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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de construção de um Laboratório de Ensino de 

Matemática (LEM) cujo eixo temático seja o estudo, a construção e utilização dos 

instrumentos de navegação e localização para abordagem de conteúdos matemáticos de forma 

interdisciplinar, e elaborar um caderno de atividades focado nos instrumentos de navegação. 

Para isto foi necessário uma revisão bibliográfica  para entender as diferentes concepções de 

LEM e suas implicações pedagógicas. A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica, 

construção e manuseio de instrumentos, e experimentação pedagógica. Lorenzato (2006) 

destaca a importância de um ambiente e de instrumentos adequados para que um profissional 

possa realizar um bom trabalho. A implementação de um LEM pode encontrar alguns 

obstáculos.  A falta de apoio dos outros professores ou da gestão, a falta de um local adequado 

para armazenar os materiais produzidos, a falta de tempo na carga horária do professor para 

preparar as atividade de laboratório, etc. Mesmo em condições desfavoráveis ou adversas, 

segundo Lorenzato (2006), sua implementação trará benefícios para professores e alunos. A 

falta de capacitação do professor, em sua formação inicial e continuada, para usar os materiais 

didáticos, e a falta de manuais com atividades de laboratório também são apontados como 

fatores que afastam os professores do LEM. Com o propósito de auxiliar o professor do 

ensino fundamental ou médio na construção de um LEM temático elaboramos e estamos 

disponibilizando um caderno de atividades que apresenta uma sequência didática envolvendo 

História e Matemática. O caderno é composto por quatro atividades acompanhadas de 

sugestões para os professores, entretanto o professor tem total autonomia para adaptar as 

atividades à realidade de sua escola. Dentre os instrumentos de navegação apresentados neste 

estudo escolhemos a construção do quadrante pela sua simplicidade, pelo baixo custo do 

material e grande potencial didático que este instrumento apresenta. Porém um laboratório 

temático estará sempre sendo construído e reconstruído, pois é um ambiente de pesquisa. 

 

Palavras chaves: Laboratório de Ensino de Matemática; Formação de Professores de 

Matemática; Atividades de Ensino de Matemática.  
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ABSTRACT 

This work presents a proposal to build a Mathematics Teaching Laboratory (MTL) whose 

main theme is the study, construction and use of instruments for navigation and location of 

mathematical content in an interdisciplinary way approach, and develop a notebook of 

activities focused on navigational instruments. For this it was necessary a literature review to 

understand the different conceptions of MTL and its pedagogical implications. The 

methodology used was literature research, construction and handling of instruments, and 

pedagogical experimentation. Lorenzato (2006) highlights the importance of an environment 

and suitable for a professional who can do a good job instruments. The implementation of an 

LEM can find some obstacles. The lack of support from other teachers or the management, 

the lack of a suitable place to store the materials produced, the lack of time in the workload of 

the teacher to prepare the lab activity, etc. Even in unfavorable or adverse conditions, 

according Lorenzato (2006), its implementation will benefit teachers and students. The lack of 

teacher training in their initial and continuing education, to use materials, and the lack of 

manuals with lab activities are also mentioned as factors that keep teachers from MTL. With 

propóposito assist the teacher of elementary or middle school in building a theme MTL 

prepared and we are providing a notebook of activities that provides a didactic sequence 

involving History and Mathematics. The book consists of four accompanied by suggestions 

for teachers activities, however the teacher has full autonomy to adapt the activities to the 

reality of your school. Among the instruments of navigation presented in this study chose to 

build the quadrant due to its simplicity, low cost of material and great teaching potential that 

this instrument has. But a theme lab is always being built and rebuilt as it is a research 

environment. 

 

Keywords: Laboratory Teaching of Mathematics; Training of Teachers of Mathematics; 

Activities for Teaching Mathematics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como professor de matemática do IFRN/Campus Mossoró no início do ano de 2012 

recebi do Diretoria Acadêmica a incumbência de ministrar a disciplina de Laboratório de 

Matemática e de organizar e implantar o Laboratório de Ensino de Matemática para o curso 

de Licenciatura em Matemática. Em decorrência disto, esta dissertação se constituirá como 

um estudo cujo foco será a construção, organização e implantação de laboratórios de ensino 

para a licenciatura em matemática. 

