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ABSTRACT 

Described in this work to use in classes in physics and mathematics of medieval instruments of 
navigation astrolabe, quadrant, cross staff, kamal, and sundial gnomon. The motivating pedagogical 
intervention was conducted on a short course of basic astronomy for public school teachers in the state 
of Ceará (Brazil), aiming to better understand the celestial phenomena through practicals and 
observations activities. Was organized brief analysis of planetary models devised by the ancient Greek 
astronomers and Copernicus in the construction of the concept of the celestial sphere to better 
understand the context of the great navigations and the arrival of Cabral's fleet in Brazil. To harmonize 
theory with practice, teams were formed to build these instruments from kits previously distributed. 
Tasks and challenges for the realization of the angular measures were stipulated and familiarization with 
the instruments. At the end, the teams presented their results, difficulties and improvements, 
comparing data and presenting findings on the historic breakthrough of the instruments, celestial 
measurements and models of the evolution of the universe. The results show the feasibility of using 
these instruments in astronomy education in the disciplines of physics and mathematics, contributing to 
a better understanding of the phenomena related to the celestial motions.   

RESUMO 

Descreve-se neste trabalho a utilização em aulas de física e matemática dos instrumentos medievais de 
navegação astrolábio, quadrante, balestilha, kamal, gnomon e relógio de sol. A intervenção pedagógica 
motivadora fora realizada em minicurso de astronomia básica para professores da rede pública do 
estado do Ceará (Brasil), objetivando compreender melhor os fenômenos celestes por meio de 
atividades prático-observacionais. Organizou-se breve análise dos modelos planetários idealizados pelos 
antigos astrônomos gregos e por Copérnico na construção do conceito de esfera celeste para melhor 
entender o contexto das grandes navegações e a chegada da frota de Cabral ao Brasil. Para harmonizar 
prática com teoria, foram constituídas equipes para construção desses instrumentos a partir de kits 
distribuídos previamente. Estipularam-se tarefas e desafios para a realização das medidas angulares e 
familiarização com os instrumentos. Ao final, as equipes apresentaram seus resultados, as dificuldades e 
aperfeiçoamentos, confrontando dados e apresentando conclusões sobre o avanço histórico dos 
instrumentos, medidas celestes e a evolução dos modelos de universo. Os resultados alcançados 
mostram a viabilidade do uso desses instrumentos no ensino de astronomia nas disciplinas de física e 
matemática, contribuindo para uma melhor compreensão dos fenômenos referentes aos movimentos 
celestes. 

Palavras-chave: astronomía, instrumentos, ensiñanza, astronomia, instrumentos, ensino, astronomy, 
instruments, teaching. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda o ensino de ciência por meio de instrumentos medievais de navegação 
utilizando materiais de simples aquisição. Apesar de serem apresentados alguns dos principais  

 

instrumentos relacionados à navegação das Descobertas, não se pretende esgotar o assunto sobre os 
mesmos. Há muitas fontes e comentários que poderiam compor outras produções textuais. 

Trazer para sala de aula novas maneiras de ensinar ciências tem sido uma constante no fazer 
pedagógico dos professores de ciências. E a aprendizagem de conceitos mais elaborados por meio da 
participação ativa dos alunos se torna mais significativa. Por isso, este trabalho parte de conceitos de 
navegação para ensinar ciências aos alunos que construirão seus próprios instrumentos de observação. 

Apesar de vivermos os avanços tecnológicos e a modernidade estar presente no cotidiano do estudante, 
a construção desses instrumentos simples e rudimentares ajuda a trabalhar a autonomia, a seletividade, 
planejamento, interação social, coletividade, flexibilidade e criatividade do aluno, que se destacam como 
as condições básicas para que o estudante seja o protagonista de seu tempo. 

A instrumentação astronômica associada a técnicas de uso na observação astronômica é um recurso que 
facilita a compreensão dos movimentos aparentes dos astros, os movimentos da Terra, as coordenadas 
astronômicas, a localização de estrelas e planetas no céu, a noção de esfera celeste estudados em cursos 
de Astronomia voltados para a formação e aperfeiçoamento de professores que futuramente 
ministrarão suas aulas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), em minicursos de 
astronomia promovidos em escolas, institutos e planetários. 

