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APrESENTAÇÃo
O homem, desde os tempos remotos, procurou 

maneiras, mecanismos e explicações para compreender a 
natureza e os fenômenos que ocorrem no ambiente no qual 
está inserido. Essa busca por entender a própria vida e sua 
interação com o meio o fez buscar argumentos baseados na 
razão e na experimentação. 

Contudo, os fatos históricos, filosóficos e 
epistemológicos das Ciências da Natureza nem sempre são 
devidamente abordados no decorrer da formação inicial de 
professores, o que é lastimável. Também é de conhecimento de 
todos que tais aspectos são de fundamental importância para 
que acadêmicos em formação e futuros professores tenham 
uma compreensão mais sólida dos conceitos científicos, uma 
vez que conhecem a gênese e o contexto que tal conhecimento 
foi proposto.

Ademais, a História das Ciências permite conhecer as 
mudanças de paradigmas e o contexto no qual novas teorias 
foram propostas, algumas sendo refutadas, outras aceitas. 
Ao percorrer uma linha do tempo com os notórios cientistas 
que contribuíram para as Ciências da Natureza (Biologia, 
Física e Química) é possível perceber como se estabeleceu 
o conhecimento atualmente estudado. Em outras palavras, 
possibilita refletir sobre a vida e obra desses cientistas 
facilitando compreender o contexto político, socioeconômico, 
cultural e religioso no qual a proposição foi realizada. 

Acredita-se que esse conhecimento é essencial ao 
professor, pois permite ampliar o entendimento da ciência 
em si, marcado por avanços e retrocessos. Compreender a 
História das Ciências é compreender a própria história da 
civilização, pois essa construção humana reflete exatamente 
o comportamento do homem na tentativa de compreender a 
natureza e, assim, explica-la de maneira sistematizada.

Outro aspecto a ser considerado é que existem poucos 



livros dedicados exclusivamente ao assunto. Os poucos escritos 
que encontramos na literatura geralmente são descrições 
textuais sobre fatos ou teorias pontuais, o que talvez permita 
a compreensão da evolução histórica das Ciências, mas não a 
relação de como tais fatos podem ser abordados ao ministrar 
determinados conceitos. Assim, a elaboração desse material 
objetiva disponibilizar não só informações sobre esse 
retrospecto histórico das Ciências da Natureza, mas também 
instruções pedagógicas para servir como fonte secundária ao 
professor da área para que este possa compreender a História 
das Ciências e inserir tal reflexão em suas aulas na Educação 
Básica. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o estudo 
da história de uma determinada ciência, em geral, contribui 
para a formação do professor que atuará no ensino dessa 
disciplina, pois acredita-se ser uma maneira de facilitar a 
compreensão de teorias e conceitos estabelecidos com os 
conteúdos escolares. Também permite entender que de fato 
a ciência é uma construção humana, e, por isso, repleta de 
elementos e contextos, os quais precisam ser considerados.

A título de esclarecimento, essa obra foi construída 
no decorrer do primeiro semestre de 2019, durante as aulas 
da disciplina de Projeto Integrador de Práticas Educativas 
I – História da Ciência, dos cursos de 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.  Na ocasião, após a realização de estudos coletivos 
em sala, mediados pela leitura de textos (livros, artigos e 
outros), foi proposta a realização de pesquisas sobre a vida, 
obras e contribuições para as ciências deixadas por notórios 
cientistas da Física, da Química e da Biologia. A busca de 
tais informações ocorreu na internet, porém os acadêmicos 
foram orientados a consultar sites confiáveis e conferir se 
em mais de um deles as informações se confirmavam. Os 
resultados foram socializados de maneira a formar uma 



‘Linha do Tempo’, contendo os principais cientistas daquela 
determinada área do conhecimento. 

Na presente obra são apresentados os aspectos 
supracitados desses notórios cientistas de maneira resumida. 
Para melhor organizar essas informações, a obra foi dividida 
em três capítulos. O primeiro capítulo é dedicado aos 
cientistas que contribuíram para a Física, o segundo capítulo 
para os cientistas da Química e no terceiro, e último, capítulo 
são apresentados os cientistas da Biologia, todos em ordem 
cronológica de maneira a formar uma ‘Linha do Tempo’.

Desejo a todos uma boa leitura e que essa 
retrospectiva possibilite compreender importantes aspectos 
do conhecimento humano sobre o ambiente natural no qual 
estamos inseridos!

Prof. Dr. Marcelo Franco Leão





LINHA DO TEMPO 
COM OS CIENTISTAS 
QUE CONSTITUEM A 
HISTÓRIA DA FÍSICA
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Nome: Arquimedes
Data de nascimento: 287 a.C.

Data de falecimento: 212 a.C.

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida: 

•	 Arquimedes nasceu na colônia grega de Siracusa, na 
Sicília, filho de Fídias, astrônomo grego que costumava 
reunir em sua casa a elite de filósofos e homens da ciência, 
para trocarem ideias sobre seus trabalhos. Nessa época, 
reinava Híeron II, que tinha certo grau de parentesco com 
a família de Arquimedes.

•	 Foi físico, matemático e inventor grego, estudou na escola 
de Matemática em Alexandria, que na época era o centro 
intelectual do mundo grego. Teve contato com o que havia 
de mais avançado na ciência do seu tempo, convivendo 
com grandes matemáticos e astrônomos, entre eles 
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Eratóstenes de Cirene, o matemático que fez o primeiro 
cálculo da circunferência da terra.

Premiações e Descobertas: 

•	 Arquimedes inventou um dispositivo em formato de 
espiral para elevar água, “Parafuso de Arquimedes”, que 
consiste numa espécie de mola espiral, ajustada dentro de 
um cilindro, que ao girar, a água vai subindo no cilindro.

•	 Chegou à ideia da gravidade específica, denominada de 
Princípio de Arquimedes, no qual afirmou que: “qualquer 
corpo mais denso que um fluido, ao ser mergulhado 
neste, perderá peso correspondente ao volume de fluido 
deslocado”. Após a descoberta, saiu correndo pela rua 
gritando: “Eureka! Eureka!”.

•	 Desenvolveu a Alavanca, que permitia mover cargas 
pesadas. Seu conhecimento de alavancas foi usado em 
catapultas. Declarou Arquimedes: “Deem-me um ponto de 
apoio e uma alavanca, e eu moverei a terra”.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Arquimedes de Siracusa foi um matemático, físico 
engenheiro, inventor e astrônomo grego, considerado 
um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. A 
gravidade específica foi o auge de suas teorias. 
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Nome: Nicolau Copérnico
Data de nascimento: 19/02/1473

Data de falecimento: 24/05/1543

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Nicolau Copérnico, nasceu em Torun (Polônia) de uma 
família negociantes ricos. Torun era um próspero centro 
comercial, e seu pai além de comerciante, era magistrado e 
líder municipal. Copérnico foi um astrônomo, matemático, 
médico e religioso polonês. Desenvolveu a teoria 
heliocêntrica, na qual colocava o sol no centro do Sistema 
Solar, e ele explicou como ocorrem as estações do ano.

•	 Aos 18 anos entrou para a Universidade de Cracóvia, na 
época capital da Polônia, cidade conhecida por sua riqueza 
e cultura. Aos 24 anos, Nicolau Copérnico partiu para a 
Itália, onde estudou Direito Canônico durante três anos. 
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Em 1501, regressa à Polônia, ordena-se padre e é nomeado 
cônego da Catedral de Frauenburg.

Premiações e Descobertas:

•	 Em 1512, Nicolau Copérnico publica seu primeiro livro 
“Pequeno Comentário”. Copérnico era um visionário e foi 
considerado louco.

•	 A ideia de Copérnico de que “o Sol, e não a Terra, era 
o centro do Universo, que a Terra em vez de ser estática 
como se pensava, que girava ao redor do Sol e esse 
percurso correspondia ao ano terrestre, que a Terra fazia 
um movimento sobre si mesma, de onde se devia buscar 
a explicação para a sucessão dos dias e das noites”, era 
considerado um sacrilégio para a época.

•	 Conta-se que o primeiro exemplar impresso do trabalho 
de Copérnico chegou às mãos do astrônomo no último dia 
de sua vida. Na capa estava escrito “De Revolutionibus 
Orbium Celesti” (Os Movimentos dos Corpos Celestes).

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês 
que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. 
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Nome: Galileu Galilei
Data de nascimento: 15/02/1564

Data de falecimento: 08/01/1642

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Galileu Galilei, nasceu em Pisa, Itália. Era filho de Vincenzo 
Galilei, um comerciante de lã e de Giulia Amnannati. Foi 
um matemático, físico, astrônomo e filósofo. Fundamentou 
cientificamente a Teoria Heliocêntrica de Copérnico. 
Desmitificou lendas, estabeleceu princípios e causou uma 
renovação na história da Ciência.

•	 Interessado em artes, realizou excelentes pinturas, 
fabricava brinquedos e engenhocas. Tocava órgão e cítara. 
Estimulado pelo pai, entrou na Universidade de Pisa a fim 
de estudar Medicina.
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•	 Em 1585, Galileu Galilei resolveu abandonar Medicina 
e dedicar à Matemática. Nesse mesmo ano, recebeu o 
convite para lecionar em Florença, onde se destacou por 
pesquisas em geometria. Durante 18 anos em Pádua, além 
das pesquisas em dinâmica, de que resultou a sua lei do 
movimento, procurou resolver um importante problema 
militar, que consistia em prever a trajetória de uma bala de 
canhão. Fez importantes descobertas astronômicas através 
da observação direta dos astros com sua luneta.

Premiações e Descobertas:

•	 Descobriu as leis que regem o movimento pendular, 
idealizou e desenhou um relógio utilizando o pêndulo, 
criticou as leis do movimento enunciadas por Aristóteles, 
que afirmava que: um corpo leve cai mais devagar do que 
um pesado e formulou que: dois corpos, caindo a uma só 
tempo de alturas iguais, tocarão o solo no mesmo instante, 
apesar da diferença de peso. E contestou também a teoria 
de Aristóteles de que a Terra era o centro de todos os 
movimentos celestes.

