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1.Sobre a Ciência 

Em primeiro lugar, ciência é o corpo de conhecimento que descreve a 
ordem na natureza e a origem desta ordem. Segundo, ciência é uma atividade 
humana dinâmica que representa as descobertas, os saberes e os esforços 
coletivos da raça humana – com a finalidade de reunir conhecimento sobre o 
mundo, organizá-lo e condensá-lo em leis e teorias testáveis.

A  ciência  teve  início  antes  da  história  escrita,  quando  as  pessoas 
começaram a descobrir as regularidades e os relacionamentos na natureza, 
tais como padrões de estrelas no céu noturno e padrões de clima – quando a 
estação  chuvosa  começava  ou  os  dias  tornavam-se  mais  longos.  A  partir 
dessas  regularidades,  elas  aprenderam  a  fazer  previsões,  que  lhe  davam 
algum controle sobre o que as cercavam.

A ciência tomou grande impulso na Grécia no terceiro e quarto século 
a.C. Espalhou-se pelo mundo mediterrânico. O Avanço chegou a quase a parar 
com  a  queda  do  Império  Romano  no  século  quinto  d.C.  Hordas  bárbaras 
destruíram quase tudo em seu caminho quando se espalharam pela Europa e 
precederam o veio a ser conhecido como a Idade das Trevas. Durante esse 
tempo,  os  chineses  e  os  polinésios  estavam catalogando  as  estrelas  e  os 
planetas,  e  as  nações  árabes  estavam  desenvolvendo  a  matemática  e 
aprendendo a produzir vidro, papel, metais e vários produtos químicos.

A  ciência  grega  foi  reintroduzida  na  Europa  através  das  influências 
Islâmicas que penetraram na Espanha durante os séculos dez, onde e doze. 
As universidades emergiram na Europa durante o século treze e a introdução 
da pólvora mudou a estrutura social e política da região no século quatorze. O 
século  quinze  assistiu  à  arte  e  à  ciência  maravilhosamente  mescladas  por 
Leonardo da Vinci.  O conhecimento científico foi favorecido pelo advento da 
imprensa no século dezesseis.

O Astrônomo polonês Nicolau Copérnico, no século dezesseis, causou 
grande  controvérsia  quando  publicou  um  livro  em  que  propunha  o  Sol 
estacionário e a Terra girando ao seu redor. Essas idéias entraram em conflito 
com a visão popular da Terra como o centro do universo. Também entraram 
em conflito com os ensinamentos da Igreja e foram banidas por 200 anos. O 
físico italiano Galileu Galilei foi preso por divulgar a teoria de Copérnico e por4 
suas  outras  contribuições  ao  pensamento  científico.  Mesmo  assim,  os 
defensores de Copérnico foram aceitos um século depois.

Esse tipo de ciclo ocorre era após era. No início do século XIX, geólogos 
sofreram violentas condenações por discordarem do Gênesis sobre criação. 
Mais  tarde,  no  mesmo  século,  a  geologia  foi  aceita,  mas  as  teorias 
evolucionárias foram condenadas e seu ensino proibido. Cada época tem seus 
grupos  de  intelectuais  rebeldes  que  são  condenados  e  algumas  vezes 
perseguidos,  mas  que  mais  tarde  parecem  inofensivos  e  frequentemente 
essenciais para a elevação das condições humanas. “Em toda encruzilhada da 
estrada que leva ao futuro, cada espírito progressista enfrenta mil homens que 
guardam o passado.
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2. Medidas Científicas

As medidas são um indicador da boa ciência. O quanto você conhece 
sobre  algo  depende  de  quão  bem  você  pode  medi-lo.  Isto  foi  claramente 
expresso  pelo  famoso  físico  Lord  Kelvin,  no  século  dezenove:  “Digo 
frequentemente que quando se pode medir algo e expressá-lo em números,,  
alguma coisa se conhece sobre ele. Quando não se pode medi-lo, quando não 
se pode expressá-lo em números, o conhecimento que se tem dele é estéril e 
insatisfatório. Ele pode até ser um início para o conhecimento, mas ainda se 
avançou muito pouco em direção ao estágio da ciência, seja ele qual for”.

