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Caro Aluno: 
  
 Seja bem-vindo ao curso de Ciências. 
             
 Instruções: 
  
1 - Trace uma meta, seja disciplinado e determine seu objetivo de conclusão do curso; 
              
2 - Com muita paciência e amor leia atentamente os capítulos das apostilas; 
      
3 - Anote no caderno as dúvidas e sempre que for necessário consulte o dicionário; 
            
4 - Caso tenha dúvidas com o conteúdo da matéria que estiver estudando, consulte um professor; 
  
5 - Você poderá acessar as apostilas pelo site www.ceesvo.com.br; 
            
6 - É obrigatório o cuidado com a apostila, mantendo-a limpa (sem rabiscos a lápis ou caneta) e em 
perfeitas condições de uso.  
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Via Láctea—galáxia onde está o sistema solar 

Terra planeta do sistema solar 

Bolor—fungo visão macroscópica 

                  Bolor—fungo visão microscópica 

Terra 

Capítulo I 
Ciências é a atividade humana 
COMPREENDER A CIÊNCIA COMO ATIVIDADE HUMANA, HISTÓRICA, ASSOCIA-

DA A ASPECTOS DE ORDEM SOCIAL, ECONÔMICA, POLÍTICA E CULTURAL. 
Maria Cecília Guedes Condeixa 
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A Ciência é atividade humana 
Apresentação. 
Você já parou para pensar sobre a importância da 
ciência em seu dia-a-dia? Não falta ocasião para re-
fletir sobre o assunto. Por exemplo, numa consulta 
médica, você pode reparar que o médico usa conhe-
cimentos científicos, ao dar nomes e explicações pa-
ra as doenças e o funcionamento do corpo. Às vezes, 
é solicitado um exame mais  moderno, com apare-
lhos recém-inventados...Um avanço da ciência e da 
tecnologia. 
E na televisão? Programas divulgam as mais recentes descobertas científicas, tratando sobre o Univer-
so, o corpo humano e tudo que existe em nosso planeta. Informam sobre fenômenos naturais espetacu-
lares, como a erupção de um vulcão (quando de uma montanha saem gás e rochas derretidas, quentís-
simos) ou um eclipse solar (quando a Lua passa diante do Sol, que fica total ou parcialmente tapado, 
chegando a dar impressão de que é noite durante o dia). 
Nas propagandas também aparece a ciência. 
Falam: este produto foi testado cientificamente. O produto pode ser um sabão em pó, uma pasta de den-
te ou qualquer outro. Parece que é importante dar um valor científico ao produto, tornando-o mais confiá-
vel. 
Perguntamos, então: como a ciência é produzida? Quando a ciência começou a existir? 
Como conhecer os fenômenos naturais em nosso cotidiano? A opinião científica é sempre a mesma? O 
que caracteriza o conhecimento científico? 
Neste capítulo, você está convidado a refletir sobre essas questões, a pensar sobre suas opiniões e a 
construir novos conhecimentos. Participe ativamente dessa leitura, respondendo em um caderno e com-
parando suas respostas às que estão sendo oferecidas pelo texto, ou ao final do capítulo. 
 

NOMES E DESCRIÇÕES DOS FENÔMENOS NATURAIS 
Uma senhora, lembrando de sua infância, disse: 
– Quando eu era criança, olhava o céu, me encantava e me perguntava: o Sol de cada dia é um novo 
Sol? A cada dia tem um Sol diferente? O que acontecia com o Sol durante a noite? 
Você também já pensou sobre esse assunto? Que respostas dá às perguntas da menina? 
Quando fazemos essas perguntas, estamos de fato procurando compreender fenômenos do dia e da 
noite. 

Certamente, há muito que se conhecer, a partir de nossa pró-
pria capacidade de observar, de perguntar e de comparar res-
postas. O dia-a-dia das pessoas vai dando oportunidade para 
conhecer melhor os variados fenômenos da natureza. Isso varia 
conforme as profissões e os modos de vida das pessoas. Por 
exemplo, quem vive no campo, em geral, tem mais conhecimen-
to sobre fatos relacionados às plantas e aos animais, sobre as 
variações do calor e das chuvas durante o ano, pois dependem 
disso para plantar. 
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Já os pescadores à beira-mar descrevem bem os fenômenos das marés (o sobe e desce do nível do 
mar, duas vezes por dia), as épocas do ano em que os peixes e outros seres aquáticos estão se repro-
duzindo (tempo de desova) e que são impróprias para a pesca, pois matar animais na época da reprodu-
ção leva à diminuição do número total de animais, com o tempo. 

1 - Desenvolvendo competências 

Identifique e observe fenômenos naturais 

Em diferentes profissões, os trabalhadores lidam diretamente com os fenômenos  naturais. Por exemplo, 

os bombeiros lidam com o fogo; os eletricistas, com a eletricidade e com os materiais isolantes de eletri-

cidade; os horticultores, com o solo, com o clima e com as sementes; os músicos trabalham com os 

sons. Para ampliar o quadro a seguir, busque mais exemplos no texto anterior e nas atividades profissio-

nais que você conhece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Desenvolvendo competências 

Livro das Árvores é um produto cultural do povo Ticuna, que tem a maior população indígena do Estado 
do Amazonas e vive também em um país vizinho, o Peru. Sua língua, também chamada Ticuna, é uma 
das 180 línguas indígenas do Brasil. O livro faz parte do projeto “A natureza segundo os Ticuna” e foi 
publicado pela Organização Geral dos Professores Bilíngües Ticunas, em 1997. Nele, professores bilín-
gües, que falam português e a língua ticuna, registraram muitos conhecimentos sobre a Floresta Amazô-
nica. 
É do Livro das Árvores o poema Qualquer vida é muita dentro da floresta, que você confere. 