•	 Inventou o termômetro e construiu uma luneta telescópica, 
onde mostrou que Júpiter também era um centro astral, 
com quatro satélites girando à sua volta. Descobriu os 
anéis de Saturno e Fundamentou cientificamente a Teoria 
Heliocêntrica de Nicolau Copérnico.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Sua fundamental contribuição foi que a terra gira em 
torno do Sol, o que refutava a doutrina aristotélica vigente 
segundo a qual nosso planeta era o centro do universo, 
Galileu Galilei foi personalidade fundamental na revolução 
científica. 
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Nome: Johannes Kepler
Data de nascimento: 27/12/1571

Data de falecimento: 15/11/1630

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Johannes Kepler, com 4 anos de idade, sofreu uma grave 
varíola que o deixou com uma deficiência visual e com 
as mãos aleijadas. Apesar dos problemas, foi um bom 
estudante desde os primeiros anos na escola.

•	 Kepler graduou-se em 1591, e sua paixão pela Ciência 
e pela matemática o fez desistir de se tornar ministro 
da igreja. Com 23 anos aceitou o convite para lecionar 
Astronomia na Universidade de Graz, na Áustria.

Premiações e Descobertas:

•	 Por ser um importante matemático e astrônomo alemão, 
foi responsável pela elaboração das “Leis do Movimento 
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Planetário” e “Leis de Kepler”. Aperfeiçoou invenções 
de Galileu Galilei e deixou importantes trabalhos que 
influenciaram nas futuras descobertas de Isaac Newton.

•	 Kepler publicou seus cálculos na obra “Primeiras 
Dissertações Matemáticas Sobre o Mistério do Cosmo” 
(1596). Enviou um exemplar para o astrônomo 
dinamarquês Tycho Brahe, matemático oficial do Sacro 
Império Romano-Germânico.

•	 Inspirado nos modelos geométricos e na teoria heliocêntrica 
de Copérnico, Kepler demonstrou as três leis básicas do 
movimento planetário.

•	 A primeira lei afirma que os planetas do sistema solar 
giram ao redor do sol e descreve órbitas elípticas, 
aproximadamente circulares.

•	 A segunda lei demonstra que a velocidade do movimento 
se adapta à posição do planeta na curva elíptica de modo 
uniforme, ainda que não constante.

•	 A terceira lei estabelece uma proporção fixa entre o raio da 
órbita e o tempo que o planeta leva para descrevê-la.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Contribuiu também para as áreas correlatas da ciência. 
Estudos sobre visão e ótica originaram certas ideias a 
respeito de refração da luz. Ele sugeriu o princípio do 
telescópio astronômico e sua Matemática chegou perto 
de descobrir o Cálculo. Desenvolveu também importantes 
ideias a respeito da gravidade e das marés oceânicas, e 
suas explicações das leis sobre como os planetas se movem 
ao redor do Sol por meio de uma lógica matemática. 
Considerado figura-chave da revolução científica do 
século XVII.
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Nome: Evangelista Torricelli
Data de nascimento: 15/10/1608

Data de falecimento: 25/10/1647

 

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Evangelista Torricelli, nasceu em Faenza, região ao Norte 
da Itália, foi aluno brilhante do Colégio Jesuíta de Faenza. 
Com 16 anos foi mandado para Roma, estudar com 
Benedetti Castelli, que era discípulo de Galileu e professor 
de Matemática no Collegio di Sapienza.

Premiações e Descobertas:

•	 Criador do barômetro, aprimorou a geometria, equação de 
Torricelli, movimento uniformemente variado, contribui 
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para o desenvolvimento das lentes Ópticas.

•	 Foi um físico e matemático, inventou o barômetro. 
Descobriu e enunciou o teorema que permite determinar o 
centro da gravidade de toda e qualquer figura geométrica.

•	 Torricelli surpreendeu os contemporâneos pelo seu saber. 
Seu primeiro tratado “Sobre o Movimento dos Corpos 
Pesados Naturalmente, Descendentes e Projetados” 
(1641), foi enviado a Galileu que ficou impressionado com 
sua capacidade analítica e matemática.

•	 Tudo que envolvia matemática, física, mecânica, hidráulica, 
astronomia e arquitetura, chamava sua atenção. Se dedicou 
também ao estudo e planejamento de vários aparelhos e 
desenhou telescópios, microscópios, instrumentos óptico 
de precisão, etc.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Pela invenção do barômetro e por descobertas na área de 
óptica. Desenvolveu também importantes ideias a respeito 
dos telescópios, microscópios, instrumentos óptico de 
precisão, etc.
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Nome: Issac Newton
Data de nascimento: 04/01/1643

Data de falecimento: 31/03/1727

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, uma pequena aldeia 
da Inglaterra. Nasceu prematuro e logo ficou órfão de pai. 
Com dois anos, quando sua mãe voltou a casar, Isaac foi 
morar com sua avó.

•	 Com 18 anos foi aceito no Trinity College, da Universidade 
de Cambridge. Passou quatro anos em Cambridge e 
recebeu seu grau de Bacharel em Artes, em 1665.

•	 Foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Seus 
trabalhos sobre a formulação das três leis do movimento 
levaram à lei da gravitação universal, as composições da luz 
branca conduziram à moderna física óptica. Na matemática 
ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal.
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•	 Tornou-se amigo do Professor Isaac Barrow, que o 
estimulou a desenvolver suas aptidões matemáticas, 
tornando-o seu assistente.

Premiações e Descobertas:

•	 Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade 
ficou fechada, em consequência de uma epidemia de peste 
bubônica, que assolou a Inglaterra e matou um décimo da 
população, Isaac Newton teve que voltar para a casa.

•	 Nesse período, Newton fez as descobertas mais importantes 
para a ciência: descobriu a lei fundamental da gravitação, 
imaginou as leis básicas da Mecânica e aplicou-as aos 
corpos celestes, inventou os métodos de cálculo diferencial 
e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes 
descobertas ópticas.

•	 Em 1672 foi eleito para a Royal Society. Representou a 
Universidade de Cambridge no Parlamento, por duas 
vezes, de 1689 e 1690 e em 1701.

•	 Foi diretor da Casa da Moeda, época em que fortaleceu a 
moeda e reergueu e crédito nacional. Em 1705, a rainha 
Ana outorgou a Newton o título de “Sir”. Foi o primeiro 
cientista a receber tal honraria.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo 
natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como 
físico e matemático. Sua obra, “Princípios Matemáticos da 
Filosofia Natural” é considerada uma das mais influentes 
na história da ciência.
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Nome: Charles Augustin Coulomb
Data de nascimento: 14/06/1736

Data de falecimento: 23/08/1806

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Charles Augustin de Coulomb nasceu em Angoulême na 
França, foi aluno do Collège de Quatre-Nations. Mudou-se 
para Paris e ingressou no Colégio Mazarin, onde aprendeu 
Matemática, Astronomia, Química e Botânica. Estudou 
Engenharia Militar na École du Génie, em Mezières.

•	 Em 1758, no posto de subtenente do corpo de engenheiros 
do exército francês, Coulomb partiu para a Martinica, 
nas Canárias, com a missão de supervisionar as obras 
do Fort Bourbort, onde permaneceu durante nove anos. 
Nessa época, durante os intervalos de suas atividades 
profissionais, realizava investigações sobre mecânica de 
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estruturas, eletricidade dos metais e atrito em maquinaria.

•	 Charles de Coulomb 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. Começou a estudar um 
meio de avaliar a força magnética de uma barra imantada. 
Para esse fim, utilizou a barra de torção, por ele inventada, 
semelhante a utilizada pelo físico e químico inglês Henry 
Cavendish para medir a atração gravitacional.

Premiações e Descobertas: 

•	 Formulou a “Lei de Coulomb”, que descreve a interação 
eletrostática entre dois corpos eletricamente carregados. 

•	 Coulomb publicou no ano de 1777, as Leis do atrito e 
sobre o magnetismo terrestre que foram premiadas pela 
Academie de Science de Paris.

•	 Inventou a balança de torção.

•	 Entre os anos de 1785 e 1791, Coulomb escreveu sete 
importantes memorandos abordando vários aspectos 
pertinentes a fenômenos elétricos e magnéticos, que 
contribuíram para impulsionar o desenvolvimento do 
eletromagnetismo.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Charles Augustin de Coulomb foi engenheiro de 
formação, porém atuou principalmente na área da física. 
Em sua homenagem, deu-se seu nome à unidade de carga 
elétrica, o coulomb. Em 1783 publicou sete tratados sobre 
eletricidade e magnetismo, e outros sobre torção, atrito 
entre sólidos.
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Nome: James Prescott Joule
Data de nascimento: 24/12/1818

Data de falecimento: 11/10/1889

 

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Joule estudou a natureza do calor, e descobriu relações 
com o trabalho mecânico. Isso o direcionou para a 
teoria da conservação da energia (a Primeira Lei da 
Termodinâmica). Joule trabalhou com Lorde Kelvin, para 
desenvolver a escala absoluta de temperatura, também 
encontrou relações entre o fluxo de corrente por meio de 
uma resistência elétrica e o calor dissipado, denominada 
Lei de Joule.

•	 Joule tornou-se um gerente da fábrica de cerveja e tinha um 
papel ativo até à venda do negócio em 1854. A ciência era 
um hobby, mas ele logo começou a investigar a viabilidade 
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da substituição do motor a vapor da cervejaria pelo recém-
inventado motor elétrico. Em 1838, seus primeiros artigos 
científicos sobre a eletricidade foram contribuições 
para Annals of Electricity, a revista científica fundada e 
conduzida por William Sturgeon, colega de Davies.