Preparou-se um minicurso que abordou conteúdos teóricos necessários para o embasamento das 
atividades pratico-observacionais como: um breve estudo da evolução das ideias relativas aos diversos 
modelos planetários idealizados pelos astrônomos gregos, passando pela astronomia heliocêntrica 
europeia na construção do conceito de esfera celeste para compreender o contexto das grandes 
navegações e a chegada da frota de Cabral ao Brasil.  

Os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver técnicas e conhecimentos para utilizarem nas 
suas aulas de Física, de Matemática e de Astronomia os instrumentos tais como: o astrolábio, a balestilha, 
o kamal, o gnomon e o relógio de sol. Essa intervenção pedagógica foi realiza através de um minicurso de 
astronomia básica ministrada para professores da rede pública do estado Ceará. 

 

EMBASAMENTO EDUCACIONAL 

No intuito de ajudar na construção do conhecimento por parte do estudante, buscamos promover a 
interação entre os alunos dentro da óptica de Vigotsky, onde a ampliação das ideias e a testagem de 
hipóteses pessoais pode ser estimulada pela troca de percepções de cada indivíduo participante do 
curso. Precisamos aproveitar a interação constante e dialética que acontece entre as influências sociais e 
os processos internos dos participantes. Lembramos que Vigotsky ressalta essa interação no processo 
de aprendizagem. 

No curso promovido pelo GEPAC, buscamos estimular a troca de ideias e opiniões dos participantes e 
fazer com que eles estimulem isso nos seus alunos quando partirem para as suas escolas e façam o 
mesmo. 
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DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

Para garantir o entendimento durante a manipulação dos instrumentos náuticos construídos faz-se 
necessário compreender alguns conceitos que serão trabalhados durante o Curso. 

 

Esfera Celeste 

Seguindo a concepção dos antigos e trazendo para um conceito didático, considera-se a Esfera Celeste 
como uma esfera imaginária de raio infinito onde a Terra encontra-se em seu centro. Com essa 
definição podemos fazer coincidir o centro da Terra com o centro da Esfera Celeste. Assim como o 
eixo de rotação da Terra estendido ad infinitum tocará a Esfera Celeste nos Polos Celestes Sul e Norte. 
O mesmo ocorrerá com o Equador terrestre que, quando o plano equatorial terrestre for estendido, a 
sua intersecção com a Esfera Celeste nos dará o Equador Celeste.  

O Vertical 

O Vertical pode ser definido como a direção indicada por um fio de prumo. 

Zênite e Nadir 

Estendendo-se o Vertical para o infinito, este tocará a Esfera Celeste num ponto chamado Zênite e a 
outra extremidade em outro ponto, chamado de Nadir. O Zênite será o ponto mais alto na Esfera 
Celeste acima da cabeça do observador terrestre. O Nadir será exatamente o oposto, seguindo por sob 
os pés do observador (Nadir vem do árabe, o oposto). 

Horizonte e meridiano 

O plano perpendicular ao Vertical, que passa pela linha de visada do observador é o plano do 
Horizonte. O Horizonte ou a linha do Horizonte será formado da intersecção desse plano com a 
Esfera Celeste. Lembremos aqui que as dimensões da Terra são desprezíveis para uma Esfera Celeste 
de raio infinito. Por isso, o Horizonte será considerado um Círculo Máximo. 

O Plano Meridiano é aquele que contém a linha Norte-Sul e a Vertical do lugar. O Meridiano será a 
intersecção desse plano com a Esfera Celeste. Quando o Sol cruza o meridiano diz-se que é meio-dia, 
que origina a palavra (do latim Meridianus, que vem de medici die = meio dia). Isso pode ser observado 
com a menor sombra de um gnomon. 

O plano vertical e o vertical do astro 

O Vertical ou plano vertical será o semipleno (acima do horizonte) definido pela vertical do local e a 
Esfera Celeste. O Vertical de um astro é o vertical que contém a linha de visada do observador até o 
astro, a Vertical do lugar e a Esfera Celeste. O meridiano local é também definido por dois Verticais, 
um que passa pelo Norte e outro pelo sul. 