 
Profissão 

 
Fenômeno natural 

Eletricistas Eletricidade, materiais isolantes ou 
condutores de eletricidade 

Bombeiros Fogo 
 

    
 

    
 

EM RESUMO: 

• Fenômeno natural é o nome que se dá a tudo que está na natureza, tudo que está se transformando e 
dela faz parte. Nenhum fenômeno natural é isolado dos demais. E ao contrário do que muita gente pen-
sa, nem todos os fenômenos naturais são fantásticos, 
como uma erupção vulcânica. O nascimento de uma flor, o dia e a noite também são fenômenos natu-
rais. 
• Podemos aprender sobre os fenômenos contando com nossa curiosidade, em nosso cotidiano, obser-
vando e perguntando para pessoas. O conhecimento da natureza faz parte da tradição dos povos e de 
sua cultura. Chama-se “cultura” o conjunto de crenças, hábitos e modos de vida das pessoas. O jeito 
como as pessoas falam, se alimentam e se vestem faz parte da cultura de seu povo. 
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I - Encontre em quais passagens do poema estão mencionados os fenômenos: 
a) da dispersão de sementes pela ação dos animais, isto é, como os animais ajudam a espalhar as se-
mentes. 
b) das etapas de vida de uma planta: germinação (formação da plantinha a partir da semente), cresci-
mento e frutificação (surgimento dos frutos). 
c) da alternância do dia e da noite: todo dia há um período em que a Terra é iluminada pelo Sol, seguido 
de outro período escuro. 
d) da variação de luz e do calor, durante o dia e a noite. 
 
 
II - No poema, os autores utilizam também um toque poético, por exemplo, ao contar sobre as sombras 
que “multiplicam as árvores”. Isso é poesia e não a descrição de um fenômeno, pois de fato, as sombras 
não multiplicam árvores. Encontre uma outra passagem em que essa forma de expressão é utilizada. 

Dispersão de sementes 
 
O surgimento de novas plantas 

depende da distribuição das se-

mentes. Essa dispersão é promo-

vida, por exemplo, por animais, 

que comem e defecam as semen-

tes, ou as carregam presas no 

corpo. Ou pelo vento, como no 

caso do dente-de-leão, que se vê 

na ilustração. 

Qualquer vida é muita dentro da floresta 
 

Se a gente olha de cima, parece tudo parado.                                                       
Mas por dentro é diferente. 

A floresta está sempre em movimento. 
Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. 

Vem o vento. 
Vem a chuva. 

Caem as folhas. 
E nascem folhas novas. 

Das flores saem os frutos. 
E os frutos são os alimentos. 

Os pássaros deixam cair as sementes. 
Das sementes nascem novas árvores. 

E vem a noite. 
Vem a Lua. 

E vêm as sombras que multiplicam as árvores. 
As luzes dos vaga-lumes são estrelas na terra. 

E com o Sol vem o dia. 
Esquenta a mata. 
Ilumina as folhas. 

Tudo tem cor e movimento. 
   
A natureza segundo os Ticunas/Livro das Árvores 

Organização Geral dos Professores Bilíngües Ticunas, 1997. 
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3—Desenvolvendo competências 
Pratique a observação de um fenômeno natural: observe o movimento diário do Sol em relação ao hori-
zonte e o registre em uma descrição. 
Talvez você esteja entre as pessoas que estão habituadas a olhar para o céu e verificar a posição do Sol 
durante o dia. Senão, observe ao longo de dois dias, logo pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer. A-
proveite para ver também as sombras de coisas diferentes (árvores, prédios etc.) sob a luz do Sol, em 
cada horário. 
Mas, cuidado! Olhar demoradamente o Sol traz prejuízos à visão. Portanto, seja rápido a cada vez que 
observar o Sol. 
 

EM BUSCA DE EXPLICAÇÕES SOBRE OS FENÔMENOS NATURAIS 
No poema “Qualquer vida é muita dentro da  floresta”, você pode verificar que os ticunas registraram seu 
conhecimento sobre fenômenos com que convivem. São fenômenos que observam em seu dia-a-dia, 
como as transformações das plantas e o calor do Sol. As observações realizadas por muitas gerações 
permitem descrever os fenômenos da floresta com beleza e precisão. 
Você mesmo obtém uma descrição semelhante à de muitas pessoas, ao realizar sua própria observação 
do movimento do Sol em relação ao horizonte. Essa observação pode ser descrita assim: o Sol aparece 
todos os dias, em certa região do horizonte, chamada “leste”, depois, vai-se distanciando dessa região, 
até alcançar uma posição chamada “sol a pino”, ao meio do dia. A essa hora, a luz do Sol, ao bater nos 
objetos (prédio, pessoas etc.), resulta em sombras bem pequenas, projetadas no chão. Depois, o Sol 
segue em direção ao horizonte a oeste, onde acontece o “pôr do sol”. Desde o meio-dia até o final da 
tarde, as sombras vão ficando cada vez mais compridas. Na parte da manhã, o que acontece com as 
sombras é o contrário do que acontece à tarde: à medida que passa o tempo, as sombras vão-se tornan-
do mais curtas. 
O termo “horizonte” define o espaço que a vista alcança, ao observar o encontro entre o céu e a terra, ou 
o céu e o mar. Leste e Oeste são os nomes de onde o Sol nasce e se põe, respectivamente. São dois 
dos pontos cardeais. Os outros dois pontos são o Norte e o Sul. Um modo simples de uma pessoa en-
contrar os pontos cardeais é apontar o Leste com a mão direita e o Oeste com a esquerda; assim, o Nor-
te estará à frente da pessoa e o Sul, no sentido de suas costas. 
Descrever os fenômenos é um passo importante em direção ao conhecimento da natureza. Mas as des-
crições, muitas vezes, não são suficientes. É preciso ir além e saber as causas, os porquês dos fenôme-
nos. 
No caso dos fenômenos descritos no texto ticuna, poderíamos perguntar por que “a floresta está sempre 
em movimento e há uma vida dentro dela que se transforma sem parar”? Poderíamos ir buscar respos-
tas nas Ciências Naturais, especialmente na Biologia, a ciência da vida. 
No caso do movimento do Sol em relação ao horizonte, a descrição não esclarece questão importante: 
por que todos os dias acontecem o nascer e o pôr-do-Sol?  
Perguntas como essas, que questionam o porquê dos fenômenos, foram respondidas desde os mais re-
motos tempos, de diferentes maneiras. Essas respostas são parte importante das culturas humanas, 
muito antes do conhecimento científico ganhar a enorme importância que tem hoje em dia. 
Realize a proposta seguinte para se informar a respeito de duas explicações sobre o Sol e o Universo 
produzidas por culturas distintas. 
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4—Desenvolvendo competências 
Estude os dois textos destacados a seguir; eles trazem explicações sobre o Sol e outros fenômenos ce-
lestes, elaboradas por dois povos bem diferentes entre si e distantes no tempo e no espaço. 
Roteiro de leitura 
Durante a leitura, procure descobrir as razões dessas explicações, isto é, quais são os elementos mais 
importantes, em que se baseiam as explicações ou fundamentos. 
Para tanto, verifique nos dois textos: 
Quais são os “personagens”? Em que tempo ocorrem? E a matemática, as figuras geométricas, estão 
presentes? Em cada uma, como se descreve o movimento do Sol? Quais são as perguntas que cada 
explicação busca resolver? 
O primeiro texto é um resumo sobre um Mito de Criação, ou seja, um conto de tradição de um povo, fa-
lando de suas crenças sobre a natureza e o comportamento humano. São histórias de heróis e de deu-
ses. Algumas estão escritas em livros sagrados, outras se transmitem pela fala.  
Muitos brasileiros têm a Bíblia por tradição, sendo a Gênese o mais conhecido mito da criação entre nós. 
O segundo texto é uma síntese de vários textos que falam sobre a ciência de Aristóteles. Estes textos 
foram escritos por estudiosos da História da Ciência. 
 