Quando se fala em laboratório de ensino em matemática a primeira idéia que nos 

vem é a de um conjunto de peças ou material concreto que podem servir de base para jogos, 

brincadeiras e outras atividades que envolvam conhecimentos iniciais da escola como, por 

exemplo, as operações aritméticas. Não raro, o laboratório de matemática é adquirido ou 

ganhado de alguma instituição a título de doação para a escola. Este é o caso do Laboratório 

de Matemática do IFRN, adquirido em 2011, que tem encontrado até agora pouco uso, pois, 

os professores de matemática do IFRN, em sua maioria, não tiveram uma formação que os 

torne competentes no uso deste laboratório ou mesmo dar valor a ele. 

Por outro lado, nossa formação inicial e continuada tem se pautado por privilegiar 

dentro da Educação Matemática os estudos em História da Matemática. Isso aliado ao exposto 

no início desta introdução nos levou a conceber um laboratório de matemática calcado nos 

instrumentos de navegação e localização por ver num laboratório assim concebido a 

oportunidade desenvolver estudos em temas multidisciplinares que aliem o conhecimento 

matemático, ao histórico, ao didático, ao de outras ciências. 

 Tendo em vista o acima exposto, o Objetivo Geral de nosso estudo  é organizar e 

implementar um laboratório de ensino de matemática cujo o eixo temático seja o estudo, 

construção e utilização dos instrumentos de navegação e localização para abordagem de 

conteúdos matemáticos de forma interdisciplinar. 

Já os objetivos específicos são assim enunciados: 

1. Selecionar instrumentos de navegação antigos adequados as atividades temáticas. e 

analisar quais dentre eles são os mais adequados à nossa tarefa. 

2. Elaborar atividades que possibilitem o uso dos modelos de instrumentos de navegação 

antigos. 

3. Elaborar um manual de orientação para utilização do professor e contribuir na 

construção de instrumentos no LEM. 
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Determinado o objeto de estudo, buscamos reunir uma fundamentação bibliográfica 

para dar suporte teórico ao desenvolvimento da pesquisa e a produção do produto pedagógico.  

A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica, construção e manuseio de 

instrumentos, e experimentação pedagógica. A dissertação tem a seguinte estrutura:  

No segundo capítulo discute-se a importância do LEM na formação do professor de 

matemática, apresenta-se diferentes concepções de LEM e como a escolha do modelo de 

labotórário de matemática está subordinada a concepção que se tem; apresentaremos nossa 

concepção de LEM como um meio de promover a interdisciplinaridade, ampliando as 

propostas de Ewbank(1977), Romero(2002), Lorenzato(2006), e proporemos um modelo de 

LEM para ser implementado no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN Mossoró.  

No terceiro capítulo falaremos sobre o fenômeno conhecido como “Era das grandes 

navegações”. Fundamentados na obra de Ramos (2004) contaremos um pouco da história dos 

descobrimentos, os interreses envolvidos, o quotidiano a bordo de um navio, o financiamento 

das expedições e os recursos tecnológicos utilizados na grande aventura europeia do 

desbravamento dos oceanos.  

No quarto capítulo apresentam-se alguns instrumentos de navegação que eram 

usados na “Era das grandes navegações” e mostram-se procedimentos para construção de 

alguns que foram adaptados para o uso didático.  

Finalizando, no quinto capítulo são apresentadas as atividades propostas para compor 

um Caderno de Atividades acompanhado de recomendações que serão disponibilizados para 

os professores do ensino fundamental e médio. 

Concluimos fazendo algumas considerações sobre o estudo e apontando algumas 

sugestões para trabalhos posteriores. 
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2 O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA:  UM CAMINHO PARA A 

INTERDISCIPLINALIDADE 

Neste capítulo discutiremos a importância do LEM na formação do professor de 

matemática, apresentaremos diferentes concepções de LEM e como a escolha do modelo de 

laborário de matemática está subordinada a concepção que se tem, apresentaremos nossa 

concepção e proporemos um modelo de LEM para ser implementado no curso de Licenciatura 

em Matemática do IFRN Mossoró. 