 As medidas científicas não são algo novo, mas remetem aos tempos 
antigos. No terceiro século a.C.,  por exemplo,  foram fitas medidas bastante 
precisa do tamanho da Terra, da Lua e do Sol, bem como das distancias entre  
eles.

2.1 O Tamanho da Terra.
O tamanho da Terra foi pela primeira vez medida no Egito pelo geógrafo 

e  matemático  Eratóstenes,  cerca  de  235  a.C.  Eratóstenes  calculou  o 
comprimento da circunferência da Terra da seguinte maneira: ele sabia que o 
Sol  está em sua posição mais alta  no céu ao meio dia  de 21 de junho,  o 
solstício  de  verão**.  Nesse momento,  a  sombra de  uma estaca  vertical  se 
apresenta com comprimento mínimo. Se o Sol  estiver  diretamente acima, a 
estaca não projetará sombra alguma, o que ocorre em Siena, cidade ao sul de 
Alexandria.  Eratóstenes  descobriu  que  o  Sol  estava  diretamente  acima  de 
Siena,  usando  as  informações  da  biblioteca,  que  registravam  que  naquele 
momento a luz do Sol cairia diretamente sobre um poço profundo em Siena e 
se refletia para cima novamente.

 Eratóstenes raciocinou que o prolongamento dos raios do Sol naquela 
localidade, para o interior da Terra, deveria passar pelo seu centro. Da mesma 
forma, uma linha vertical em Alexandria (ou qualquer outro lugar) que fosse 
prolongada em direção ao interior da Terra, deveria também passar pelo centro 
do planeta.

Ao meio-dia do dia 21 de junho, Eratóstenes mediu a sombra projetada 
por uma estaca vertical em Alexandria e descobriu que ela tinha 1/8 da altur4aq 
da estaca. Isto corresponde a um ângulo de 7,2° formado entre os raios do Sol  
e a estaca, indicado na figura I. Uma vez que 7,2° é 7,2/360, ou 1/50 de um 
círculo, Eratóstenes concluiu que a distância entre Alexandria e Siena deveria 
ser 1/50 da circunferência da Terra. Logo, a circunferência terrestre é igual a 50 
vezes  a  distância  entre.  Tal  distância,  em  terreno  completamente  plano  e 
percorrido frequentement, tinha sido medida pelos agrimensores como igual a 
800  km.  Assim,  Eratóstenes  calculou  a  circunferência  da  Terra  50x800=40 
000km.......

**http://pt.wikipedia.org
No hemisfério norte o solstício de verão ocorre por volta do dia 21 de  junho e o solstício de inverno por 
volta  do  dia  21  de dezembro.  Estas  datas  marcam o  início  das  respectivas  estações  do  ano  neste 
hemisfério. Já no hemisfério sul, o fenômeno é simétrico: o solstício de verão ocorre em dezembro e o 
solstício de inverno ocorre em junho. 
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3. Matemática: a Linguagem da Ciência

A ciência e as condições de vida humana avançaram significativamente 
depois que a ciência e a matemática integraram-se há uns quatro séculos. 
Quando as idéias da ciência são expressas em termos matemáticos, elas não 
são ambíguas. 

As equações científicas provêem expressões compactas das relações 
entre os conceitos. Não possuem os duplos significados que frequentemente 
tornam  confusa  d  discussão  de  idéias  em  linguagem  comum.  Quando  as 
descobertas sobre a natureza são expressas matematicamente, é mais fácil 
comprová-las ou negá-las através de experimentos. 

A estrutura matemática da física fica evidente nas equações utilizadas. 
Elas são guias para o pensamento, mostrando as conexões entre os conceitos 
sobre a natureza. O método matemático e a experimentação levaram a ciência 
a um enorme sucesso.

4. O Método Científico 

O físico  italiano Galileu  Galilei  e  o  filósofo  inglês  Francis  Bacon são 
geralmente citados como os principais fundadores do método científico – um 
método  extremamente  efetivo  em  adquirir,  organizar  e  aplicar  os  novos 
conhecimentos. Baseado no pensamento racional e na experimentação, este 
método, introduzido no século dezesseis, funciona assim: 
1- Identifique uma questão ou um problema 
2- Faça uma suposição culta – uma hipótese – em resposta 
3-  Faça uma previsão das conseqüências que devem ser  observadas se a 
hipótese estiver correta e que deveriam estar ausentes se a hipótese não fosse 
correta. 
4-  Realize experimentos para verificar  se as conseqüências previstas  estão 
presentes. 
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5- Formule a lei  mais simples que organiza os três ingredientes – hipótese, 
efeitos preditos e resultados experimentais.

