas, que ao serem 
administradas matariam apenas os germes aos quais se ligam, 
deixando intactas as células do organismo do hospedeiro. 
Paul Ehrlich deixou grandes contribuições para os estudos de 
Imunologia, Fisiologia e Anatomia, dentre outros. Além de 
contribuir com as pesquisas terapêuticas para tratamento de 
vários tipos de câncer, com menos efeitos colaterais do que a 
quimioterapia convencional.

Rachel Louise Carson (1907-1964)
Rachel Louise Carson nasceu em 27 de maio de 1907, 

no estado da Pensilvânia (EUA) e faleceu em 14 de abril de 
1964. Foi bióloga marinha, escritora, cientista, ecologista e 
ambientalista norte-americana.

Seu primeiro livro ganhou o National Book Award, que 
lhe rendeu o reconhecimento nacional. Outros livros lançados 
por ela também foram sucesso de vendas e no final de 1950 
visando a conservação ambiental, ela começou a observar 
problemas decorrentes do uso de pesticidas sintéticos. Para 
tanto, ela escreveu o livro “Silent Spring”, em 1962, alertando 
a população sobre os riscos da poluição e do descaso com o 
meio ambiente.

O engajamento de Carson levou ao banimento do 
DDT e de vários outros pesticidas no os Estados Unidos da 
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América. Ela recebeu, postumamente, a Medalha Presidencial 
da Liberdade do presidente Jimmy Carter, em 1980. Rachel 
Carson e suas ideias de preservação influenciaram várias 
pessoas e grupos a lutar para instituir práticas mais 
sustentáveis, ou seja, menos agressivas ao meio ambiente. 
Diversas ações de sustentabilidade foram semeadas por ela 
e atualmente estão conquistando, cada vez mais, um grande 
número de pessoas.

Rosalind Franklin (1920-1958)
Rosalind Franklin nasceu em 25 de julho de 1920, em 

Londres e morreu aos 37 anos de idade, de câncer no ovário. 
Desde criança se destacava nas aulas de ciências. Entrou, em 
1938, no Newnham College, Cambridge, graduando-se em 
físico-química no ano de 1941. Trabalhando no Laboratoire 
Central des Services Chimiques de L’Etat em Paris, de 1947 
a 1950, usou a técnica da difração de Raios-X para analisar 
materiais cristalinos. 

Voltando para a Inglaterra, após a guerra, dedicou-
se inteiramente ao estudo da estrutura do DNA trabalhando 
no King’s College, de Londres. Sua maior contribuição foi a 
fotografia 51 que levou a confirmação da estrutura de dupla 
hélice do DNA, considerada a imagem com a melhor definição 
do ácido desoxirribonucleico. Contudo, seus feitos não foram 
reconhecidos e os bioquímicos James Dewey Watson e Francis 
Crik, publicaram seus resultados e levaram os créditos pela 
descoberta. 

Em 1960, Franklin foi reconhecida, postumamente, 
pela comunidade científica como a autora da imagem que 
permitiu visualizar a dupla hélice do DNA. Sua contribuição 
para os dias atuais perpassa pela Biologia em diversas subáreas: 
biologia humana, biologia molecular, biotecnologia, genômica, 
edição de genomas, cultura de tecidos, clonagem, etc. Estudos 
com o DNA possibilitam compreender a função de enzimas 
que recortam ou reparam o DNA assim como a manipulação 
de materiais genéticos, criando os recombinantes.
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Algumas considerações
Quando um cientista se propõe a desvendar um 

mecanismo ou a compreender a relação entre uma bactéria 
e uma planta, por exemplo, ele consegue resolver problemas, 
criar possibilidades e, ainda, incentivar outras pessoas a 
persistirem na ciência. Ao longo da história da humanidade, 
compreendemos que a teoria da geração espontânea ou 
outras suposições, como a Lei do Uso e Desuso, de Lamarck, 
estavam equivocadas e poderiam ser melhor explicadas à luz 
da experimentação e das evidências.

 As perguntas biológicas norteiam as pesquisas e, por 
vezes, as respostas não são cabais ou efetivas, mas sabe-se que 
a melhor maneira de entender um fenômeno é desvendando 
suas peculiaridades. Pesquisadores e cientistas são os motores 
que sustentam o progresso e, portanto, devem ser respeitados, 
respaldados e usados como exemplo a fim de influenciar 
jovens e crianças a praticarem o método científico.
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