 
 Primeiro texto: 

 

Mito da Criação do Sol, do povo  
Desâna, do norte do Amazonas 

 
Da escuridão, surgiu Yebá beló, a avó do uni-
verso. Ela pensou então como seria a Terra. 
Primeiro formou a esfera do universo barriga. 
Depois, Yebá quis povoar a esfera e criou cin-
co trovões e lhes deu moradia. Ainda não ha-
via luz, por isso Yebá pediu aos cinco trovões 
que criassem a vida no mundo. 
Eles fizeram os rios, mas eles ficaram em su-
as casas e não fizeram a luz. Como solução, 
a avó do mundo criou Yebá Ngoamãn e dis-
se: 
– Meus irmãos trovões não souberam fazer 
as coisas do mundo e a humanidade. Agora 
faça-as você que eu hei de guiá-lo. 
Então, Yebá Ngoamãn ergueu seu bastão, 
que a avó enfeitou com penas de tucano e 
todos os enfeites femininos e masculinos. 
Com esses enfeites na ponta, o bastão se 
transformou no Sol, que gira por si mesmo. 
Adaptado de pôster da revista Ciência Hoje das Crianças. 

Segundo texto: 
 

Notícia sobre o nascimento das ciências 
 
Aristóteles foi um grande pensador que viveu na 
Grécia, há mais ou menos 2.400 anos. Com base 
nas idéias de outros filósofos ( pensadores) e em 
seus próprios estudos, ele escreveu dezenas de li-
vros sobre Moral, Política, Lógica e também sobre a 
poesia, os animais, as plantas e os fenômenos ce-
lestes. 
De tudo que Aristóteles escreveu sobre o céu e a 
Terra, destacamos algumas idéias. Para ele, a Terra 
ocupa o centro do Universo, que é eterno. O céu é 
composto por várias esferas transparentes onde se 
prendem a Lua, o Sol e todos os corpos celestes. 
Muito acima da Terra, onde tudo é perfeito, habitam 
as divindades, que não são criadoras do universo. 
Ele explicava que o movimento natural das coisas na 
Terra era a linha reta, como no movimento das coi-
sas que caem. E que o movimento natural nos céus 
era o círculo, o redondo, como se vê na trajetória do 
Sol, da Lua e das estrelas. A Terra seria feita de á-
gua, fogo, ar e terra. Os céus seriam feitos de uma 
outra matéria, chamada éter. 
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Comparando as duas explicações, podemos notar algumas semelhanças e diferenças. As duas dão ex-
plicações para o Sol e outros fenômenos do Universo. Ambas incluem a idéia de divindade, mas só no 
mito indígena os deuses são responsáveis pela criação do Universo. Para Aristóteles, a natureza é mais 
independente dos deuses e existe por si só. Para o sábio grego, a natureza é feita de matéria e o Uni-
verso é eterno. No mito indígena, a natureza é feita de deuses e seus filhos. 
Ambas as explicações usam a idéia de esfera (algo redondo) para descrever o céu. Ambas descrevem o 
giro do Sol como um movimento dele próprio, em torno da Terra. 
Observe, ainda, que as duas explicações valem-se do que vemos todos os dias: o Sol se movimentando 
em arco até se esconder, parecendo se esconder “atrás” ou “embaixo” da Terra, em um lugar que não 
vemos. Valem-se, portanto, da idéia de que é o Sol que gira ao redor da Terra. Mas, hoje em dia, sabe-
se que esta é uma aparência enganosa. Você sabe dizer onde está o engano? Se sabe, é porque co-
nhece a explicação atual para o dia e a noite. Continue estudando este capítulo para saber como foi 
construída essa explicação. 
 