Embora este método clássico seja poderoso, a boa ciência nem sempre 
é feita dessa maneira. Muitos avanços científicos costumam envolver tentativa 
e erro, experimentação sem uma hipótese clara, ou apenas mera descoberta 
acidental.  Observação  disciplinada,  entretanto,  é  essencial  para  perceber 
questões pela primeira vez e dar sentido as evidências.

 Mas mais do que um método particular,  o sucesso da ciência deve 
muito a uma atitude comum aos cientistas. Tal  atitude é a da investigação, 
experimentação e modéstia – a boa-vontade em admitir erros.

5. Ciência, Arte e Religião

A procura por ordem e significado no mundo em nossa volta tem tomado 
diferentes formas: uma é a ciência, outra é a arte é a religião. Embora as raízes 
de todas as  três  remetam a milhares  de anos,  as  tradições científicas  são 
relativamente recentes. Mais importante, os domínios da ciência, da arte e da 
religião são diferentes, embora elas com freqüência s superponham. 

A  ciência  está  principalmente  engajada  em  descobrir  e  registrar 
fenômenos  naturais,  as  artes  dizem  respeito  à  interpretação  pessoal  e  à 
expressão criativa e a religião remete à origem, propósito e significado de tudo.

Ciência e arte são comparáveis. Na literatura encontramos o possível da 
experiência humana. Podemos aprender sobre emoções que vão da angústia 
ao  amor,  mesmo  que  não  as  tenhamos  experimentado.  As  artes  não 
necessariamente nos dão aquelas experiências, mas descrevem-nas para nós 
e sugerem o que pode ser retido para nós mesmos.

Um conhecimento científico analogamente nos diz o que é possível na 
natureza. O conhecimento científico nos ajuda a prever as possibilidades na 
natureza, mesmo antes que elas tenham sido experimentadas. Ela nos fornece 
uma maneira de conectar as coisas, de enxergar relações entre elas e de dar  
sentido à miríade de eventos naturais ao nosso redor. A ciência alarga a nossa 
perspectiva do ambiente natural do qual somos uma parte. Um conhecimento 
tanto de arte como de ciência forma um todo que afeta o modo como vemos o  
mundo e as decisões que tomamos a respeito dela e de nós mesmos. Uma 
pessoa realmente culta e versada, tanto em arte como em ciência.

Ciência  e  religião  também  têm  similaridades,  mas  são  basicamente 
diferentes -  principalmente porque seus domínios são diferentes: ciência diz 
respeito  ao  reino  físico;  religião  tem  a  ver  com  o  reino  espiritual.  Posto 
simplesmente, a ciência pergunta  como;  a religião,  por quê.  As práticas da 
ciência  e  da  religião  também  são  diferentes.  Enquanto  os  cientistas 
experimentam para descobrir os segredos da natureza, religiosos praticamente 
adoram  Duas  e  trabalham  para  edificar  a  comunidade  humana.  Nestes 
aspectos,  ciência  e  religião  são  tão  diferentes  como  maças  e  laranjas,  e 
realmente não contradizem-se. Ciência e religião são dois campos diferentes 
da atividade humana, ainda que complementares.

Quando mais tarde estudarmos a natureza da luz, tratarmos a luz 
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primeiro como uma onda e depois como uma partícula. Para uma pessoa que 
sabe pouco d ciência,  ondas e partículas são contraditórias; a luz pode ser 
apenas uma ou outra, e temos de escolher entre elas. Mas para uma pessoa 
esclarecida,  ondas  e  partículas  comentam-se  mutuamente  e  fornecem  um 
entendimento mais profundo da luz. De modo similar, são principalmente as 
pessoa desinformadas ou mal-informadas sobre a natureza mais profundas da 
ciência e da religião que sentem que devem optar entre acreditar na religião 
que sentem que devem optar ente acreditar na religião e acreditar na ciência. A 
menos que alguém tenha compreensão superficial de uma ou de ambas, não 
existe contradição em ser religioso e científico em seu modo de pensar.