2.1 O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA E A FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA  

A preocupação com o uso de materiais didáticos para facilitar a aprendizagem é 

muito antiga, Lorenzato (2006) ressalta sua importância ao listar vários estudiosos da 

educação que se dedicaram ao assunto, como Comenius (1592-1670), Locke (1632-1704),  

Rousseau (1712-1778), Pestaloze (1746-1827) , Froebel (1782-1852), Dewey (1859-1952), 

Montissori (1870-1952), Tahan (1895-1974), e muitos outros. 

Na concepção de Lorenzato (2006, p.18), “material didático (MD) é qualquer 

instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem. Portanto pode ser um giz, uma 

calculadora, um filme, um livro, um quebra-cabeça, um jogo, uma embalagem, uma 

transparência, entre outros”.  

Este conceito pode ser ampliado quando entende-se por materiais didáticos 

manipuláveis qualquer objeto ou coisa que o aluno possa sentir, tocar, manipular e 

movimentar, sejam objetos reais que têm aplicação  no dia-a-dia ou objetos que são usados 

para representar uma ideia. Passos (2006) 

Dessa forma os MD se apresentam como recursos didáticos que podem contribuir 

significativamente para melhorar o processo ensino-aprendizagem, entretanto a simples 

manipulação dos MD não garante o sucesso na aprendizagem dos conceitos matemáticos, por 

isso o papel do professor como mediador nesse processo é fundamental. (Lorenzato, 2006; 

Passos, 2006) 

Diante deste contexto, Lorenzato (2006) salienta a importância de um ambiente 

adequado para que professor e alunos possam explorar as potencialidades do MD. Este 

ambiente é o Laboratório de Ensino de Matemática. 
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Tendo  em vista que um LEM pode nos levar a ver utilidade nas experiências com o 

uso de material didático, é necessário segundo Lorenzato (2006), reconhecer as verdadeiras 

potencialidades e limites desses recursos, pois para que os MD possam cumprir sua função 

auxiliar no processo ensino-aprendizagem é necessário a atuação crítica, criativa e engenhosa 

do professor. 

Todavia, para que os professores possam usar esta ferramenta de forma adequada é 

necessário conhecê-la, uma vez que ninguém pode ensinar satisfatoriamente o que não sabe. 

Dessa forma é fundamental a existência de um LEM nos cursos de formação inicial de 

professores, pois:  

[...] mais importante que ter acesso aos materiais é saber utilizá-los corretamente, 

então não há argumento que justifique a ausência do LEM nas instituições 

responsáveis pela formação de professores, pois é nelas que os professores devem 

aprender a utilizar os materiais de ensino; é inconcebível um bom curso de formação 

de professores de matemática sem LEM. (LORENZATO, 2006, p.21)  

Turrioni (2004, p.137) em seus estudos sobre “O Laboratório de Matemática na 

Formação inicial de Professores” concluiu que “[...] o LEM contribui em sua fase inicial para 

o desenvolvimento profissional e que com a sua consolidação pode também contribuir para a 

formação do professor pesquisador”. 

O ambiente oferecido pelo LEM proporciona aos futuros professores a oportunidade 

de construir, manipular, experimentar, refletir, analisar e questionar os materiais didáticos e 

sua utilização. Neste sentido Lorenzato (2006)  destaca que o LEM é um local onde além das 

aulas regulares de matemática os professores podem se reunir para planejarem suas 

atividades, desenvolverem projetos, formar grupos de estudos das tendências e inovações, 

desenvolverem atividades experimentais, produzir materiais didáticos que possam melhorar 

sua prática pedagógica. 

A participação do licenciando, futuro professor, na construção de material didático é 

muito importante, pois permite que este conheça toda a trajetória do recurso didático, sua 

concepção, seu uso e sua validação. Dessa forma os futuros professores encontrarão no LEM 

um fonte inesgotável de pesquisa. 