 

CULTURA E COMPREENSÃO DO MUNDO, HOJE E NO PASSADO. 
Na Grécia Antiga, bem antes do nascimento de Cristo, viveram pensadores que produziram alguns co-
nhecimentos detalhados sobre os fenômenos naturais. Eram conhecimentos que já não se baseavam 
nos deuses, já não eram mitos. 
Eram um tipo de explicação em que a natureza era explicada por si só, uma novidade na época. 
Ao se libertar dos deuses para explicar a natureza, a humanidade começou a criar o que hoje chama-
mos de Ciência. 
Como vimos, Aristóteles pensava na Terra como uma esfera no centro do Universo. Na mesma época, 
um outro filósofo grego, chamado Aristarco, explicava bem diferente: ele achava que o Sol estaria no 
centro do Universo e que a Terra girava ao seu redor. Contudo, essas idéias foram esquecidas durante 
muito tempo e só foram retomadas séculos depois. 
O conjunto da obra de Aristóteles foi preservado e utilizado por outros pensadores por quase 2.000 a-
nos, de trezentos antes de Cristo até os anos 1600, aproximadamente. 
Importante aperfeiçoamento das idéias de Aristóteles foi realizado por Cláudio Ptolomeu no século II d-
.C., século que vai de cem anos até duzentos anos depois do nascimento de Cristo. 
Ptolomeu viveu em Alexandria, cidade no norte da África, num tempo em que ela era um grande centro 
cultural. Sua obra trazia o modo de calcular os movimentos das estrelas, da Lua, do Sol. Assim, podia 
prever os eclipses e outros acontecimentos celestes. Continha também 
um catálogo com 1.022 estrelas e a descrição dos instrumentos astro-
nômicos da época. 
A obra de Ptolomeu também foi preservada e utilizada durante muitos 
séculos seguintes.  
 
Observe a figura, feita no século XVI d.C. (que vai do ano 1500 até o 
ano 1600 depois de Cristo), tempo em que Ptolomeu ainda era impor-
tante referência da Astronomia. Ela mostra o astrônomo utilizando um 
instrumento que serve para medir os ângulos entre os diferentes as-
tros. Ao seu lado, uma figura feminina inspiradora, a Musa da Astrono-
mia, ciência que estuda os corpos celestes. 
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Com Ptolomeu, a Ciência trabalha seus rumos, estreitando relações com as matemáticas e utilizando 
tecnologia especial, os equipamentos para observação e medida. Assim, a obra de Ptolomeu represen-
tou um avanço na ciência da época, ainda que ele continuasse pensando que a Terra estava no centro 
do Universo, do mesmo modo que Aristóteles e quase toda a humanidade. 
Entretanto, problemas nas explicações de Ptolomeu abalaram a teoria de que a Terra ocupava o cen-
tro do Universo. Teoria, aliás, é a explicação de vários fenômenos de modo conjunto, formando um sis-
tema de idéias e métodos de estudo. Os métodos indicam como observar, calcular e registrar os fenô-
menos. 
 

EM RESUMO: 
 As ciências da natureza comportam as descrições e explicações dos fenômenos 
naturais organizadas em teorias. No campo da Astronomia, as primeiras teorias 
científicas surgiram na Grécia Antiga. 
 

5—Desenvolvendo competências 
Reflita sobre esta questão: Para que as pessoas observam os astros no céu? Talvez você conheça 
algumas respostas, a partir de sua própria vivência cotidiana. 
Examine cada uma das afirmações abaixo. Elas representam alguns motivos pelos quais as pessoas 
costumam observar o céu.  
I - o céu é um belo espetáculo; 
II - os movimentos do céu marcam a passagem do tempo; 
III - o Sol e as estrelas são referências para o deslocamento no espaço; 
Na sua opinião, quais dessas razões foram válidas para as pessoas de antigamente? 
E quais são importantes ainda hoje? 
 

6—Desenvolvendo competências 
Orientações para a observação do céu noturno 
Se você conhece alguém experiente na observação do céu, peça ajuda. 
- Observe as estrelas durante uma noite. 
Em uma noite estrelada, escolha algumas estrelas no começo da noite e veja bem onde elas se encon-
tram (mais perto do horizonte a leste ou mais no alto do céu). Procure o mesmo conjunto depois de 
algumas horas, mais a oeste. Você verificará que, ao longo da noite, as estrelas parecem deslocar-se, 
todas juntas, de leste para oeste (no mesmo sentido que o Sol durante um dia). 
- Observe a constelação do Cruzeiro do Sul, conjunto de quatro estrelas que se distribuem como se 
estivessem nas pontas de uma cruz (da forma de uma cruz cristã, com as linhas se cruzando fora do 
centro). Completa o conjunto uma quinta estrela, menos brilhante, perto de uma das pontas: é a estrela 
chamada Intrusa. Durante uma noite, você poderá observar o deslocamento do Cruzeiro do Sul, do 
mesmo modo que as outras estrelas. 
- Observe o planeta Vênus, popularmente chamado Estrela d’Alva (estrela da manhã, da aurora) ou 
Vésper (estrela da tarde, vespertina). Depois do Sol e da Lua, é o astro mais  luminoso no céu. Ele po-
de ser visto nas primeiras horas da manhã, a leste, ou nas primeiras horas da noite, a oeste, depen-
dendo da época do ano. Portanto, você não verá a Estrela d’Alva (planeta Vênus) acompanhando o 
movimento das demais estrelas. 
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AS EXPLICAÇÕES SOBRE A TERRA E O UNIVERSO 
Para os antigos, os movimentos dos corpos celestes eram importantes para reconhecer o espaço e o 
tempo. O movimento do Sol, durante o dia, e o movimento das estrelas, durante a noite, funcionam co-
mo relógio, permitindo conhecer a passagem do tempo. Ainda hoje, há pessoas que  
sabem identificar as horas, olhando para o céu. 
Também há pessoas que sabem se localizar, usando o Sol e as estrelas como referências para encon-
trar os pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste) e se mover no espaço. No passado, sem os instrumen-
tos hoje disponíveis, este conhecimento foi essencial na navegação, por exemplo.  
Além disso, era importante conhecer a posição do Sol e das estrelas durante o ano. Essas posições 
marcam o começo das estações boas para plantar, para colher e muitas outras atividades. Os astrôno-
mos eram requisitados para os cálculos do calendário anual. Em meados do  século XVI (anos 1500), 
havia vários calendários, que não concordavam entre si. 
A existência de muitos calendários na Europa gerava dificuldades, como para marcar datas de contrata-
ção de trabalhadores para colher as safras ou o vencimento de dívidas. Então, no final daquele século, o 
Papa da Igreja Católica Romana convocou um conselho de sábios para determinar um calendário único 
e que funcionasse muito bem. A Igreja estava exercendo o seu papel, pois foi, durante muito tempo, a 
fonte de produção e controle da cultura e do poder no mundo europeu.  
O bom funcionamento do calendário dependia de uma boa compreensão dos movimentos celestes, com 
previsões exatas. Para isso, não bastavam as explicações de Ptolomeu. De fato, durante os séculos que 
se seguiram à publicação da obra de Ptolomeu, os astrônomos buscaram aperfeiçoá-la. 
Mas no século XVI, muitos sábios tinham certeza de que a teoria do alexandrino Ptolomeu não dava 
conta nem de prever o começo das estações, nem de explicar o movimento dos planetas (Mercúrio, Vê-
nus, Marte e Júpiter eram conhecidos naquela época). Isso porque os planetas pareciam desenhar 
“laços” no céu, durante um período variado entre meses e anos. 
Não acompanha as demais estrelas durante uma noite, o que você pode notar ao realizar as atividades 
de observação do céu noturno. Era muito difícil explicar como os planetas estariam dando voltas em tor-
no da Terra. Bem que os astrônomos tentaram, durante séculos, fazendo inúmeros cálculos. Mas nada 
funcionava com a perfeição pretendida. A propósito, a palavra planeta significa “estrela errante”. 
Em vista dessas dificuldades, os católicos reformadores do calendário decidiram usar as explicações de 
Nicolau Copérnico, astrônomo e cônego da Igreja Católica, nascido na Polônia, que viveu de 1473 a 
1543. 
Em 1543, um pouco antes de morrer, Copérnico teve um livro publicado, no qual fez reviver uma idéia: 
colocar o Sol no centro do sistema, com a Terra e outros planetas (as “estrelas errantes”) girando ao seu 
redor. Desse modo, tornava-se mais fácil explicar o movimento dos planetas e determinar a data precisa 
do começo das estações do ano. 
Segundo Copérnico, a Terra dá uma volta completa em torno de si mesma a cada 24 horas e demora 
um ano para completar um giro ao redor do Sol. 
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7— Desenvolvendo competências 
A partir das reflexões realizadas no tópico “Cultura e compreensão de mundo, hoje e no passado” deste 
capítulo, responda: Por que podemos afirmar que Copérnico retomou a idéia de Aristarco? 
 