Muitas pessoas ficam preocupadas por não conhecerem respostas para 
questões  religiosas  e  filosóficas.  Algumas  evitam  a  incerteza  adotando 
acriticamente  qualquer  resposta  confortadora.  Um  recado  importante  da 
ciência, entretanto, é que a incerteza é aceitável. No estudo sobre o átomo, por 
exemplo,  você  aprenderá  que  não  é  possível  conhecer  com  certeza  e 
simultaneamente a posição e o momento de um elétron. Quando mais você 
sabe sobre um menos sabe sobre o outro. A incerteza é parte do processo 
científico. 

Está  tudo  bem  em  não  saber  as  respostas  para  as  questões 
fundamentais. Por que as maças são atraídas gravitacionalmente pela Terra? 
Por que os elétrons repelem-se mutuamente? Por que imãs interagem com 
outros  imãs?  Por  que  a  energia  tem  massa?  Ao  nível  mais  profundo,  os 
cientistas não sabem as respostas para essas questões – pelo menos, não 
ainda. Em geral, os cientistas sentem-se confortáveis em não saber. Sabemos 
muito sobre onde estamos, mas nada realmente sobre por que estamos.

É normal não conhecer as respostas para tais questões religiosas – o 
importante é manter a mente aberta e a coragem de continuar explorando.

6. Ciência e Tecnologia

A  ciência  e  a  tecnologia  também  diferem  ente  si.  A  ciência  está 
interessada  em  reunir  conhecimentos  e  organizá-los.  A  tecnologia  leva  os 
humanos a usarem aquele conhecimento com propósitos práticos, e fornece as 
ferramentas necessárias para que os cientistas avancem mais inda em suas 
explorações.

A tecnologia é uma espada de dois gumes, que pode tanto ser útil como 
nociva. Por exemplo, temos a tecnologia para extrair combustíveis fósseis do 
solo e então queimá-los para produzir energia. A produção de energia a partir 
de inúmeras maneiras.  Em contrapartida, a queima de combustíveis  fósseis 
ameaça  o  meio  ambiente.  Hoje  ETA se  tentando  culpara  a  tecnologia  por 
problemas  tais  como  poluição,  esgotamento  de  recursos  e  até  mesmo 
superpopulação.  Tais  problemas,  no entanto,  não constituem um defeito  da 
tecnologia mais do que um ferimento de tiro constitui um defeito das armas de 
fogo.  São  os  humanos  que  fazem  uso  da  tecnologia  e  eles  é  que  são 
responsáveis pela maneira como ela é empregada.
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Notavelmente,  já  possuímos  a  tecnologia  para  resolver  muitos  dos 
problemas ambientais.  Este século vinte é um assistirá  a uma guinada dos 
combustíveis  fósseis  para  fontes  de  energia  renováveis,  tais  como  células 
fotoelétricas, geração de eletricidade termo-solar ou conversão de biomassa. 

Embora o papel do qual é feito este livro provenha de árvores, logo ele 
virá de ervas daninhas d crescimento rápido, e menor quantidades dele podem 
se tornar necessários se monitores de vídeo de leitura ganharem popularidade. 
Cada vez mais reciclamos os produtos degradados.  Em algumas partes do 
mundo  o  progresso  está  sendo  conquistado  estacando-se  a  explosão 
populacional humana, que agrava vários dos problemas hoje enfrentados. O 
maior obstáculo para resolver os problemas contemporâneos está na inércia 
social, mais do que na falta de tecnologia. 

A tecnologia è nossa ferramenta. O que fazemos com ela está acima de 
nós. O que a tecnologia promete é um mundo mais limpo e saudável. O uso 
sensato da tecnologia pode levar a mundo melhor.