Premiações e Descobertas:

•	 A descoberta da conservação da energia foi uma das 
chaves para a nova ciência da termodinâmica. Joule e 
seus contemporâneos não entendiam inicialmente que 
os processos termodinâmicos deveriam ser irreversíveis. 
Eles viam a energia no universo como sendo um processo 
que poderia ser repetido indefinidamente por meio da 
reciclagem da mesma energia. Essa ideia, no entanto, 
só veio a ruir com a descoberta da Segunda Lei da 
Termodinâmica, que diz que a energia percorre um único 
sentido, bem como a descoberta da entropia.

•	 Descobriu relações com o trabalho mecânico.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 James Prescott Joule foi um físico britânico, estudou a 
natureza do calor, e descobriu relações com o trabalho 
mecânico. Isso direcionou para a teoria da conservação da 
energia. 
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Nome: Thomas Alva Edison
Data de nascimento: 11/02/1847

Data de falecimento: 18/10/1931

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Thomas Alva Edison nasceu em Milan, no estado de Ohio 
(EUA). Filho de um marceneiro e de uma professora 
quando tinha sete anos de idade sua família muda-se para 
Port Huron, em Michigan. Durante três meses apenas, 
Edison frequentou a escola pública de Port Huron, mas 
era muito impertinente o que não agradou ao professor. 
Completou sua educação primária com sua mãe, que fez 
com que ele estudasse o que realmente gostava: as ciências.

•	 Em 1861, durante a guerra civil nos Estados Unidos, Edison 
prepara uma velha prensa (comprada por 12 dólares) 
e alguns rolos de papel e instala no seu vagão postal a 
redação, a tipografia do Grande Arauto Ferroviário – 
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jornal com 400 exemplares de tiragem. Ele era o “repórter, 
o redator e o tipógrafo” e as notícias eram fresquinhas, 
obtidas junto aos telégrafos das estações por onde o trem 
passava.

•	 Em 1868 obteve sua primeira patente, por um registrador 
elétrico de diversas aplicações. No ano seguinte arranja 
trabalho na agência telegráfica da Bolsa de Valores, em 
Nova Iorque, onde dormia no porão.

Premiações e Descobertas:

•	 Em 1879, depois de realizar 1.200 experiências, Thomas 
Edison inventou a lâmpada elétrica. 

•	 Thomas Edison usou um filamento de carvão, posto dentro 
de um bulbo de vidro do qual se havia extraído o ar. Em 
outubro de 1897, a grande vitória de Edison: a primeira 
lâmpada elétrica se manteve acesa durante 40 horas 
seguidas. Nos anos seguintes o inventor aperfeiçoou sua 
lâmpada. Com o êxito, Edison registrou o seu produto e 
iniciou a comercialização.

•	 Em 1890, Thomas Edison fundou a Edison General Eletric 
Company, que se tornaria um dos maiores conglomerados 
do mundo.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Thomas Alva Edison foi um empresário dos Estados 
Unidos que patenteou e financiou o desenvolvimento 
de muitos dispositivos importantes de grande interesse 
industrial, principalmente sua genialidade em desenvolver 
a lâmpada elétrica.  
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Nome: Albert Einstein

Data de nascimento: 14/03/1879

Data de falecimento: 18/04/1955

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Albert Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha. Filho de 
um pequeno industrial judeu, em 1880 mudou-se com 
a família para a cidade de Munique. Com seis anos de 
idade, incentivado pela mãe, começou a estudar violino. 
Logo cedo se destacou no estudo da física, matemática e 
filosofia. Depois do ensino secundário em Ulm, ingressou 
no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, onde em 
1900 concluiu a graduação em Física.

•	 Em 1901 escreveu seu primeiro artigo científico “A 
Investigação do Estado do Éter em Campo Magnético”. 
Em fevereiro deste mesmo ano recebeu a cidadania suíça. 
Aceitou um lugar no departamento de patentes em Berna. 
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Em 6 de janeiro de 1903 casou-se com Mileva Maric, com 
quem teve três filhos.

•	 Foi um físico e matemático alemão. Entrou para o rol dos 
maiores gênios da humanidade ao desenvolver a Teoria da 
Relatividade.

Premiações e Descobertas:

•	 Em 1919, Einstein tornou-se conhecido em todo o mundo, 
depois que sua teoria foi comprovada em experiência 
realizada durante um eclipse solar. Em 1921, Albert 
Einstein foi agraciado com o “Prêmio Nobel de Física” por 
suas contribuições à física teórica e, especialmente por sua 
descoberta da lei do efeito fotoelétrico.

•	 Em 25 de novembro de 1915, ele subiu ao palco da 
Academia de Ciências da Prússia e declarou ter concluído 
sua exaustiva pesquisa de uma década em busca de um 
entendimento novo e mais profundo da gravidade. A Teoria 
da Relatividade Geral, afirmou Einstein, estava pronta.

•	 A nova e radical visão das interações entre o espaço, 
o tempo, a matéria, a energia e a gravidade foi um feito 
reconhecido como uma das maiores conquistas intelectuais 
da humanidade.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Albert Einstein foi um físico teórico alemão que 
desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares 
da física moderna ao lado da mecânica quântica, e a teoria 
da velocidade da luz.
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Nome: Nikola Tesla
Data de nascimento: 10/07/1856

Data de falecimento: 07/01/1943

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Nikola Tesla nasceu na aldeia de Smiljan, durante o 
Império Austro-húngaro, na atual Croácia. Filho de um 
sacerdote ortodoxo, desde pequeno, foi treinado por seu 
pai para desenvolver a memória e o raciocínio. Sua mãe 
era descendente de família de inventores. Durante sua 
infância dizia ver flashes de luz que apareciam diante de 
seus olhos.

•	 Em 1873 iniciou o estudo de Engenharia Elétrica, no 
Instituto Politécnico de Graz, na Áustria, onde estudou 
principalmente física e matemática.  Em 1880 formou-
se na Universidade de Praga. Em 1881 entrou para a 
companhia telefônica de Budapeste, onde começou sua 
carreira de engenheiro eletricista.
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Premiações e Descobertas:

•	 Em 1882, Tesla descobriu o campo magnético rotativo, 
um princípio fundamental da física e de dispositivos que 
usam correntes alternadas. Nesse mesmo ano, trabalhou 
na Companhia Continental Edison, em Paris. Dois anos 
depois, foi convidado para trabalhar na firma de Thomas 
Edison (1847-1931) nos EUA.

•	 Foi por meio de novos equipamentos concebidos por Tesla 
que se estabeleceu o sistema de geração e aproveitamento 
de energia das quedas do Niágara.

•	 Entre as estranhas invenções de Tesla está uma máquina 
de terremotos, seu plano era transmitir eletricidade pela 
crosta terrestre, de forma que em qualquer lugar do planeta 
se pudesse ligar uma lâmpada simplesmente enfiando-a na 
terra. 

•	 Em 1894, Nikola Tesla recebeu o título Honoris Causa 
pela Universidade de Columbia, e a medalha Elliot 
Cresson, pelo Instituto Franklin. Em 1912, Tesla recusou-
se a dividir o Prêmio Nobel de Física com Edison, o que 
acabou sendo dado a outro pesquisador. Em 1934, a cidade 
da Filadélfia concedeu-lhe a medalha John Scott pelo seu 
sistema de energia polifásico. 

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Nikola Tesla foi um inventor no campo da engenharia 
mecânica e eletrotécnica, deixou importantes contribuições 
para o desenvolvimento das tecnologias mais importantes 
dos últimos séculos. Como, por exemplo, as tecnologias da 
transmissão via rádio, da robótica, do controle remoto, do 
radar, da física teórica e nuclear, da ciência computacional 
e os conceitos envolvidos nas unidades de medidas, 
eletromagnetismo e cargas elétricas.
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Nome: Heinrich Rudolf Hertz
Data de nascimento: 22/02/1857

Data de falecimento: 01/01/1894

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Heinrich Rudolf Hertz nasceu em Hamburgo, durante o 
ensino preliminar frequentava as oficinas de ciência da 
escola onde estudou, mostrando o interesse pela pesquisa.

•	 Ingressou numa faculdade de engenharia e um ano depois 
serviu o exército durante também um ano.

Premiações e Descobertas: 

•	 Em 1883 Hertz começou os estudos sobre a eletrodinâmica 
de Maxwell, que ainda não era comprovada 
experimentalmente. Descobriu durante uma aula o 
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fenômeno da centelha secundária (1886), duas bobinas 
ligadas a um faiscador, quando uma bobina liberava uma 
faísca, a outra também liberava uma faísca, mas de menor 
intensidade, ruído e luminosidade.

•	 Responsável pela descoberta das ondas eletromagnéticas 
em 1887.

•	 Em 1889 é nomeado professor de física da Universidade de 
Bonn, onde continua a pesquisar a descarga de eletricidade 
em gases rarefeitos. 

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Heinrich Rudolf Hertz foi um físico alemão. Hertz 
demonstrou a existência da radiação eletromagnética, 
criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. 
Em sua homenagem a unidade de frequência no Sistema 
Internacional de Unidades é denominada hertz.





LINHA DO TEMPO 
COM OS CIENTISTAS 
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QUÍMICA
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Nome: Paracelso
Data de nascimento: 17/12/1493

Data de falecimento: 24/09/1541

Fonte:Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus (Paracelso) 
nasceu em Einsiedeln, na Suíça, foi um médico, alquimista, 
físico, astrólogo e ocultista suíço-alemão. Em suas aulas 
mostrava-se contrário às teorias de Galeno e Avicena.

•	 Foi educado na Áustria e quando adolescente trabalhou no 
laboratório e nas minas do judeu Sigismundo Fugger, em 
Schwatz, no Tirol, que, como Trithemius, foi também um 
grande alquimista.