8—Desenvolvendo competências 
Até aqui, você tomou conhecimento de dois tipos de explicação para os fenômenos celestes. 
Um deles é a Teoria Geocêntrica, que vê a Terra no centro do Universo. Outra é a Teoria Heliocêntrica, 
que coloca o Sol no centro do sistema. Reveja o capítulo até aqui e verifique quem contribuiu para a pri-
meira ou para a segunda teoria. 
 

9—Desenvolvendo competências 
Para representar a Teoria Heliocêntrica, coloque uma cadeira no meio da sala, no papel de Sol. Você, 
no papel de Terra, faz um giro (pirueta com o corpo): quando vê a cadeira, é dia; quando não vê, é noite. 
Para representar a Teoria Geocêntrica, peça para alguém sentar na cadeira. Ela será a Terra. 
Você, no papel de Sol, gira em torno da Terra. Enquanto a pessoa vê o seu giro, é dia. Quando o “sol” 
está nas costas da pessoa, será “noite”. 
 
 

galáxia Via Láctea onde moramos 

Sol e Terra 

Planeta Terra 
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TERIA SIDO FÁCIL A SOCIEDADE DA ÉPOCA ACEITAR A TEORIA DE COPÉRNICO? 

No final dos anos 1500, a Igreja Católica só aceitou a proposta de Copérnico porque ajudava a resolver 
os cálculos necessários para os calendários. Não a aceitava como uma verdade.  
Entretanto, muitos sábios continuaram trabalhando na teoria Heliocêntrica. Um deles foi o importante físi-
co italiano Galileu Galilei que estudou fenômenos do movimento, da luz e do som, fenômenos estudados 
pela Física. 
Galileu aperfeiçoou um instrumento ainda pouco usado à época, a luneta, um conjunto de lentes dentro 
de um tubo, com a qual os corpos distantes parecerem mais próximos. Com a luneta, pôde observar pela 
primeira vez as quatro luas de Júpiter, quatro satélites que giravam ao redor do astro. Assim, Galileu ob-
teve um argumento forte contra a teoria Geocêntrica: pelo fato de a Terra não ser o único corpo celeste 
com astros girando ao seu redor, ela não estaria no centro do Universo. 
Naquele tempo, contudo, os chefes da Igreja não deram valor à observação feita com um instrumento – 
eles valorizavam bem mais as observações feitas a olho nu, as afirmações da Bíblia e dos textos de Aris-
tóteles e seus seguidores. Os chefes da Igreja rejeitavam a idéia de a Terra não estar no centro do Uni-
verso, ou seja, continuavam contrários ao heliocentrismo, que Galileu defendeu ardorosamente. Sendo 
renomado palestrante, Galileu reunia grande número de pessoas para divulgar a nova ciência. 
A Igreja poderosa julgou Galileu culpado por negar as palavras da Bíblia e o manteve em prisão domicili-
ar até a data de sua morte, onze anos depois, em 1642. 
No século seguinte, nos anos 1700, importantes estudos vieram demonstrar que Copérnico e Galileu es-
tavam certos quanto à localização da Terra em relação ao Sol. Então, a Terra e o ser humano saíram do 
centro do Universo para ocupar uma posição bem mais modesta, passando a fazer parte do Sistema So-
lar. Mas, apenas em 1982, a igreja resolveu retirar as acusações feitas contra Galileu, que, em 1992, foi 
totalmente reabilitado, sendo então reconhecido como físico genial pela Igreja Católica. 
A disputa entre o Geocentrismo e o Heliocentrismo foi muito importante para transformar a visão que a 
sociedade tem de mundo e de Ciência, por isso, os historiadores denominam a disputa entre o Heliocen-
trismo e o Geocentrismo de Revolução Científica. 
Depois da Revolução Científica no campo da Astronomia, muitos outros fenômenos foram revistos e re-
pensados. E assim, outras ciências modernas foram organizadas, muitas vezes acompanhadas de ver-
dadeiras polêmicas e contrariando o que percebemos pela intuição. 
O aperfeiçoamento dos instrumentos para observação passaram a ter, cada vez mais, um papel decisivo 
nas atividades científicas. 
 