Coordenadas horizontais 

Com os conceitos acima se pode definir um Sistema de coordenadas fixo à Terra, conhecido como 
Sistema Horizontal de Referências. Esse Sistema tem como planos fundamentais o plano do horizonte 
e o vertical que passa pelo Norte.  

Azimute 

Sobre o plano do horizonte desde a direção Norte do observador, ou seja, desde o Vertical Norte até o 
vertical do astro, com o sentido para Leste, tem-se uma coordenada com o nome de Azimute (A). 
Convenciona-se que esse ângulo obedece à relação: 

0° ≤ A ≤ 360° 
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Altura 

Outra coordenada desse Sistema é a Altura (h). A Altura é o ângulo medido partir do horizonte até o 
astro no plano vertical desse astro. Convenciona-se ser positiva acima do horizonte (quando o astro é 
astro visível) e negativa abaixo do horizonte (quando o astro for invisível). Para a Altura tem-se: 

-90° ≤ h ≤ +90° 

Distância Zenital 

Muitas vezes não é possível observar o Horizonte verdadeiro. E no caso da navegação o Zênite ser o 
ponto de origem mais favorável à outra coordenada, denominada de Distância Zenital (z). Ela é o 
ângulo entre o Zênite e o astro. Portanto, teremos a relação: 

0° ≤ z ≤ 180° 

Verifica-se que a Distância Zenital (z) e a Altura (h) são ângulos complementares. Para as 
determinações angulares nesse Sistema é de importância fundamental a relação: 

h + z = 90° 

 

Usando os instrumentos: A medida da altura do Sol com um astrolábio náutico 

Orienta-se o uso da projeção da sombra da pínula nesse exercício. Quando medimos a altura do Sol no 
instante de sua passagem meridiana no mesmo lugar (portanto, na mesma hora), percebemos que ela se 
modifica ao longo de um ano. Isso se deve porque a Terra percorre o seu movimento de translação em 
torno do Sol com seu eixo de rotação inclinado sobre o plano orbital. Caso o eixo de rotação da Terra 
fosse perpendicular ao plano da eclíptica, poderíamos medir sempre a mesma altura do Sol.  

Conhecendo-se o deslocamento aparente do Sol para o Norte ou para o Sul ao longo do ano, com 
relação ao equador, ter-se-á a declinação do Sol. 

Após medir a altura do Sol, bastava consultavam regimento do Sol, elaborado a partir do Almanach 
Perpetum para determinar a latitude do lugar. 

Quando se mede a altura do Sol durante a sua passagem meridiana, o polo elevado, o Zênite do 
observador e o próprio astro, que são os três vértices do “triângulo de posição”, encontram-se sobre 
um mesmo círculo máximo da esfera celeste, ou seja, o meridiano do observador. Desta forma, na 
passagem meridiana solar, o “triângulo de posição” se reduz a uma linha, ou um arco do meridiano 
local. 

Por meio de um pequeno cálculo, a latitude (), combina-se a declinação solar () com a sua distância 
zenital (z): 

 =  + z 

Hoje em dia, com um Anuário Astronômico consultamos a declinação do Sol em tabelas e efetuamos o 
cálculo com base na altura solar ao meio dia solar verdadeiro. Do Equador Celeste para o Polo Sul 
Celeste, as declinações são negativas e, para o Polo Norte Celeste, são positivas. 

 

O uso do gnomon e o relógio de Sol 

Com o gnomon e o relógio de Sol pode-se estudar o conceito de meio dia, com a formação da menor 
sombra pela vareta, onde ela se formará sobre a linha Norte-Sul. Outra maneira de se determinar a linha 
Norte-Sul é pelo método das sombras iguais, quando se marca a ponta da sobra da vara no chão antes 
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do meio dia (A). Desenha-se, a partir daí, uma circunferência com centro na vareta (O). Marca-se a 
ponta da sombra após o meio-dia que toca essa circunferência (B). As retas OA e OB formarão um 
ângulo e a bissetriz entre OA e OB definirá a linha norte-sul. A perpendicular a essa linha será a linha 
Leste-Oeste. 