•	 É considerado o Pai da Medicina Hermética. Deu aos 
medicamentos minerais uma importância que até então se 
desconhecia. Sua obra Die Kleine Chirurgia [1528], é o 
primeiro manual de cirurgia.
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•	 Ele é considerado por muitos como um reformador do 
medicamento. Também é aclamado por suas realizações 
em Química e como fundador da Bioquímica e da 
Toxicologia. Ele aparece entre cientistas e reformadores 
como Andreas Vesalius, Nicolau Copérnico e Georgius 
Agricola, e, portanto, é visto como um moderno. Por outro 
lado, sempre possuiu uma aura de místico e até mesmo a 
obscura reputação de mago.

Premiações e Descobertas:

•	 Paracelso chamou de “arqueu” a força geradora universal, 
que combinaria os elementos da matéria, preservando a 
vida. Uma falha no arqueu provocaria a desunião dos três 
elementos e consequentemente a doença.

•	 Salientou a importância, para a medicina, do estudo das 
leis físicas da natureza, da compreensão dos fenômenos 
biológicos e da preparação química dos remédios.

•	 Nestes, introduziu substâncias minerais, tais como o 
arsênico, o mercúrio, o enxofre, o chumbo, o ferro e 
também o ópio. E é creditado a criação do nome do 
elemento zinco, chamando-o de zincum.

•	 Trabalhou nas pesquisas do “elixir da longa vida” e 
formulou uma concepção da linfa organizadora, bálsamo 
natural que viria a servir de cura, como panaceia, de todos 
os males da saúde, o que chamou de “múmia”.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Paracelso, foi um reformador do medicamento, suas 
inúmeras contribuições em Química e como fundador 
da Bioquímica e da Toxicologia, o colocaram em níveis 
elevados da ciência. 
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Nome: Robert Boyle
Data de nascimento: 26/01/1627

Data de falecimento: 31/12/1691

Fonte:Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Robert Boyle nasceu em Munster, na Irlanda. Era o décimo 
quarto filho do riquíssimo duque de Cork. Aos oito anos 
entrou para o Eton College, a maior e mais famosa das 
escolas preparatórias da Inglaterra.

•	 Com apenas 11 anos iniciou uma viagem pela Europa, um 
toque final para um aristocrata inglês. Com 14 anos visitou 
a Itália, onde recebeu influência de Galileu, decidindo 
dedicar sua vida à Ciência.

•	 Foi um físico e químico irlandês, considerado um dos 
fundadores da Química. Celebrizou-se como autor da Lei 
de Boyle, fórmula matemática que exprime como os gases 
se comportam sob pressão.
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Premiações e Descobertas:

•	 Robert Boyle, cientista experimental, celebrizou-se como 
autor da “Lei de Boyle”, fórmula matemática que exprime 
como os gases se comportam sob pressão.

•	 Muitas das experiências e descobertas de Boyle encontram-
se descritas em cartas remetidas ao seu sobrinho, que se 
tornou duque de Cork. Essas cartas reúnem mais de cem 
páginas.

•	 Como outros grandes cientistas, Boyle interessava-se por 
muitos ramos da ciência, investigou a velocidade do som, 
a estrutura dos cristais, as razões da cor e a eletricidade 
estática.

•	 Mostrou que o enxofre não queima se aquecido a vácuo. 
Deu uma definição muito próxima da teoria atual. Definiu 
o elemento como substância “incapaz de decomposição 
por qualquer meio conhecido”.

•	 Fez notável progresso na ciência e no método científico. 
Em 1661 publicou sua obra mais famosa “O Químico 
Cético”, um dos primeiros textos científicos em que a 
química se diferencia da alquimia e da medicina.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Robert Boyle foi um filósofo natural, químico e físico 
irlandês que se destacou pelos seus trabalhos no âmbito 
da física e da química, considerado um dos fundadores da 
Química.
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Nome: Antoine Laurent de Lavoisier
Data de nascimento: 26/08/1743

Data de falecimento: 08/05/1794

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Antoine Lavoisier nasceu em Paris, na França. Foi filho 
de rico negociante e proprietário de terras ficou órfão de 
mãe ainda muito pequeno, foi criado pelo pai e por uma 
tia solteira. Cientista francês autor da frase: “Na natureza 
nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Foi um 
dos pioneiros da Química, Fisiologia, Economia, Finanças, 
Agricultura, Administração Pública e Educação.

•	 Lavoisier estudou Direito, mas seu interesse era estudar 
ciências. Assistia às aulas de Química, do professor 
Bourdelian e se empolgava com as experiências. O 
encontro com o naturalista sueco Lineu, influiu na escolha 
de sua carreira científica. Foi considerado um dos pais da 
Química moderna.
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Premiações e Descobertas:

•	 Lavoisier exerceu diversos serviços públicos. Com 22 
anos, recebeu a medalha de ouro da Academia de Ciências 
da França, pelo plano de iluminação das ruas de Paris.

•	 Em 1768, foi eleito membro dessa Academia, como 
reconhecimento pelo estudo geológico da França e pela 
pesquisa sobre a gipsita e o gesso de Paris.

•	 Em 1769 se tornou “Fermier General”, o arrecadador-
chefe dos impostos da monarquia francesa.

•	 Em 1776 tornou-se administrador das fábricas reais de 
pólvora e salitre da França.

•	 As primeiras pesquisas científicas de Lavoisier se 
concentravam em determinar as variações de peso sofridas 
pelos corpos queimados. Comprovou que essas variações 
são provocadas por um gás, de aspecto semelhante ao 
ar atmosférico, que Priestley chamou de “ar perfeito”, 
e recebeu de Lavoisier o nome de oxigênio. Em 1777 
conseguiu decompor o ar em oxigênio e nitrogênio e 
depois recompô-lo a partir desses elementos.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Antoine-Laurent de Lavoisier foi um nobre e químico 
francês fundamental para a revolução química no século 
XVIII, além de ter grande influência na história da química 
e na história da biologia. Ele é considerado na literatura 
popular como o “pai da química moderna”.
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Nome: Alessandro Giuseppe Antônio Anastasio Volta
Data de nascimento: 18/02/1745

Data de falecimento: 05/03/1827

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Alessandro Volta nasceu em Como, cidade às margens 
do lago do mesmo nome, no sopé dos Alpes italianos, 
no Ducado de Milão. Alessandro só começou a falar aos 
quatro anos de idade. Com seis anos foi levado por alguns 
parentes, influentes na igreja, para uma escola de jesuítas. 
Em 1759, resolveu estudar física, e aos dezessete anos 
terminava o curso universitário. 

•	 Foi um físico italiano, o inventor da pilha voltaica.

•	 Em 1792, Volta iniciou suas pesquisas partindo das notas 
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de Galvani sobre os movimentos de contração da rã morta. 
Não estava convencido de que se tratasse de “eletricidade 
animal”.

Premiações e Descobertas:

•	 Alessandro Volta recebeu muitas honrarias. Foi convidado 
por Napoleão, para fazer demonstrações de suas pesquisas 
sobre a geração de corrente elétrica por uma bateria, no 
Instituto de Paris. 

•	 Em sua homenagem, o Congresso dos Eletricistas deu o 
nome de “volt” à unidade de força eletromotriz.

•	 Desenvolveu uma tábua de tensão divulgada em 1793, 
referente aos metais. Suas pesquisas levaram, em 1800, à 
criação da pilha, construída com o empilhamento de discos 
de cobre e zinco, separados por algodão umedecido em 
ácido sulfúrico.

•	 Recebeu a medalha da Légion d’Honneur e foi feito 
senador do reino da Lombardia. Em 1810 foi nomeado 
Conde. Em 1815, o imperador da Áustria deu-lhe o posto 
de diretor da Faculdade de Filosofia de Pádua.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Alessandro Volta foi um químico, físico e pioneiro da 
eletricidade e da potência, creditado como o inventor da 
pilha voltaica e o descobridor do metano. 
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Nome: John Dalton
Data de nascimento: 06/09/1766

Data de falecimento: 27/07/1844

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 John Dalton nasceu em Eaglesfield, Inglaterra. Ele ganhou 
reputação local de ser um gênio matemático. Com 12 anos 
de idade, conseguiu permissão das autoridades locais para 
substituir seu professor John Fletcher.

•	 Em 1793, após concluir sua formação acadêmica, Dalton 
partiu para Manchester estabelecendo-se definitivamente. 
Tornou-se professor de Matemática, Física, e Química do 
New College, universidade de prestígio.

•	 Foi um químico, meteorologista e físico inglês, um dos 
mais destacados cientistas do mundo. 
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Premiações e Descobertas:

•	 Descobriu a anomalia da visão das cores, conhecida 
como daltonismo. Por ser ele um próprio portador da 
anomalia, Dalton se interessou em pesquisá-la, e em 1794, 
após numerosas observações sobre certas peculiaridades 
relacionadas à visão, descreveu o fenômeno da cegueira 
congênita para as cores.

•	 Foi o fundador da teoria atômica que revolucionou a 
química moderna. E os trabalhos de Dalton não cessaram, 
ele ainda investigou a composição dos diferentes óxidos de 
nitrogênio e estabeleceu a Lei das Proporções Múltiplas, 
conhecida também como Lei de Dalton. Criação da 
primeira teoria atômica moderna.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Dentre os grandes feitos de John Dalton, incluem-se: a 
descoberta do daltonismo e a criação da primeira teoria 
atômica moderna. Dalton foi consagrado por ser o fundador 
da primeira teoria atômica moderna. A definição para 
átomo, dada por Dalton, nasceu de um trabalho realizado 
com gases.
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Nome: Louis Pasteur
Data de nascimento: 27/12/1822

Data de falecimento: 28/09/1895

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Louis Pasteur nasceu em Dole, na região Leste da França. 
Seu pai servia como sargento do exército francês e depois 
de deixar o exército, se estabeleceu com um curtume.

•	 Ao terminar seus estudos secundários, Pasteur foi admitido 
na sessão científica da Escola Normal Superior, instituição 
para formação de professores em Paris. Retardou sua 
entrada por um ano, pois não se achava preparado.