10—Desenvolvendo competências 
1) A partir da leitura do texto, examine as seguintes afirmações: 
I – a existência de satélites girando ao redor de Júpiter ajuda a entender a teoria Geocêntrica para expli-
car o Universo. 
II – a existência de satélites de Júpiter permite argumentar a favor da teoria Heliocêntrica para explicar as 
relações entre o Sol e a Terra. 
III – a observação dos satélites de Júpiter só pode ser feita com auxílio de instrumento. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
a) I e II.  b) II e III.  c) I e III.  d) I, II e III. 
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2) A observação do movimento diário do Sol em relação ao horizonte, desde o nascente até opoente, 
permite visualizar um arco no céu. Segundo a Teoria Heliocêntrica, estamos observando um movimento 
aparente, não a realidade, pois:  
a) a Terra está no centro do Universo. 
b) o Sol gira ao redor da Terra. 
c) a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. 
d) o arco do Sol é resultado de nosso lugar de observação. 
 

NOVOS FATOS, NOVAS TEORIAS CIENTÍFICAS SOBRE OS SERES VIVOS. 
Na atualidade, o conhecimento acumulado sobre os fenômenos naturais é vasto e variado. Uma 
parte desses conhecimentos diz respeito aos seres vivos, animais, plantas, algas e bolores visíveis a 
olho nu e uma enorme variedade de microrganismos, observáveis apenas com os microscópios. Você já 
estudou esses fenômenos? Já pensou sobre essas coisas? 
 
Antes mesmo de continuar a leitura do capítulo, teste conhecimentos que já possui sobre microorganis-
mos. Enfrente os testes abaixo. 
Depois, veja quais são seus erros e acertos estudando o texto após os testes. 
 
 

11—Desenvolvendo competências 
Muito provavelmente, você já observou o que acontece com restos de alimentos abandonados. 
Em pouco tempo, surge um certo cheiro azedo característico. Em alguns casos, aparece bolor. 
Podemos explicar o fato dos alimentos se estragarem ao afirmar que: 
a) com o passar do tempo, tudo se estraga. 
b) os decompositores estão agindo, mesmo se invisíveis a olho nu. 
c) todo alimento produz bichinhos, enquanto apodrece. 
d) é normal um alimento seco se tornar úmido e mal cheiroso. 
  
 

12—Desenvolvendo competências 
O que é verdadeiro ou falso sobre os microorganismos? 
I – Alguns microorganismos são causadores de doenças em outros seres vivos, inclusive o ser humano. 
II – Se os microorganismos fossem exterminados subitamente, o mundo se tornaria um enorme amonto-
ado de restos e de lixo. 
III – É muito recente a utilização dos microorganismos na indústria. 
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Microorganismos 

Colocamos alimentos na geladeira para que demorem mais a estragar. Por que esse método é efici-
ente? Para melhor respondermos a essa questão, é preciso ter informação sobre a vida dos micro-
organismos. 

Os alimentos se estragam porque também servem 
para crescimento e nutrição de certos organismos 
vivos bem diferentes de animais ou vegetais. Eles 
podem ser visíveis, como os fungos (bolores) que 
crescem sobre restos de frutos ou pão velho, pare-
cendo um chumaço de algodão ou uma cobertura 
esverdeada.  
Podem ser invisíveis a olho nu, como bactérias 
que se proliferam na carne, mudando sua colora-
ção e seu cheiro. Bactérias e formas microscópi-
cas de fungos podem chegar aos restos de ali-

mento humano pelo ar ou pela água, meios de sua dispersão.  
Elas podem ser observadas ao microscópio, utilizando-se preparações adequadas, a partir do ali-
mento que se estraga, do solo ou da água, por exemplo. Seres vivos microscópicos estão em todo 
lugar. 
Como todos os seres vivos, bactérias e fungos necessitam de certas condições para se desenvol-
ver. Todos necessitam de temperatura adequada, umidade e alimento. Assim, ao colocar o alimento 
na geladeira, retardamos o crescimento de bactérias e fungos, pois as baixas temperaturas não são 
adequadas ao seu desenvolvimento. Ao contrário, com mais calor, podem se multiplicar rapidamen-
te. 
Com a ajuda de lupa, microscópio e diversos testes, já foram estudados diferentes microorganis-
mos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O bolor  é um organismo vivo, 
pode observado a olho nu  e pela 
lente de um microscópio, observe 

as imagens 
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Antes da criação dos microscópios, contudo, não era possível observar os minúsculos seres vivos, ape-
nas sua ação sobre a matéria. Observar a atividade dos microorganismos, desde tempos muito antigos, 
permitiu o conhecimento da fermentação na fabricação, por exemplo, de pão e vinho, na cultura européi-
a; do cauim, pela fermentação da mandioca, na cultura nativa brasileira; do pulque e da tequila, bebidas 
fermentadas do suco de agaves, na cultura nativa mexicana (no nordeste brasileiro, o mesmo tipo de 
planta é usada como fonte da fibra de sisal). 
Assim, antes dos anos 1800 (século XIX), era aceita a idéia de que os seres vivos surgiam espontanea-
mente da matéria morta, da sujeira e da terra molhada. Esta teoria tornou-se conhecida como a Teoria 
da Geração Espontânea. Repare no teste número 12 da página anterior. A alternativa “a” é uma afirma-
ção verdadeira, mas não explica porque os alimentos se estragam. As alternativas “c” e “d”, estão de a-
cordo com a “teoria da geração espontânea”, o modo antigo de explicar a putrefação da matéria. Apenas 
a alternativa “b” é uma explicação atualizada. 
 
