
A TERRA CONTA A SUA 

HISTÓRIA

Ciências Sétimo Ano – Terra em Transformação 



 Na Antiguidade, tudo era imutável! Considerava-se 

que a Terra, o Céu, o Homem e todos os seres que 

o rodeavam tinham sido criados conjuntamente, 

permanecendo iguais ao longo dos tempos. A Terra 

não tinha uma história.



Tempos de mudança

 Com Charles 

Darwin, no século 

XIX, surgiu uma 

nova perspectiva: 

a da evolução 

dos seres vivos.





Onde está escrita a história da Terra?

 As rochas constituem o "livro" onde se escreve a 

história da Terra; os fósseis são as "palavras", 

muitas vezes frases incompletas, e, por isso, é 

fundamental saber interpretá-las.



 Os fósseis encontram-se, geralmente, nas rochas 

sedimentares. Algumas destas rochas formaram-se 

lentamente a partir de partículas provenientes de 

outras rochas (sedimentos), Com essas partículas, 

depositaram-se organismos ou parte deles.







Paleontologia

 Ciência natural que estuda a Vida do passado da 

Terra e seu desenvolvimento ao longo do tempo 

geológico, bem como os processos de integração 

da informação biológica no registo

geológico (do Gr. palaiós, antigo + óntos, ser + 

lógos, tratado).



Paleontólogo

 Um paleontólogo é um cientista com formação superior 
em Geologia (ou em Biologia, ainda que esta seja 
menos frequente) que estuda os fósseis para investigar 
como eram os organismos e os ecossistemas do passado 
da Terra.

 O paleontólogo estuda os fósseis, também, para 
perceber como estes se formaram e como podem ser 
usados para a datação relativa dos estratos rochosos 
em que ocorrem. 

 Os paleontólogos são os cientistas que estudam 
Paleontologia.

http://geologia.fc.ul.pt/
http://webpages.fc.ul.pt/~cmsilva/Paleotemas/Fossil/Fossil.htm
http://webpages.fc.ul.pt/~cmsilva/Paleotemas/Fossil/Fossil.htm
http://webpages.fc.ul.pt/~cmsilva/Paleotemas/Paleontologia/Paleonto.htm


O que é necessário para se ser 

paleontólogo?

 Para se ser paleontólogo é necessário, sobretudo, 

ser-se curioso e querer saber mais sobre os animais 

e as plantas que povoaram a Terra há muitos 

milhões de anos e sobre os fósseis, os vestígios 

desses mesmos organismos que encontramos 

actualmente conservados nas rochas.

http://webpages.fc.ul.pt/~cmsilva/Paleotemas/Fossil/Fossil.htm


 Os paleontólogos são cientistas com um gosto muito 

especial pela Geologia e pela Biologia (pelas 

Ciências da Natureza em geral), uma vez que, para 

investigar a Vida do passado da Terra e estudar os 

seus fósseis, é necessário conhecer bem a geologia 

dos locais onde estes ocorrem e a biologia dos 

organismos que lhes deram origem.
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