•	 Foi um cientista, químico e bacteriologista francês que 
revolucionou os métodos de combate às infecções. 

Premiações e Descobertas:
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•	 Louis Pasteur realizou diversas pesquisas e descobertas. 
Enquanto era estudante começou seus estudos ópticos de 
cristais do ácido tartárico que foram levados à Academia 
Francesa de Ciências.

•	 Realizou estudos na indústria vinícola, e como resultado 
desenvolveu a teoria da fermentação do vinho e da cerveja, 
descobriu o processo de “pasteurização” do leite, como 
consequência da ação de micróbios, trabalho que foi 
apresentado a Societé de Science de Lille.

•	 Nos últimos anos de pesquisas, ficou convencido que as 
moléstias infecciosas deviam ser provocadas por micróbios 
e em 1881 viu a confirmação de sua teoria isolando o 
micróbio de uma doença bovina, o carbúnculo. 

•	 Descobriu os agentes da pebrina, doença do bicho-da-seda 
que causava grandes prejuízos na lavoura. Ele também 
criou a vacina contra a hidrofobia ou “raiva”.

•	 Pasteur identificou a bactéria estafilococo como causadora 
da osteomielite e dos furúnculos, e a bactéria estreptococo 
causadora da infecção pleural.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Louis Pasteur foi um cientista francês, cujas descobertas 
tiveram enorme importância na história da química e da 
medicina. É reconhecido pelas suas notáveis descobertas 
das causas e prevenções de doenças.
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Nome: Dmitri Ivanovich Mendeleiev
Data de nascimento: 08/02/1834

Data de falecimento: 02/02/1907

Fonte: Google Imagens

Origem e percurso de vida:

•	 Dmitri Ivanovich Mendeleiev nasceu em Tobolsk, no oeste 
da Sibéria.

•	 Ele era o caçula de muitos filhos (não se sabe ao certo se 
eram 14 ou 17 filhos). Seu pai era diretor de um ginásio, 
mas no ano do nascimento de Mendeleiev ele ficou cego 
e o cargo principal de cuidar dos filhos ficou nas mãos da 
mãe, Maria Dmitrievna.

•	 Ela reabriu a fábrica de vidro de seu pai e construiu ali 
uma escola para instruir seus filhos. Mas seus trabalhos 
começaram a se destacar pela originalidade, muitos sendo 
aceitos por revistas científicas de São Petersburgo quando 
ele ainda tinha menos de 20 anos.

•	 Em 1855, formou-se como professor secundário, 
ganhando medalha de ouro de melhor aluno. Em 1859, 
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conseguiu uma verba do governo para estudar no exterior 
por dois anos, indo para Paris. Ele trabalhou com Bunsen, 
em Heidelberg, onde esteve em contato com muitas 
descobertas importantes da época.

•	 Em São Petersburgo, novamente, ele se casou no ano de 
1862 e tornou-se professor contratado da Universidade de 
São Petersburgo, onde continuou seus estudos e formou-se 
professor pesquisador em Química, em 1863.

Premiações e Descobertas:

•	 Dedicou ao estudo da natureza e origem do petróleo, além 
de ter sido considerado o fundador da agroquímica em seu 
país. No entanto, o trabalho pelo qual ele foi amplamente 
reconhecido no mundo inteiro foi como o criador da Tabela 
Periódica.

•	 Organizou os 63 elementos descobertos até então e realizou 
previsão da existência de vários outros.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Dmitri Ivanovich Mendeleiev foi um eminente químico 
russo, criador do sistema periódico dos elementos 
químicos, que produziu um impacto na ciência comparável 
à descoberta da eletricidade. 
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Nome: Svante August Arrhenius
Data de nascimento: 19/02/1859

Data de falecimento: 02/10/1927

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

• Svante August Arrhenius nasceu no condado da Suécia,
tornou-se famoso por suas teorias sobre a dissociação
eletrolítica, assinalando o início de uma nova era nos
estudos da físico-química.

• Arrhenius ingressou, aos 17 anos, na Universidade de
Upsala, onde iniciou suas experiências. Logo depois de
se doutorar, em 1884, apresentou sua tese, que o tornou
conhecido no mundo científico, na qual estabelecia novos
e revolucionários conceitos sobre a dissociação eletrolítica.
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Premiações e Descobertas:

•	 Em 1891, Arrhenius foi nomeado professor da Universidade 
de Estocolmo. E, quatro anos mais tarde, assumiu a cadeira 
de física. Tornou-se reitor em 1897.

•	 No ano de 1903, Arrhenius recebeu o Prêmio Nobel de 
Química.

•	 Em 1904, convidado pela Universidade da Califórnia, 
nos EUA, ministrou uma série de conferências sobre sua 
especialidade. Voltou aos EUA, em 1911, quando realizou 
nova série de conferências na Universidade de Male, em 
New Haven, Estado de Connecticut.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Svante August Arrhenius foi um químico sueco, em 
reconhecimento dos serviços extraordinários tornou-se 
conhecido no mundo científico, na qual estabelecia novos 
e revolucionários conceitos química sobre a dissociação 
eletrolítica.
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Nome: Marie Curie

Data de nascimento: 07/11/1867

Data de falecimento: 04/07/1934

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Manya Sklodowska, conhecida como Marie Curie, nasceu 
em Varsóvia na Polônia. Filha de um professor de Física e 
Matemática no ginásio de Varsóvia, e de uma pianista, com 
dez anos ficou órfã de mãe. Para sustentar os quatro filhos, 
seu pai abriu uma escola, que funcionava precariamente.

•	 Em 1883 Marie ganhou uma medalha de ouro ao 
completar o curso ginasial com louvor. Era a terceira 
filha da família. Com 17 anos, Marie começa a 
trabalhar como governanta e professora para pagar os 
estudos da irmã mais velha. Depois de formada em 
Medicina, a irmã ajudou Marie a realizar seu sonho 
de estudar na Sorbonne. Casou-se com Pierre Curie 
em 1895.
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•	 Em 1900, Marie Curie foi convidada para lecionar 
física na École Normale Supérieure, em Sévres, 
enquanto Pierre era indicado para conferencista na 
Sorbonne. Em 1904, Pierre foi nomeado professor da 
Sorbonne e Marie assumiu o cargo de assistente-chefe 
do laboratório dirigido por seu marido. Em 1905, 
Pierre Curie foi eleito para a Académie des Sciences.

•	 Em 19 de abril de 1906 Pierre Curie morreu tragicamente, 
vitimado por um atropelamento. No dia 13 de maio, pouco 
antes de completar um mês da morte do marido, Marie foi 
indicada para substituí-lo, tornando-se a primeira mulher 
a ocupar uma cadeira na Sorbonne, e a primeira mulher a 
ocupar tal cargo na França.

Premiações e Descobertas

•	 Radioatividade e descoberta de dois elementos químicos, 
Polônio e Rádio.

•	 Em 1903 o casal ganhou o Prêmio Nobel de Física, por 
suas descobertas no campo ainda novo da radioatividade.

•	 Em 1910, finalmente, auxiliada por Debierne, Marie 
Curie conseguiu obter o rádio em estado metálico. Em 
1911, Marie Curie foi agraciada com o segundo “Prêmio 
Nobel”, desta vez de Química, por suas investigações 
sobre as propriedades do rádio e as características dos seus 
compostos.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Marie Curie fez uma verdadeira revolução no meio 
científico e na própria história ao ser a primeira mulher do 
mundo a ganhar um Prêmio Nobel, numa época em que a 
ciência era dominada pelos homens. Sua maior contribuição 
para a ciência foi a descoberta da radioatividade e de novos 
elementos químicos. 
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Nome: Ernest Rutherford
Data de nascimento: 30/08/1871

Data de falecimento: 19/10/1937

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Ernest Rutherford nasceu em Nelson, Nova Zelândia. 
Cresceu e fez seus estudos em sua cidade natal.  Em 1893 
graduou-se em Matemática e Física na Universidade de 
Wellington. Através de um concurso, ganhou uma bolsa 
de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra. 

•	 Em 1898, partiu para o Canadá. Em 1899, pesquisando 
o urânio na Universidade McGill de Montreal, constatou 
que um tipo de radiação emitido por esse elemento 
era facilmente boqueado por uma folha fina de metal. 
Denominou a partícula de raios alfa. Descobriu também, 
outra forma de radiação, mais penetrante e bloqueada com 
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folhas mais espessas de metal, que batizou de raios beta. 

Premiações e Descobertas:

•	 Ernest Rutherford foi presidente da Royal Society entre 
1925 e 1930.

•	 Recebeu diversas honrarias, entre elas, o título de Baron 
Rutherford de Nelson, em 1931, e a “Ordem do Mérito”, 
em 1935.

•	 Foi agraciado com o título de Lord, em 1937.

•	 As descobertas de Ernest Rutherford foram importantes 
para o trabalho futuro, juntamente com o químico inglês 
Frederick Soddy, quando estabeleceram as bases da teoria 
da radioatividade. Suas pesquisas e conclusões encontram-
se no livro intitulado Substâncias Radiativas e Suas 
Radiações.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 Ernest Rutherford, foi o 1º Barão Rutherford de Nelson, foi 
um físico e químico neozelandês naturalizado britânico, 
que se tornou conhecido como o pai da física nuclear. 
Suas pesquisas com urânio levou a descoberta da emissão 
de raios alfa e beta, deixando grande contribuição para a 
moderna teoria atômica.
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Nome: Niels Hnerik David Bohr
Data de nascimento: 17/10/1885

Data de falecimento: 18/11/1962

Fonte: Google Imagens

Origem e Percurso de Vida:

•	 Niels Henrik David Bohr nasceu em Copenhague, na 
Dinamarca.

•	 Filho de Christian Bohr, professor de Fisiologia na 
Universidade de Copenhague e de Ellen Adler, descendente 
de ilustre família judia.