Apesar de todos os argumentos favoráveis ao uso do LEM nos cursos de formação de 

professores de matemática é necessário considerar que sua implantação exige a mobilização 

de toda a comunidade escolar: gestores, professores e alunos, além disso é de fundamental 

importância constar no projeto politico-pedagógico da instituição, de modo claro e objetivo, o 
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perfil do professional que se pretende formar, pois   sem o apoio institucional, o LEM será um 

investimento sem retorno algum, dai então a nossa preocupação não se limitar apenas em ter 

um LEM bem equipado com equipamento de última geração ou com recursos criados pelos 

próprios professores e alunos, mas também na necessidade de uma Política Educacional que 

prestigie a criação de ambientes adequados para que essas ações aconteçam. 

As vantagens de um filosofia didático-pedagógica andando junto com a Politica 

Educacional, é que isso vai gerar a concretude dos recursos didáticos, fazendo assim do LEM 

um espaço indispensável no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 

desenvolvendo as potencialidades criativas dos mestres juntamente com o despertar cognitivo 

do aluno-aprendiz. 

 Lorenzato (2006), expõe que ao começar um LEM se faz necessário conceber a ideia 

de que este pode ser um eficiente auxilio no processo de aprendizagem do indivíduo. De 

modo prático o LEM pode ser visto como um depósito de cópias, depósito de materiais 

construídos a partir de sucatas, porém com  utilidade didática, depois amplia-se essa visão 

para um ambiente onde são ministradas aulas difentes das aulas regulares focadas na 

interação, na investigação, nas exploraçao de situações do cotidiano e na interdisciplinaridade. 

 Interdisciplinaridade é mais que a simples interação entre diferentes disciplinas ou 

entre especialicistas de áreas distintas ou afins. Consiste na busca superar a fragmentação do 

conhecimento e possibilitar a interação entre as disciplinas e destas com o mundo, com a 

realidade. Nesta concepção a interdisciplinaridade não visa a eliminação das disciplinas, mas 

a busca de 

Integração e engajamento de educadores num trabalho conjunto, de interação das 

disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade de modo a superar a 

fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que 

possam exercer criticamente a cidadania mediante uma visão global de mundo e 

serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade 

atual. (LÜCK, 1995, p. 64). 

 

No LEM um mesmo recurso poderá ser usado para explorar difentes conteúdos de 

diferentes níveis de ensino de acordo com a criatividade do professor. A interdisplinaridade 

também pode ser explorada de forma natural através de atividades de investigação de 

situações do mundo real, o que sem dúvida, acarretará em uma grande transformação 

envolvendo o próprio espaço educacional, a didática do professor, a postura do aluno.  
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2.2 VÁRIOS MODOS DE SE CONSTITITUIR UM LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 

Existem muitos ambientes de aprendizagem. A sala de aula, a igreja, a internet, a 

leitura de um livro, o cinema, o teatro, são exemplos de ambientes em que pode ocorrer a 

aprendizagem. Cada indivíduo desenvolve formas particulares de apreender. 

Muitas teorias pedagógicas surgiram nas últimas décadas. Construtivismo, Pedagogia 

das Competências, Pedagogia de Projetos, etc. Apesar das divergências entre elas, em geral 

apresentam em comum a necessidade da criação de ambientes onde os alunos construam o seu 

próprio conhecimento através da participação, ação e reflexão, interagindo com os colegas 

através de atividades em grupo, investigando, testando hipóteses, construindo gráficos, 

tabelas, manipulando, calculando, compartilhando e discutindo os resultados obtidos nas suas 

investigações. O papel do professor deixa de ser o mero transmissor de conhecimentos para o 

de orientador, mediador e motivador. 

Neste contexto o laboratório de matemática aparece como um ambiente de 

aprendizagem privilegiado, pois no laboratório de matemática o aluno pode desenvolver 

atividades que exigem manipulação de materiais didáticos concretos, investigações, 

comparação, classificação, discussão, validação dos resultados. 

O laboratório de matemática nesta perspectiva é capaz de promover um ambiente de 

aprendizagem muito diferente da aula tradicional, pois os alunos deixam de ser agentes 

passivos, sentados de frente para a lousa, calados, somente recebendo informações do 

professor, e passam a ser agentes ativos, coparticipantes de sua própria aprendizagem, a aula 

se torna dinâmica, barulhenta e o professor passa a assumir o papel de mediador, de 

orientador, de organizador. Incentiva, desafia e intervém de forma cautelosa para não limitar a 

criatividade e a autonomia dos alunos. Ewbank(1977), Romero(2002), Lorenzato(2006). 