 

Com o conhecimento sobre uso do gnomon para determinar os pontos cardeais, pode-se construir o 
relógio de Sol com circunferências concêntricas e um relógio de Sol equatorial. 

 

O PREPARO DO CURSO 

Algumas reuniões foram realizadas para se planejar e construir protótipos dos modelos que 
trabalharíamos em sala de aula. Foi dada ênfase para o uso do material mais barato e acessível para os 
professores de escolas públicas e do interior do Estado. Foi feito um planejamento para se ajustar os 
conteúdos e as abordagens a serem usadas nas aulas para facilitar o entendimento por parte dos 
participantes. O cerne ficou com o modelo de aprendizagem significativa. 

 

 

 

Aprofundou-se na pesquisa e levantamentos de dados técnicos e históricos sobre instrumentos de 
navegação astronômica usados nas Grandes Navegações. Foi dada ênfase na história, partes dos 
instrumentos, funcionamento, sugestões para uso na atualidade e aplicações no ensino da Matemática, 
da Física e da Astronomia. 

Seguiu-se um cronograma para o preparo dos protótipos e escolha dos melhores materiais: 
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Cronograma de produção dos instrumentos e Aula Teste 
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Testaram-se vários modelos de astrolábio. Ficou decidido que a impressão dos astrolábios seria em 
folha de papel 60 kg, de fácil aquisição em papelarias de cidades do interior e da Capital. Os demais 
equipamentos, quando não pudessem ser impressos do mesmo modo para serem distribuídos, seriam 
montados em madeira fácil de serrar e dar acabamento ou papelão. Esses serviriam de apoio ou 
demonstração e colocados a disposição por equipes, que os devolveriam após as atividades práticas. 
Alguns seriam sorteados no final do curso. 

 

 

 

Elaborou-se um material didático com folhetos e informações contendo a história, modo de utilização e 
a intersecção de conhecimentos e aplicações da Astronomia com a Matemática e a Física e sugestões de 
atividades. Nas reuniões subsequentes procurou-se trabalhar o uso na Astronomia (por exemplo, na 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA), Registrar e preparar para transformar em 
curso de capacitação. Calibraram-se os protótipos com transferidor, bússola e esquadro. Em cada 
reunião se levava ferramentas, acessórios e matéria prima para o primeiro protótipo de cada 
instrumento a ser construído. 

Os instrumentos construídos foram: O astrolábio náutico, o modelo usado para os nossos propósitos, 
foi impresso em papel duro que poderia ser colado em uma superfície de papelão para lhe dar maior 
resistência. O disco contem marcas de graduações na sua borda, como em um transferidor. Na borda 
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do original havia um anel de suspensão, por onde se segurava o instrumento. Ali seria o zênite do 
instrumento. As graduações indicavam a distância zenital que o tornavam mais prático para as 
navegações. Em nosso modelo preferimos que a marca dos noventa graus ficasse junto ao anel de 
suspensão para se explorar mais o cálculo da latitude. O ponteiro, cujo eixo central coincidia com o do 
astrolábio, com o nome de mediclina ou alidade, ajudava a apontar o astro e marcar o ângulo 
correspondente à sua posição na esfera celeste. 

 

 

 

O quadrante, como o astrolábio, era um dos instrumentos medievais de origem árabe que servia na 
determinação da altura das estrelas e que também foi adaptado para uso nas navegações. Ao invés de 
um disco, como o astrolábio náutico, ele consistia de um quarto de círculo. Seu nome deriva daí. 
Outros instrumentos surgidos em seguida com usos semelhantes também vêm de partes da 
circunferência, como o oitante e o sextante. A descrição do quadrante ajuda na compreensão dos 
outros dois. Esse instrumento também foi impresso conforme o astrolábio. 
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O kamal, ou tábuas da Índia, consistiu basicamente de uma pequena régua de papelão com um furo por 
onde passava um cordão. Esse cordão continha nós que serviam para determinar a altura em polegadas 
(ou isbas, do árabe). Colocava-se a parte inferior coincidindo com o horizonte e se fazia coincidir a 
estrela na sua borda superior. O número de nós daria a altura do astro. 