•	 Foi um físico dinamarquês, Niels Bohr doutorou-se em 
Física em 1911 e no ano seguinte partiu para o laboratório 
Cavendish em Cambridge, na Inglaterra, a fim de estudar 
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com o pai do eléctron, J. J. Thomson.

•	 Estabeleceu o modelo atômico sistema planetário.

•	 No ano de 1913 Niels Bohr pulicou a sua teoria sobre a 
estrutura do átomo.

Premiações e Descobertas

•	 Medalha de ouro da Sociedade Cientifica Dinamarquesa 
por seus estudos de tensão superficial.

•	 Prêmio Nobel em Física, por seu trabalho sobre estrutura 
do átomo.

•	 Nomeado presidente da comissão de Energia Atômica da 
Dinamarca.

•	 Prêmio Ford “Átomos para a Paz”.

Relação com os conteúdos de ciências: 

•	 O legado histórico de Bohr é visível até hoje, e seu modelo 
planetário do átomo, ainda é utilizado rotineiramente em 
livros textos de Química como uma introdução à visão 
física da estrutura dos átomos. Esta lembrança histórica e a 
contribuição à descrição atômica dos elementos químicos 
fazem parte do legado do Niels Bohr à Química.
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Nome: Linus Carl Pauling
Data de nascimento: 28/02/1901

Data de falecimento: 19/08/1994

Fonte: Google Imagens

Origem e percurso de Vida:

•	 Linus Carl Pauling nasceu em Portland, Oregon, Estados 
Unidos. Filho do farmacêutico Herman Wilhelm Pauling, 
descendência alemã, e de Lucy Isabelle Darling, filha de 
um farmacêutico. Curioso e inteligente, ainda menino leu 
“A Origem das Espécies”, de Charles Darwin, e com 9 
anos ficou órfão de pai.

•	 Em 1917, Pauling ingressou na Universidade Estadual 
de Oregon, onde concluiu a licenciatura em Engenharia 
Química em 1922.

•	 Em 1923, Linus Pauling casou-se com sua colega de 



59

curso, Ava Helen Miller. Continuou seus estudos e em 
1925 concluiu seu doutorado no Instituto de Tecnologia 
da Califórnia. Após um breve período como pesquisador, 
recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Goggenheim 
para cursar Mecânica Quântica na Europa. Em diversas 
universidades entrou em contato com destacados 
cientistas: Arnold Sommerfeld em Munique, Niels Bohr 
em Compenhague, Erwin Schrödinger em Zurique e 
William Henry Bragg em Londres.

Premiações e Descobertas:

•	 Produziu mais de 50 importantes trabalhos sobre Química 
Quântica e a estrutura dos cristais.

•	 Conhecido como o pai da ligação química, criou o diagrama 
de Pauling para realizar a distribuição de elétrons pelos 
subníveis da eletrosfera.

•	 Fez descobertas no campo da biologia molecular, como as 
causas da anemia falciforme.

•	 Prêmio Langmuir em 1931; Prêmio Nobel de Química e 
Prêmio Nobel da Paz em 1962.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Linus Pauling, pesquisador norte-americano considerado 
o pai da Ligação química e um dos principais químicos 
do século XX. Na Biologia Molecular, Pauling realizou 
descobertas relativas à determinação da estrutura de 
proteínas e cristais.





LINHA DO TEMPO 
COM OS CIENTISTAS 

QUE CONSTITUEM 
A HISTÓRIA DA 

BIOLOGIA
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Nome: Andreas Vesalius
Data de nascimento: 31/12/1514

Data de falecimento: 15/10/1564

Fonte: www.researchgate.net

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu em Bruxelas, Bélgica.

•	 Após estudos em Louvain e Paris, ele foi para Pádua, onde 
recebeu o recebeu o diploma de médico em 1537.

•	 Em Pádua, Vesalius foi encarregado de ensinar cirurgia e 
anatomia na universidade.

•	 Considerado o pai da Anatomia Moderna. 
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•	 Em 1543, Vesalius publicou seu grande livro, “De humani 
corporis fabrica” (A estrutura do corpo humano) rico em 
ilustrações anatômicas.

Premiações e Descobertas:

•	 Estudos e práticas em Anatomia Humana. 

•	 O nome Andreas Vesalius recorda imediatamente o 
surgimento da anatomia moderna.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Anatomia é uma ciência que estuda a estrutura física dos 
seres vivos, tudo que que envolve o corpo, ou seja, os 
órgãos internos e externos, e toda sua funcionalidade. 
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Nome: Robert Hooke
Data de nascimento: 18/06/1635

Data de falecimento: 03/03/1703

Fonte: adorobiologia.blogspot.com

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu em Freshwater, foi um cientista inglês que estudou 
na Universidade de Oxford. Nesta instituição ele começou 
como assistente de laboratório de Robert Boyle em 1655, 
que futuramente colaborou para os estudos sobre gases, se 
destacando em mecânica.
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Premiações e Descobertas:

•	 As células foram descobertas por Robert Hooke, em 1663, 
que observava cortes de cortiça (material de origem vegetal 
utilizado para fazer rolhas).

•	 Hooke analisou o corte em um aumento de 270 vezes e 
verificou a presença de compartimentos.

•	 O microscópio utilizado por Robert Hooke em suas 
pesquisas sobre a cortiça foi construído pelo inglês 
Christopher Cock.

•	 Em 1665, Hooke publicou a obra “Micrographia”, onde 
denominou as estruturas ocas de “células” (do latim cella, 
que significa ‘compartimentos’).

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Apesar de os primeiros materiais biológicos terem 
sido observados por Leeuwenhoek, foi Robert Hooke, 
que observou pela primeira vez a estrutura a qual 
chamou de ‘célula’. Seus estudos foram publicados no 
livro Micrographia, e o termo célula ficou conhecido 
mundialmente, sendo até hoje utilizado.
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Nome: Carl Linné
Data de nascimento: 23/05/1707

Data de falecimento: 10/01/1778

Fonte: https://biologo.com.br

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu na Suécia, era religioso, foi casado e pai de seis 
filhos, se formou em medicina, porém era naturalista e 
tinha muito apreço por Botânica.

•	 Carlos Lineu (conhecido como Carl von Linné, Carl 
Linnaeus e Carolus Linnaeus) entre 1730 e 1732, conseguiu 
pagar pelos próprios estudos dando aulas de botânica no 
jardim da Universidade de Uppsala, perto de Estocolmo.

•	 Em 1761, Lineu ganhou um título de nobreza do rei da 
Suécia.

•	 Em 1766, um enorme incêndio destruiu parte da cidade de 
Uppsala. Após esse desastre, Lineu criou um museu feito 
de pedra para abrigar suas coleções. 
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Premiações e Descobertas:

•	 Criou o sistema de Nomenclatura Binominal e Classificação 
Hierárquica para classificar e nomear os seres vivos.  

•	 Linné publicou as obras “Systema Naturae” (Sistema da 
natureza) e “Genera Plantarum” (Espécies de plantas).

•	 Linné foi um dos botânicos mais importantes da história.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 O seu trabalho foi primordial na construção de uma 
classificação que alinhasse as espécies de modo ordenado 
e lógico. Acreditava que as plantas eram diferenciadas por 
sexo feminino e masculino. 
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Nome: Joseph Banks
Data de nascimento: 13/02/1743

Data de falecimento: 19/06/1820

Fonte: naturezaterraquea.wordpress.com

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu em Montrose, Londres. Foi naturalista inglês, 
explorador e botânico. 

•	 Banks estudou na Harrow School e no Eton College antes 
de estudar no Christ Church College, em Oxford, de 1760 
a 1763.

•	 Em 1768, movido puramente por interesses científicos, 
relacionados com observações geográficas, astronómicas 
e das ciências da natureza viajou para o Brasil no Navio 
Endeavour, juntamente com James Cook e Charles 
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Solander.

•	 A natureza rica e exuberante da baía de Guanabara (Rio de 
Janeiro) ‘saltou aos olhos’ Banks que, em suas incursões, 
chegou a coletar cerca de 320 espécies vegetais para 
avaliação.

•	 Ele recebeu o título de baronete em 1781, três anos depois 
ter sido eleito presidente da Royal Society.  

•	 Durante muito tempo, Banks foi um conselheiro informal 
do Rei Jorge III no Royal Botanic Gardens, em Kew.

•	 Do alto do seu posto, Banks enviou exploradores e 
botânicos para muitas partes do mundo. Por seus esforços 
o Jardim Botânico Real se tornou um dos mais famoso do 
mundo.

Premiações e Descobertas:

•	 Publicou as primeiras descrições Linneanas de plantas e 
animais. 

•	 Estabeleu que mamíferos marsupiais foram primitivos em 
relação aos mamíferos placentários. 

•	 Atualmente cerca de 75 espécies levam o nome de Banks, 
incluindo o gênero de plantas dicotiledôneas Banksia. 

•	 Foi o primeiro a introduzir no ocidente os eucaliptos, as 
acácias e as mimosas.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Suas inúmeras contribuições para a ciência foram de 
grande importância, cada descrição bem elaborada para 
o conhecimento dos espécimes botânicos assim como a 
relação dos locais onde foram coletados. 
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Nome: Richard Owen
Data de nascimento: 20/07/1804

Data de falecimento: 18/12/1892

Fonte: www.nhm.ac.uk

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu em Lancaster – Reino Unido. Foi anatomista, 
paleontologista e biólogo britânico. 

•	 Embora fosse um figura controversa, ele é considerado até 
hoje como um dos naturalistas mais notáveis devido a sua 
capacidade de descrições de novas espécies, principalmente 
de fósseis.

•	 Considerado o segundo naturalista da era vitoriana, 
estudou medicina na universidade de Edimburgo. Se 
tornou membro da sociedade zoológica de Londres. 
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Premiações e Descobertas:

•	 Um anatomista brilhante, fundador do Museu de História 
Natural de Londres e criador da palavra dinossauro (que 
significa “réptil terrível”) após avaliar a anatomia de 
esqueleto vertebrado.