Vou me ater a esta abordagem informal propositadamente para poder nos 

desvencilhar da ideia pré-concebida de laboratório de matemática como uma sala equipada 

com materiais comprados, padronizados. Pois, para nós, o laboratório não se restringe a uma 

sala ou um lugar específico dotado de mesas e armários repletos de geringonças, mas 

concebemos o próprio mundo como um laboratório, precisamos compreendê-lo e aprender a 

utilizá-lo para promover momentos de aprendizagem. 

O laboratório de matemática pode ser implementado de acordo com a realidade de 

cada escola, de acordo com as concepções de cada professor e de acordo com os recursos 

disponíveis. Lorenzato (2006). 



16 

 

 

Nossa concepção de laboratório está em consonância com as definições de Ewbank, 

Romero, Lorenzato.  

Nossa proposta é organizar e implementar um LEM Temático no IFRN, utilizando 

instrumentos de navegação para abordagem dos conteúdos matemáticos de forma 

interdisciplinar.  

Um laboratório deste tipo pode contribuir para a aprendizagem de forma lúdica e 

investigativa, e pode servir como ponto de partida para inúmeras oportunidades de realização 

de atividades e projetos interdisciplinares. 

A ideia da implantação e utilização de laboratórios de matemática nas escolas de 

ensino fundamental e ensino médio vêm sendo defendida por muitos educadores. Segundo 

Carvalho (2011, p.27), a primeira referência ao uso de um LEM como metodologia de ensino, 

no Brasil, foi encontrada no capítulo intitulado O Método do Laboratório em Matemática, do 

segundo volume do livro Didática da Matemática, publicado no ano de 1962, escrito pelo 

professor Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido pelo pseudônimo de Malba Tahan.  

Tahan (1965), citado por Carvalho (2011, p.26) ressalta a importância do uso do 

Laboratório de Matemática, pois  

De acordo com o chamado método do laboratório, o ensino de matemática é 

apresentado ao vivo, com auxílio de material adequado à maior eficiência da 

aprendizagem. As demonstrações, os problemas, as equações, certos conceitos 

teóricos, são ensinados por meio concretos, isto é, por meio de aparelhos especiais, 

figuras, filmes, dispositivos mecânicos; as propriedades de certas figuras são 

verificadas, ou demonstradas, por meio de experiências ou com recursos mecânicos. 

De acordo com Lorenzato (2006) existem diversos tipos de LEM que estão 

relacionados com os seus objetivos e suas concepções. Podem variar de um armário para 

guardar os materiais utilizados nas aulas de matemática até um prédio destinado ao 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ewbank (1977), Romero 

(2002), Lorenzato (2006). 

Na concepção de Ewbank (1977) Laboratório de Matemática pode ser entendido 

como  “um lugar, um processo, um procedimento”. Como um lugar, é uma sala ambiente 

onde podem ser realizados experimentos matemático, jogos e atividades práticas por meio do 

manuseio de material didático concreto. Como um processo e um procedimento o termo é 

usado para denotar o tipo de abordagem utilizada em sala de aula em que as crianças 

trabalham de maneira informal, se movimentam, discutem, escolhem seus materiais e 

métodos, aprendem e fazem descobertas por si mesmas. 
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O uso do termo como um processo e um procedimento é enfatizada por Ewbank 

(1997) como mais importante porque nesta concepção o Laboratório de Matemática pode ser 

utilizado mesmo em escolas que não dispõem de um local especifico para esse fim, pois cada 

escola e cada professor pode utilizar este método de ensino. 

O professor que optar pela utilização deste método deve estar consciente de que a 

dinâmica das aulas será diametralmente oposta ao do ensino tradicional, pois os alunos 

deixam de ser agentes passivos, sentados de frente para lousa, calados, somente recebendo 

informações do professor, e passam a ser agentes ativos, co-participantes de sua própria 

aprendizagem. 