A balestilha foi montada com uma régua de madeira graduada por onde corria uma régua menor 
perpendicular a essa régua maior, chamada de virote. A régua menor era chamada de soalha.  

Como o kamal, o observador mirava pelo virote de modo a coincidir a parte inferior da soalha com o 
horizonte e a superior com o astro. A balestilha não mostrava diretamente o ângulo de altura do astro. 
Para se conseguir o ângulo era necessário se recorrer a tabelas trigonométricas. 

O gnomon e o relógio de Sol foram usados para determinar a altura do Sol, a hora solar verdadeira, a 
linha Norte-Sul, os pontos cardeais e o Zênite. Foram utilizados com varetas fincadas em pequenas 
bases, em um dos modelos usou-se um lápis preso perpendicularmente a uma tábua. Um auxiliar foi 
uma pequena lanterna para as explicações em sala de aula. 

O astrolábio e o quadrante foram distribuídos para os alunos montarem e fazerem uso nas aulas e em 
casa. O kamal e a balestilha serviram para demonstrações e exercícios práticos. O gnomon e o relógio de 
Sol foram construídos em sala de aula durante as demonstrações para que os alunos pudessem fazer em 
casa as suas atividades. 

No embasamento teórico que acompanha a construção dos instrumentos são passadas informações 
sobre o uso de cada um. Fazem-se várias medidas de ângulos com objetos e referenciais terrestres e 
depois se busca medir a altura de estrelas conhecidas. É uma maneira de se memorizar os nomes das 
principais estrelas e constelações. Trabalha-se com o astrolábio náutico. Depois se estende para os 
demais instrumentos, cuja técnica para eles será semelhante à descrita para o astrolábio. Marca-se uma 
aula prática diurna para medidas da altura do Sol por projeção com todos os instrumentos. E seguem-se 
orientações rigorosas para não se olhar para o Sol durante as observações. 

Da construção dos protótipos e findos seus testes, partiu-se para a realização de algumas aulas-teste, 
como o Curso de Capacitação em Astronomia, aulas voltadas para a XVII Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA), aulas de matemática em escolas públicas em que pudéssemos retirar 
a maior parte de informações quanto ao uso e aceitação por parte dos alunos e o curso fosse 
aperfeiçoado para ser lançado em um momento ulterior já formatado. 

Terminado o cronograma com os períodos de testes, conseguiu-se realizar o minicurso para os 
professores de Escolas Publicas.  

Na metodologia da aula, trabalha-se com exposições teóricas e atividades práticas em forma de 
desafios, onde as exposições teóricas balizarão os participantes na construção das concepções 
associadas a cada tarefa efetuada. Um primeiro desafio é a determinação dos pontos cardeais a partir da 
construção de um gnomon e um relógio de sol. Orienta-se a sua construção e uso nos primeiros 
momentos da aula. Os conceitos de perpendicularidade, plano, reta, ponto e circunferência são 
trabalhados nessa interação. Simula-se o uso de gnomon com uma vareta na sala de aula, definindo a 
vertical do lugar, o zênite e a culminação de um astro. Mostra-se o movimento aparente do Sol e a 
formação da sombra da vareta com uma lanterna. 

Duas perguntas podem ser feitas aqui: a) Como se definem agora os pontos cardeais Norte, Sul, Leste e 
Oeste a partir dessas linhas? B) por que esse método não funciona no Equinócio? A construção efetiva 
do gnomon fica como tarefa para realizarem em casa e trazerem os resultados na aula seguinte. 

Vale salientar que no inicio de cada aula é feita uma memória sobre a aula anterior, para que se 
mantenha a correspondência dos temas. 