•	 Contribuiu para os estudos de taxonomia e paleontologia.

•	 Uma grande contribuição de Owen foi a campanha 
realizada para que os espécimes depositados no Museu 
Britânico recebessem um novo local para abrigar as amplas 
coleções zoológicas. Para tanto, em 1881, foi estabelecido 
o famoso Museu de História Natural de Londres.

•	 Owen preocupava-se com a divulgação da ciência para o 
grande público interessado em Ciências Naturais.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Foi pioneiro na nomenclatura anatômica dos esqueletos 
vertebrados, seus termos foram baseados em um esquema 
filosófico. Fez uma clara distinção entre os fenômenos, 
atualmente familiares como analogia e homologia. Seu 
trabalho forneceu grandes contribuições para o crescimento 
da biologia.
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Nome: Charles Robert Darwin
Data de nascimento: 12/02/1809

Data de falecimento: 19/04/1882

Fonte: socientifica.com.br

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu em Shrewsbury, Inglaterra. Filho do médico Robert 
Darwin e Susannah Darwin. 

•	 Aos 16 anos, Darwin concluiu o curso secundário e foi 
para a Universidade de Edimburgo, para estudar medicina. 

•	 Gostava de História Natural e fazia coleção de pedras, 
conchas, moedas, plantas, flores silvestres e ovos de 
pássaros. 

•	  Em 1831, com 22 anos, embarcou no veleiro de 27 metros, 
o HMS Beagle, para fazer companhia ao capitão Robert 
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Fitzroy rumo ao continente americano. Esteve no Brasil, 
bem como em outros países da América do Sul e na Ilha 
de Galápagos.

•	

Premiações e Descobertas:

•	 Formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os 
mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. 

•	 Em 1859, depois de 20 anos, Darwin lançou “A Origem das 
Espécies”, o primeiro de seus livros que explica a teoria da 
evolução. O livro teve sua primeira edição esgotada em um 
dia e revolucionou o pensamento naturalista.

•	 Esta obra destituiu a vida humana de qualquer superioridade 
em relação aos animais, abrindo caminho para a ciência 
moderna. Ademais, a teoria da seleção natural, de Darwin, 
é a base para a Teoria sintética da Evolução (TSE) ou 
neodarwinismo, teoria que é vastamente aceita pela 
comunidade científica nos dias atuais.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 O principal tema das pesquisas de Darwin, sempre foi o 
problema da evolução das espécies. Sua formulação sobre 
a origem das espécies foi baseada na seleção natural, nos 
efeitos da ação direta das condições do ambiente sobre os 
organismos e nas variações surgirem espontaneamente. 
Esses estudos são primordiais para o entendimento da 
complexidade e da diversidade biológica existente.
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Nome: Gregor Mendel
Data de nascimento: 20/07/1822

Data de falecimento: 06/01/1884 

Fonte: www3.unicentro.br

Origem e percurso de vida: 

•	 Johann Mendel nasceu em Hyncice, Vrazné, Tchéquia. Foi 
biólogo, botânico, monge agostiniano e meteorologista 
austríaco. 

•	 Estudou Matemática, Física, Filologia, Filosofia prática e 
teórica, e Ética no Instituto de Filosofia de Olomouc.

•	 Aos 21 anos seguiu os estudos ao ingressar no Mosteiro 
Agostiniano em Brno (na atual República Tcheca) onde 
incorporou o primeiro nome, Gregor.

•	 Realizou seus experimentos, com acurado rigor científico 
e descrições criteriosas.
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•	 É conhecido como o “Pai da genética”.

Premiações e Descobertas:

•	 Dos 1854 a 1864, Gregor Mendel trabalhou em seus 
cuidadosos experimentos com ervilhas (Pisum sativum). 
Ele leu a obra “A Origem das espécies” de Darwin.

•	 Ajudou a criar a Sociedade Austríaca de Meteorologia e 
foi co-fundador da Sociedade de Ciência Natural de Brno. 

•	 Descobriu as leis da genética, a primeira lei (Lei 
da segregação), e segunda lei (lei da recombinação 
independente). Em 1865, apresentou seus resultados com 
as ervilhas em uma palestra intitulada “Experimentos 
sobre a hibridização de plantas”.

•	 Mendel compreendeu que não herdamos os aspetos físicos 
(fenótipo), mas sim os fatores mendelianos (que hoje são 
chamados de genes). Foi muito sagaz ao entender que os 
‘fatores’ estavam aos pares no indivíduos e são separados 
nos gametas recombinando na fertilização ou união.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 O seu estudo com genética e experimentos com ervilhas, 
permitiu a compreensão da hereditariedade e das 
características fenotípicas. Os estudos de Mendel foram 
redescobertos em 1905, por William Bateson, e contribuiu 
para os avanços nas pesquisas em genética de populações, 
bioquímica e evolução.
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Nome: Alfred Russel Wallace
Data de nascimento: 08/01/1823

Data de falecimento: 07/11/1913

          

Fonte: revistagalileu.globo.com

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu na Inglaterra, autodidata e com 13 anos saiu da 
escola, devido as condições financeiras da família. 

•	 A interrupção da educação formal não o impediu de 
virar professor em agrimensura, topografia, aritmética e 
desenho na Collegiate School quando tinha 21 anos.

•	 Wallace propôs o Princípio da Divergência. Esse termo, 
utilizado por volta do ano

1829, significava desvio de uma norma contínua ou padrão, 
e o registro fóssil evidenciavam a divergência das formas 
(espécies) representativas posteriores comparadas com as 
anteriores, em cada grupo de organismos.
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•	 Em 1858, Wallace sintetiza a teoria da seleção natural (um 
manuscrito intitulado “Sobre a tendência de as variedades 
se afastarem indefinidamente do tipo original”) e remete 
estes relatos para Darwin. Pouco tempo depois Darwin 
publica “A Origem das Espécies”, sem os devidos créditos 
a Wallace.

Premiações e Descobertas: 
•	 Em 1840 começou a se interessar por botânica

•	 Curioso sobre os animais encontrados na floresta 
brasileira, borboletas e aves, o naturalista veio ao Brasil 
em 1848, visitando primeiro a cidade de Belém. Realizou 
outras viagens com a finalidade de explorar a fauna e flora 
de países tropicais.

•	 Wallace tem mais de 20 livros publicados. 

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Os estudos de Wallace e Darwin coadunam-se na 
explicação da seleção natural do mais apto e favorecem 
o entendimento dos mecanismos da evolução do ponto 
de vista biológico. Wallace investigou a adaptação e sua 
influência na sobrevivência dos indivíduos, ou seja, a 
seleção natural dos mais aptos. 
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Nome: Paul Ehrlich
Data de nascimento: 14/03/1854

Data de falecimento: 20/08/1915

Fonte: ocaisdamemoria.com

Origem e percurso de vida: 

•	 Paul Ehrlich nasceu em Strzelin, Polônia. Era filho de 
judeus influentes, Ismar Ehrlich e Rosa Weigert. 

•	 Fez doutorado em 1878, em Leipzig na Alemanha. Em 
1883, ele se casou e teve duas filhas. 

•	 Foi professor em Berlim. Ganhador do prêmio Nobel em 
Fisiologia/Medicina, juntamente com o biólogo Ilya Ilyich 
Mechnikov. 

•	 Em 1889, concentrou-se em pesquisar processos 
imunológicos e algumas toxinas como a da difteria, o que 
resultou no estabelecimento da teoria de que os anticorpos 
eram desenvolvidos pelo organismo em reação aos 
micróbios.
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Premiações e Descobertas:

•	 Ehrlich foi um bacteriologista que recebeu o Prêmio Nobel 
de Fisiologia ou Medicina de 1908. Considerado o pai da 
quimioterapia.

•	 Ficou famoso pelo seu trabalho em imunologia, 
hematologia e quimioterapia. 

•	 A expressão “balas mágicas”, criada por Ehrlich, originou 
o conceito de “receptores específicos” em Biologia.

•	 Em 1909 descobriu o Salvarsan, um medicamento obtido 
a partir de mais de mil combinações de arsênico.  Este 
composto juntamente com o Neosalvarsan (1912) foram os 
produtos mais bem sucedidos e eficazes para o tratamento 
de sífilis até o surgimento da penicilina e dos antibióticos, 
na década de 1940.

•	 A descoberta do valor terapêutico dos arsenobenzois 
consagrou Ehrlich internacionalmente. 

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Estudou os processos imunológicos e algumas toxinas de 
doenças além de desenvolver medicamentos e terapias 
eficientes. A moderna teoria imunológica baseia-se nos 
estudos de Ehrlich.
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Nome: Rosalind Franklin
Data de nascimento: 25/07/1920

Data de falecimento: 16/04/1958

           Fonte: escola.britannica.com.br

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu em Notting Hill, Londres, Reino Unido. Rosalind 
Franklin se destacou nas aulas de ciências desde cedo, 
tendo estudado em uma das poucas escolas para garotas 
que ensinavam física e química na sua época. 

•	 Ela decidiu que queria ser cientista aos 15 anos, 
contrariando a vontade de seus pais, que gostariam que sua 
filha estudasse serviço social. 

•	 Em 1939, entrou no Newham College, e graduou-se em 
físico-química em 1941 na Universidade de Cambridge.
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Premiações e Descobertas:

•	 Pioneira nas pesquisas de biologia molecular, a biofísica 
britânica Rosalind Franklin ficou conhecida no meio 
científico por seu trabalho sobre a difração dos raios-x, 
além de ter descoberto o formato helicoidal do DNA e 
ganhar o título póstumo de “mãe do DNA.

•	 Suas contribuições foram enormes para a ciência, mas a 
pesquisadora só teve seu trabalho reconhecido após sua 
morte. O prêmio por suas descobertas foi entregue a três 
homens: Maurice Wilkins, James Watson e Francis Crick, 
pelos estudos realizados a respeito da formação dos ácidos 
nucleicos.