6.1 Avaliação de Riscos
Os  numerosos  benefícios  são  acompanhados  de  riscos.  Quando  os 

benefícios de uma inovação tecnológica excedem seus riscos, ela é aceita e 
utilizada. Os raios X, por exemplo, continuam sendo usados para diagnósticos 
médicos, a despeito de seu potencia cancerígeno. Mas quando se percebesse 
que os riscos de uma tecnologia suplantam seus benefícios, ela deveria ser 
usada com parcimônia, ou até mesmo nunca.

O risco pode variar para grupos diferentes. A aspirina é útil para adultos, 
mas e crianças muito novas pode causar uma doença potencialmente letal, 
conhecida como Síndrome de Reye. Despejar água de esgoto sem tratamento 
num rio local representa pouco risco para uma cidade localizada rio acima, mas 
para cidades localizadas rio abaixo a água de esgoto não tratada representa 
um serio risco para saúde. Analogamente, armazenar lixo radioativo no subsolo 
pode ser de pouco risco para nós hoje em dia, mas para as gerações futuras os 
riscos desse armazenamento serão maiores se existir vazamento para dentro 
do lençol de água subterrânea.

 As tecnologias que envolvem riscos diferentes para diferentes pessoas, 
assim  como  diferentes  benefícios,  levantam  questões  que  frequência  são 
discutidas acaloradamente. Quais medicamentos deveriam ser vendidos para o 
público em geral livremente e quais deles deveriam vir com tarja? Os alimentos 
deveriam ser irados para se por um fim à contaminação dos alimentos, que 
mata mais de 5000 americanos por ano? Os riscos de todos os membros da 
sociedade precisam ser  levados em conta  quando  se  decidam as políticas 
públicas.

Os  riscos  da  tecnologia  nem  sempre  são  imediatamente  visíveis. 
Ninguém  percebeu  de  maneira  completa  os  perigos  dos  produtos  da 
combustão  quando  o  petróleo  foi  selecionado  como  combustível  para  os 
automóveis,  no  início  do  século  passado.  A  partir  de  uma  visão  em 
retrospectiva, utilizar os alcoóis obtidos da biomassa teria sido uma escolha 
mais apropriada do ponto de vista ambiental, mas eles estavam então banidos 
pelos  movimentos  da época.  Porque estamos mais  conscientes  dos custos 
ambientais da combustão de combustíveis fósseis, os combustíveis derivados 
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da biomassa estão iniciando um lento retorno. É crucial  que se tenha uma 
compreensão de custo e de longo alcance de uma tecnologia.

As pessoas parecem ter enorme resistência em aceitar a impossibilidade 
de risco  zero.  Os aviões não podem ser  totalmente  seguros.  Os alimentos 
processados não podem ser completamente livres de toxidade, pois todos são 
tóxicos em algum grau, Você não pode ir a praia sem se arriscar a um câncer 
de  pele,  por  mais  protesto  solar  que  você  aplique.  Você  não  pode  evitar 
radioatividade, pois ela está no ar que respira e nas comidas que come, e tem 
sido assim desde que os humanos caminharam sobre a Terra pela primeira 
vez.  Mesmo a  chuva mais  límpida contém carbono-14 radioativo,  para  não 
mencionar o que existe em nossos corpos. Entre cada duas batidas do coração 
humano ocorrem naturalmente 10.000 decaimentos radiativos. Você pode se 
esconder nas colinas, comer o mais natural dos alimentos, praticar a higiene 
obsessivamente  e  ainda  assim  pode  morrer  de  câncer  causado  pela 
radioatividade que emana de seu próprio corpo. A probabilidade de se morrer 
algum dia é 100%. Ninguém esta livre disso.

A  Ciência  ajuda  a  determinar  o  que  é  mais  provável.  Quando  as 
ferramentas da ciência melhoram, então a avaliação do mais provável fica mais 
certeira. A aceitação do risco, por outro lado, é um tema social. Fixar o risco 
zero, por outro lado, é um tema social. Fixar o risco zero como objetivo social 
não é apenas impraticável, mas egoísta. Qualquer sociedade que pratique uma 
política  de  risco  zero  consumiria  seus  recursos  econômicos  presentes  e 
futuros. Não é mais nobre aceitar risco não-nulo e minimizar os riscos tanto 
quanto  possível  dentro  dos  limites  do  praticável?  Uma  sociedade  que  não 
aceita risco algum não recebe benefício algum.
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