 
No campo da biologia dos microorganismos, as pesquisas de Pasteur foram decisivas para a proposta 
de uma nova teoria, reconhecendo-se que os fungos se propagam por meio de formas microscópicas 
(seus esporos) e que as bactérias, sempre invisíveis a olho nu, reproduzem-se a partir de outras bacté-
rias.  
O microscópio permite observar seres invisíveis ao olho nu.  
 
 
 

Bactérias 

Tripanossomo  
agente causador da  
doença de chagas 

Protozoário 
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PASTEUR E A CIÊNCIA DO SÉCULO XIX (1800 –1900) 
No começo do século XIX, a Europa vivia um crescimento econômico e cultural. No século anterior, o 
domínio da energia do vapor aumentou produção das indústrias, antes movidas pela tração animal ou 
energia dos ventos, de menor potência. A energia a vapor possibilitou o aumento da fabricação de bens, 
como os tecidos de algodão, vendidos em grande quantidade nas colônias americanas e africanas. 
Tanto o comércio como a extração de minérios, madeiras ou alimentos das colônias, nas Américas, Ásia 
e África, fizeram a acumulação de riqueza na Europa. Neste cenário, a tecnologia, a ciência e as artes 
européias tiveram grande impulso.  
Louis de Pasteur foi um importante cientista francês deste período. Já no começo de sua carreira, conta-
va com pesquisas acumuladas e o microscópio acabava de ganhar sua melhor forma. Os primeiros mi-
croscópios, cerca de 200 anos antes, eram bem mais rudimentares. Outros cientistas já tinham observa-
do a presença de células em todos os animais e vegetais. Pelo lado da prática, um cozinheiro francês 
chamado Nicolas Appert já inventara a preparação de conservas de alimentos, usando vidros fervidos 
para guardar, por exemplo, compotas de frutas e vegetais cozidos em vinagre e sal. Mas não se sabia 
explicar por que isso funcionava. Pasteur contribuiu para dar uma explicação convincente, estabelecen-
do a existência dos microorganismos.  
Pasteur já era um renomado químico quando foi chamado por fabricantes de cerveja. Eles queriam sa-
ber por que a cerveja azedava, causando prejuízo à indústria. Utilizando o microscópio, o cientista verifi-
cou que o vinho e a cerveja de boa qualidade são produzidos com a presença de certos microorganis-
mos, denominados levedos. Também ao microscópio, viu as bactérias que contribuem para a sua de-
composição. Pasteur fez ferver o vinho e impediu-o de se transformar em vinagre. 
Começava a criar um processo de conservação de alimentos hoje chamado de pasteurização, utilizado, 
por exemplo na industrialização do leite, cujo aquecimento é uma das etapas. 
Começava a criar um processo de conservação de alimentos hoje chamado de pasteurização, utilizado, 
por exemplo na industrialização do leite, cujo aquecimento é uma das etapas. 
Mais uma vez, Pasteur foi chamado para resolver um problema da indústria. Eram as mariposas da seda 
que estavam doentes. Seus ovos não se abriam, as lagartas morriam. Em 1864, não havia ovos sem 
contaminação, exceto no Japão. A produção da seda francesa estava em crise e muitos remédios já ha-
viam sido testados (prescrevia-se dar rum ou vinho às borboletas, por exemplo). Com paciente observa-
ção, Pasteur descobriu que os ovos continham bactérias e, então, pôde resolver o problema. Essa des-
coberta foi um incentivo aos estudos das doenças contagiosas e aos procedimentos de desinfecção, ho-
je muito comuns, como a total higiene dos cirurgiões e dos aparelhos cirúrgicos antes de uma cirurgia. 
Assim, diminuiu-se a mortalidade pós-operatória. 
 
EM RESUMO: 

• Novas descobertas podem contrariar as teorias científicas existentes. 

Então, novas teorias são propostas. 

• As necessidades sociais impulsionam a produção de conhecimentos científicos. 

 

13—Desenvolvendo competências 
Pasteur estudou ao microscópio tanto a cerveja boa (1) como a estragada (2). 
O que ele encontrou? 
a) Levedos de cerveja em (1) e bactérias decompositoras em (2); 
b) Levedos de cerveja em (1) e células em (2); 
c) Células da cerveja em (1) e bactérias decompositoras em (2); 
d) Células da cerveja em (1) e corpos estranhos em (2). 
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14— Desenvolvendo competências 
“Lave as mão antes das refeições e ao chegar a casa. Ferva e filtre água de poço”. 
São propostas consideradas importantes porque: 
a) todos os microorganismos são causadores de doenças. 
b) são formas de evitar sobrevivência e distribuição dos microorganismos. 
c) precisamos ajudar a sobrevivência dos microorganismos. 
d) devemos seguir regras de higiene sem entendê-las. 
 

15—Desenvolvendo competências 
Ao final de uma consulta dentária, uma paciente reclamou para a diretoria da clínica sobre o procedi-
mento de uma ajudante da dentista. A paciente afirmava que seria contagiada por gripe, pois durante a 
sua consulta a ajudante: 
a) usava uniforme colorido, ao invés do branco. 
b) coçou o nariz e tossiu. 
c) não trocou o babador depois de molhado de saliva da paciente. 
d) não trouxe água para a paciente. 
 

 
 
 
 
Esquema do Sistema solar. 
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA EXAMINAR PROPOSTAS E RESOLVER PROBLEMAS 
A partir do final do século XIX e principalmente durante o XX, o melhor conhecimento dos organismos 
vivos levou ao desenvolvimento de vacinas e de processos de conservação de alimentos. O resultado foi 
a diminuição de importantes fatores de doença e morte, resultando em grande crescimento da popula-
ção humana. 
Assim, transformou-se em ritmo acelerado o estilo de vida das populações humanas tanto no Brasil co-
mo no mundo. A aliança entre ciência e tecnologia proporcionou a diversificação das fontes de energia e 
de materiais. Papel, cimento, além de metais, são produzidos por indústrias que cresceram enormemen-
te nesse período. Em conseqüência, ocorrem uma maior exploração dos recursos naturais e crescente 
produção de lixo e outras formas de poluição dos ambientes. 
Realizando as atividades a seguir, você poderá examinar a questão do lixo, levando em conta diferentes 
tecnologias e desafios impostos pelos novos padrões de consumo. 
 