•	 Nos anos 1950, as mulheres eram extremamente 
desvalorizadas nas universidades. Somente a partir dos anos 
1960, Franklin passou a ser reconhecida pela comunidade 
científica como autora das imagens que permitiram a 
observação da dupla hélice. Em 2000, o próprio Watson 
citou o nome Franklin como tendo papel fundamental para 
sua descoberta

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 O trabalho de Franklin foi fundamental para construir 
o modelo da dupla hélice do DNA, de Watson e Click, 
contribuindo para o avanço da biologia molecular e da 
bioquímica bem como nos estudos de genômica.
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Nome: Rachel Carson
Data de nascimento: 27/05/1907

Data de falecimento: 14/04/1964

Fonte: www.latimes.com

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu em Springdale, Pensilvânia, EUA. Aos 22 
anos, Rachel já se formava em Biologia na Pennsylvania 
College para mulheres. Logo em seguida, fez sua pós-
graduação na Johns Hopkins University. 

•	 Foi uma bióloga marinha, cientista, escritora e ecologista 
americana. 

•	 Em 1941, publicou seu primeiro livro, “Sob o mar-vento”, 
um tanto ignorado no início, mas, mais tarde, um best-
seller. Seu segundo livro, “O mar em torno de nós”, de 
1951, permaneceu na lista dos best-sellers do New York 
Times por 86 semanas e lhe rendeu um prêmio. E em 1955, 
publicou o terceiro livro, “A borda do mar”.

Premiações e Descobertas:
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•	 Em 1957, Carson já estava envolvida na investigação 
dos efeitos do DDT e outros pesticidas sintéticos sobre a 
natureza, os animais e humanos.Conservação ambiental, 
o seu trabalho principal, livro Silent Spring (Primavera 
silenciosa). 

•	 Iniciou, em 1959, a escrita de seu clássico Silent spring 
(Primavera silenciosa). Este livro alerta sobre as 
consequências já comprovadas (e outras prováveis) do uso 
absurdamente liberal dos pesticidas sintéticos.

•	 Carson ajudou a lançar a consciência ambiental moderna 
fundamentando movimentos ambientalistas. 

•	 Em 1970, seis anos após a morte de Carson, o presidente 
Richard Nixon (1913-1994) criou a Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos, e, em 1972, ela baniu o 
DDT.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	  Nos impactos ambientais, onde sua atenção foi voltada 
para os problemas ambientais causados pelos pesticidas 
sintéticos. O resultado do livro “Primavera silenciosa” 
trouxe muitas preocupações de cunho ambiental, proibição 
nacional de DDT e outros pesticidas nos EUA.
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Nome: Jacques Cousteau
Data de nascimento: 11/06/1910

Data de falecimento: 25/06/1997

Fonte: www.evidive.com.br

Origem e percurso de vida: 

•	 Nasceu em Sailt Andre de Cubzac, França. Durante a 
infância, sofria de anemia e enterite, uma doença estomacal. 
Aprendeu a nadar com 4 anos de idade.

•	 Aos 20 anos, em 1930, entra na “Ecole Navale”, em Brest. 
Sua intenção era ser um aviador naval. Tornou-se oficial 
de artilharia.  Entre 1933 a 1935, participou de numerosas 
campanhas no Extremo Oriente a bordo do cruzador 
Primauguet. Foi designado como segundo tenente na base 
naval em Xangai, China. 

•	 Em 1936 sofreu um acidente automobilístico que mudou 
sua vida.
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•	 Casou-se, em 1937, com Simone Melchior e tiveram dois 
filhos.

•	 Foi ativista ambiental, cineasta, documentarista, escritor, 
inventor, mergulhador e oceanógrafo. Também foi diretor 
do Instituto Oceanográfico de Mônaco e fundador da 
Fundação Cousteau. Ficou conhecido como o pai do 
mergulho. 

Premiações e Descobertas:

•	 Em 1943 ganhou seu primeiro prêmio pelo filme 
subaquático feito sem aparelho respiratório. 

•	 Em 1950, fundou as Campanhas Oceanográficas Francesas 
(FOC). Ainda neste ano Cousteau adaptou o caça-minas 
Calypso como laboratório móvel para pesquisa de campo 
e como seu principal veículo para mergulho e filmagem.

•	 Alertou para a contaminação dos oceanos e ganhou 
prêmios por seus filmes detalhados sobre a vida marinha.

•	 Dentre suas descobertas destacam-se: Aqualung, 
rádio embaixo d´água, regulador de mergulho, trimarã 
submarino, gaiola de tubarões e a turbovela. 

•	 Notório defensor da preservação da vida marinha.

Relação com os conteúdos de ciências:

•	 Um novo tipo de comunicação científica foi criado na época, 
que Cousteau utilizou de maneiras simples de compartilhar 
conceitos científicos. O seu trabalho permitiu que muitas 
pessoas viessem a explorar os recursos dos oceanos. 
Suas pesquisas apontam a relevância da preservação dos 
habitats marinhos.



86



87

ALGumAS rEFErÊNCiAS CoNSuLTADAS E ESTuDADAS 
Em AuLA

ALVES, K. S. G.; FORSBERG, M. C. A história da biologia e 
a formação de professores de ciências: a contribuição de Alfred 
Russel Wallace para a teoria da evolução. In: VII Enpec – 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Anais... 
Florianópolis, 2009. ISSN: 2176-6940. 

BAEZ, F. História Universal da Destruição dos Livros Das 
Tábuas Sumérias à Guerra do Iraque. Trad. Léo Schlafman. Rio 
de Janeiro: Ediouro, 2004.

CHASSOT, A. I. História da Química: Alquimicando a Química. 
Química Nova. São Paulo, n. 1, p. 20-22, 1995.

DOMINGUES, A. O Brasil nos relatos de viajantes ingleses do 
século XVIII: produção de discursos sobre o Novo Mundo. Revista 
Brasileira de História. São Paulo, v. 28, n. 55, p. 133-152, 2008.

KICKHÖFEL, E. H. P. A lição de anatomia de Andreas Vesalius e 
a ciência moderna. Scientiae Zudia. São Paulo, v. 1, n. 3, p. 389-
404, 2003.

LIMA, L. C. S. História da Física. Disponível em: http://www.
das.inpe.br/~alex/Ensino/cursos/historia_da_ciencia/artigos/
Historia_da_Fisica_30.pdf>. Acesso aos 02 set. 2020.

MARTINS, L. A. P.; PRESTES, M. E. B. (eds.) Filosofia e História 
da Biologia. Fascículo Especial: Fontes Primárias da História 
da Biologia, v. 8, n. 3, 2013. ISSN 1983-053X.

MARTINS, R. A. Física e História. Ciência e Cultura. São Paulo, 
v. 57, n. 3, p. 25-29, 2005.

PAPAVERO, N.; SANTOS, C. F. M. Evolucionismo darwinista? 
Contribuições de Alfred Russel Wallace à Teoria da Evolução. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 34, n. 67, p. 159-
180, 2014.



88

SANTOS, A. M. M. C.; SILVA, C. J. F.; BUCELLI, R. L. Evolução 
histórica da Química. Rede São Paulo de Formação Docente, 
UNESP, São Paulo. Cursos de Especialização para o quadro do 
Magistério da SEESP – Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 
2011.

TORIBIO, A. M. V. História da física. Universidade Federal do 
Espírito Santo: Vitória/ES, Secretaria de Ensino a Distância, 2012.

VIEIRA, C. L. História da Física: Artigos, ensaios e resenhas.1. 
ed., Rio de Janeiro: CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas), 
2015.

Também foram consultados sites da internet que continham 
informações específicas sobre os cientistas.



89

SoBrE o AuTor

Marcelo Franco Leão – Graduação em Química Licenciatura 
Plena (UNISC), Graduação em Licenciatura em Física 
(UNEMAT), Especialização em Orientação Educacional (DOM 
ALBERTO), Especialização em Relações Raciais e Educação na 
Sociedade Brasileira (UFMT), Mestrado em Ensino (UNIVATES) 
e Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde 
(UFRGS). Atuou como Professor de Química e Física na Rede 
Pública Estadual (2003-2010). Atuou como Professor de Química 
na UNEMAT (2010-2014). Desde 2015 é professor de Química do 
IFMT Campus Confresa. Membro do Grupo de Pesquisa Ensino 
de Ciências e Matemática no Baixo Araguaia (EnCiMa) e editor 
da Revista Prática Docente (RPD). Atualmente é coordenador de 
pesquisa e pós-graduação do IFMT Campus Confresa.



Reitor
Willian Silva de Paula 

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação
Erineudo de Lima Canuto 
Pró-Reitora de Ensino

Carlos André de Oliveira Câmara
Pró-Reitor de Extensão

Marcus Vinicius Taques Arruda
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

João Germano Rosinke
Pró-Reitor de Administração

Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo
Diretora de Planejamento Executivo

Gláucia Mara de Barros
Diretor de Pesquisa e Inovação Tecnológica

José Luiz de Siqueira
Diretor de Pós-Graduação

Jeferson Moriel Júnior
Diretor Geral do IFMT Campus Confresa

Giliard Brito de Freitas
Diretora de Ensino do IFMT Campus Confresa

Ana Cláudia Tasinaffo Alves
Diretor de Administração e Planejamento do IFMT Campus 

Confresa
Edna Lúcia Souza Cruz

Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação do IFMT Campus 
Confresa

Marcelo Franco Leão
Coordenador de Extensão do IFMT Campus Confresa

Elisabeth Pinheiro da Silva



Essa obra foi publicada com recursos orçamentários 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso.

Realização:

Apoio:





9 786555 820140

ISBN: 978-65-5582-014-0


	capa Linha do Tempo
	Livro4
	capa Linha do Tempo