                  
                            III CONFERENCIA LATINOAMERICANA DEL INTERNATIONAL, HISTORY AND PHILOSOPHY OF                

                 SCIENCE TEACHING GROUP IHPST- LA 2014.  SANTIAGO DE CHILE, 17- 19 DE NOVIEMBRE. 
  COMUNICACIÓN ORAL CO94     

  

    

355 
 

Em uma exposição teórica sobre a concepção de céu dos antigos e a necessidade de conhecer os 
movimentos aparentes dos astros, tentando entender a relação com os movimentos de rotação, 
translação e precessão dos equinócios executados pela Terra. Busca-se associar essa exposição teórica a 
aulas práticas observacionais onde se procura fazer observações a olho nu, evitando a todo custo o uso 
de instrumentos ópticos nesses primeiros momentos, identificando constelações, particularizando 
estrelas e planetas. A identificação de nomes e posições de tais objetos celestes com relação a 
referenciais terrestres e o horário de inicio e fim das observações faz com que se perceba que tais 
objetos deslocam-se para o lado correspondente ao horizonte oeste. 

As aulas práticas são feitas em um pátio, quadra, ou qualquer outro lugar onde o grupo possa observar 
o céu sem muita interferência de luzes. Usa-se um gnomon previamente montado com as linhas norte-sul 
e Leste-Oeste já definidas até os participantes se familiarizarem com as direções onde se encontrará o 
leste e demais pontos cardeais. Pode-se lembrar da etimologia da palavra oriente, que é buscar o lugar 
onde o Sol nasce e se abrir uma discussão. Uma pergunta pode ser feita: o Sol nasce sempre no ponto 
leste? É feita a identificação do zênite, que é o ponto mais alto acima da cabeça do observador e os 
pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste. Define-se o plano do meridiano do observador, que passa 
pela linha Norte-Sul e pelo Zênite. Também é definida a linha Leste-Oeste e o horizonte do 
observador. Esses elementos são importantes para que se construa uma linguagem apropriada nos 
momentos seguintes e para a construção do conceito de esfera celeste e as concepções de equinócio, 
solstício e estações do ano. 

Retornando à sala de aula com o conhecimento prévio sobre o céu dos antigos e a dinâmica celeste tal 
qual a conhecemos, voltamos as atenções para o estabelecimento de equipes com três alunos para 
realizar a construção de um astrolábio simples a partir de um kit preparado e distribuído previamente. 
Um pequeno grupo evita as distrações e dispersões, que ocasionam a perda de foco no trabalho. 

Construído o astrolábio é importante que se faça ensaios explicando a sua utilização através da 
determinação de medidas angulares de objetos na sala de aula ou até mesmo fora dela, tais como 
prédios ou janelas a distancias e tamanhos conhecidos. São estabelecidas tarefas e desafios para as 
equipes apresentarem em tempo hábil em curtas apresentações onde se podem comparar os resultados 
e a troca de informações ajudará no desafio maior que é a determinação de ângulos entre astros pré-
estabelecidos. 

Para harmonizar as práticas com as teorias vistas, volta-se a observar o céu com o astrolábio e dessa vez 
passa-se a utilizar esse instrumento na horizontal e na vertical, determinando, respectivamente, o 
azimute e a altura. A essa segunda coordenada associa-se a distância zenital e trabalha-se o 
conhecimento de ângulos complementares. 

Os participantes são incentivados a conhecer outros instrumentos de navegação, tais como o quadrante, 
a balestlha e o kamal, já descritos. 

 

CONCLUSÕES 

Ao final, as equipes apresentaram seus resultados mostrando as dificuldades e aperfeiçoamentos, 
confrontando dados e estabelecendo conclusões sobre a evolução histórica do conhecimento da 
dinâmica celeste e as tentativas de explicá-la através de modelos e evolução das medidas celestes e seus 
instrumentos.  

Os instrumentos de navegação utilizados nas grandes navegações foram formas aperfeiçoadas de se 
localizar em alto mar. Para isso, foram necessários conhecimentos de astronomia e matemática. O que 
possibilitou o desenvolvimento da moderna cartografia. Em muito ajudaram os conhecimentos sobre 
as constelações dentro de um modelo cosmológico centrado na Terra. 
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Os resultados alcançados mostram a viabilidade do uso desses instrumentos para o ensino de Física, de 
Astronomia e de Matemática, contribuindo para uma melhor compreensão dos fenômenos referentes 
aos movimentos celestes. 

Constatou-se a motivação dos alunos em aprender ciências por meio dos instrumentos de navegação. 
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