16—Desenvolvendo competências 
O número de pessoas que vivem nas cidades brasileiras aumentou muito no final do século XX. Vejam 
esses dados extraídos da revista Veja do dia 24 de janeiro de 2001. 
Nas grandes metrópoles brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, 
Curitiba, Recife e Salvador), a cada 100 novos habitantes, 30 estão nas periferias das cidades e 5 estão 
no centro. 
Considerando-se as 49 maiores cidades do país, onde vivem 80 milhões de pessoas, nos últimos 20 a-
nos, a população da periferia correspondia a 1/3 da população e, atualmente, é a metade.  

 
I – A partir dos dados oferecidos, examine as afirmações abaixo. Marque (V) ou (F). 
a) A energia elétrica é a principal forma de energia utilizada no meio urbano. 
b) A propagação de microorganismos é maior nas periferias das cidades, pois lá há mais acúmulo de lixo 
do que nos centros. 
c) 30% da população urbana de periferia não tem água encanada. 
d) Toda população dos centros das grandes cidades tem saneamento básico (abastecimento de água, 
coleta de esgoto e de lixo). 
 
II – A maior parte do lixo sólido no Brasil não recebe nenhum tratamento, sendo dispensado em lixões a 
céu aberto. Uma parcela menor é colocada em aterros sanitários, onde o lixo é prensado por tratores e 
coberto com camadas de terra, regularmente. Mas apenas os aterros mais modernos contam com um 
revestimento impermeável na sua base, permitindo isolamento entre os materiais do lixo e o solo. 
A vantagem de um município fazer lixões seria: 
a) poder usar o enorme espaço brasileiro. 
b) conservar o solo e a água do terreno. 
c) exclusivamente econômica, pois se gasta só com a coleta. 
d) garantir a remuneração dos garis e catadores de lixo. 

  Centro Periferia 

Casas atendidas por sistema de esgoto 70% 30% 

Moradias abastecidas com água encanada 100%, tudo oficial 70%(a maioria clandestinas) 

Residências com energia elétrica 100% 90% 

Freqüência com que o caminhão de lixo passa pela rua 4 dias por semana 1 dia por semana 
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III – Comparando-se os aterros sanitários mais modernos aos tradicionais, pode-se concluir que:  
a) ambos são tecnologias para a preservação do solo, do ar e da água. 
b) somente o aterro moderno impede a contaminação das águas subterrâneas dos materiais tóxicos libe-
rados pela degradação do lixo. 
c) somente o aterro moderno representa melhoria no saneamento do lixo, diminuindo a proliferação de 
microorganismos. 
d) ambas são tecnologias vantajosas num país em desenvolvimento. 
 
IV – Examine esta situação: Uma dona de casa tem uma árvore frondosa na calçada de sua casa. Certa 
época do ano, a árvore perde as folhas, que se espalham sobre toda a calçada. 
A moradora então as recolhe e guarda em sacos plásticos. O lixeiro recolhe os sacos plásticos com fo-
lhas. 
Você acha que essa é uma boa solução? Examine as opiniões seguintes: 
a) sim, pois a dona de casa evita que as folhas entupam o bueiro. 
b) não, pois o saco plástico demora muito a se degradar. 
c) em termos, melhor seria se as folhas fossem levadas de volta para o solo. 
Com quais você concorda? 
 
A DISTRIBUIÇÃO DE CONHECIMENTOS E BENEFÍCIOS É DESIGUAL NAS SOCIEDADES, 
NO BRASIL OU NO MUNDO 
Em nosso país, é relativamente recente o cuidado com os ambientes tomando por base o conhecimento 
científico. Muita gente acha que o lixo jogado a céu aberto não faz mal, já que temos tanto espaço. Mas 
isso não é verdade, pois o lixo a céu aberto favorece a reprodução de microorganismos, sendo alguns 
deles causadores de doenças. Lá se reproduzem também ratos e insetos, que transmitem doenças. A-
lém disso, os produtos de decomposição do lixo misturam-se à água subterrânea. Se há produtos tóxi-
cos (perigosos à saúde humana e à de outros seres vivos), eles são espalhados para bem longe de on-
de se situa um lixão, por meio da água subterrânea. 
Os aterros representam o emprego de tecnologias específicas, ao contrário do lixão, onde o lixo é sim-
plesmente largado. Nos aterros simples, controla-se o aumento dos microorganismos, já que prensar o 
lixo reduz o ar e a água necessários ao desenvolvimento dos mesmos. Não se resolve o problema da 
infiltração de materiais resultantes da degradação do lixo, que continuam poluindo as águas subterrâ-
neas, de modo semelhante ao que ocorre no lixão. Apenas os aterros mais modernos (com revestimento 
junto ao solo) representam uma proposta que enfrenta esse problema. Os aterros com revestimento são 
bem mais caros, dependem de maior investimento público. 
Mas nem tudo depende dos poderes públicos. Em muitos casos, as ações dos cidadãos fazem muita 
diferença na preservação dos ambientes e noutras causas coletivas. Veja o caso da dona de casa que 
coleta as folhas em sacos plásticos. Da maneira que está colocado, parece que todas as opiniões estão 
corretas. Isso porque, ao coletar as folhas, a dona de casa evita que o bueiro seja entupido, pois impede 
o acúmulo da água de chuva em sua rua. Mas ela mistura as folhas (material que se decompõe sob a-
ção dos microorganismos) com o plástico (material persistente, de difícil degradação); então, melhor se-
ria se as devolvesse folhas para seu quintal. 
 
EM RESUMO: 
• Ciência e tecnologia são parceiras no desenvolvimento de novos conhecimentos e de novas formas de interven-
ção na natureza. 
• A compreensão da ciência e da tecnologia é importante para entendermos e criticarmos o mundo em que hoje 
vivemos. E, também, para propormos formas melhores de viver, preservando a saúde e os ambientes. 
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