Nesta concepção de Laboratório de Ensino de Matemática como um procedimento 

Romero (2002) acrescenta que uma vez que cada indivíduo aprende de maneira diferente, 

existem diferentes tipos de laboratório que os professores podem usar para tornar o processo 

ensino-aprendizagem mais produtivo. É de responsabilidade do professor sondar as formas 

predominante de aprendizagem que tem seus alunos e escolher o laboratorio que atende de 

forma mais satistatória as suas expectativas. 

Lorenzato (2006) admite a existência de diferentes concepções de Laboratório de 

Ensino de Matemática e salienta a importância de sua implantação na escola, mesmo em 

condições desfavoráveis, pois o LEM pode proporcionar experiências gratificantes para o 

professor e para o aluno. 

Apesar dos argumentos favoráveis à implantação e utilização do LEM, Lorenzato 

adverte que o material didático não garante a aprendizagem em si mesmo e que é necessário 

conhecimento, crença e engenhosidade por parte dos professores para que a matemática se 

torne compreensiva e prazerosa para o aluno. 

Lorenzato argumenta ainda que mesmo usando o LEM o professor pode optar por 

apresentar uma aula expositiva centrada na transmissão de conteúdos e na memorização. 

Portanto, para explorar as potencialidades do LEM e extrapolar os limites da aula tradicional, 

o professor precisa conhecer bem o conteúdo que pretende apresentar aos seus alunos e ter 

uma concepção avançada de LEM. 

Aos modelos de Laboratório de Matemática sugeridos por Ewbank, Romero e 

Lorenzato nós acrescentamos o Laboratório de Ensino de Matemática centrado em atividades 

de investigação com uso da História da Matemática. 
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A nossa proposta não é descartar o laboratório de matemática existente, mas 

acrescentar a este atividades de investigação e de construção de materiais didáticos pautados 

no uso da história da matemática.   
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3 O LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA TEMÁTICO CENTRADO NOS 

INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO 

São muitas as críticas à qualidade da educação brasileira que não tem acompanhado o 

ritmo das mudanças sociais e tecnológicas ocorridas nas últimas décadas. Muitas dessas 

críticas são dirigidas especialmente ao ensino da matemática que tem sido apontado como 

responsável por muitos dos problemas educacionais que afetam o ensino. 

O ensino desta disciplina de forma mecânica, pautada em aulas expositivas e na 

resolução de enormes listas de exercícios repetivos e descontextualizados, e sem conexão com 

a realidade do  aluno aparece como um dos fatores que agravam esta crise.  

A  matemática está presente em quase todas atividades humanas. Quando compramos, 

vendemos, pesamos, medimos, até mesmo quando assistimos televisão somos impelidos a 

usar a matemática para entender o que se passa no mundo. Em contra partida, na escola, via 

de regra, esta disciplina parece não ter conexão com o mundo nem com as outras disciplinas 

que integram o currículo. 

A falta de integração entre os conteúdos das disciplinas no processo ensino-

aprendizagem tem como uma de suas consequências uma visão compartimentada do mundo e 

a falta de capacidade dos alunos usar os conteúdos matemáticos aprendidos na escola para 

resolver problemas do cotidiano e para exercer sua plena cidadania. 

Sobre essa dissociação, D’Ambrósio exclama: 

Acredito que um dos maiores erros que se pratica em educação, em particular na 

Educação Matemática, é desvincular a Matemática das outras atividades humanas. 

Particularmente, a civilização ocidental tem como espinha dorsal a Matemática. Mas 

não só na civilização ocidental. Em todas as civilizações há alguma forma de 

matemática. As idéias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, 

definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e desenhando 

instrumentos para esse fim, e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da 

natureza e para a própria existência. Em todos os momentos da história e em todas 

as civilizações, as idéias matemáticas estão presentes em todas as formas de saber. 

D’Ambrosio (1999, p.97) 

É consenso entre pesquisadores, educadores e sociedade que é preciso fazer alguma 

coisa para mudar essa situação. Tornar as aulas de matemáticas mais dinâmicas com a 

participação ativa do aluno, mais prazerosas com atividades que promovam investigação, 

discussão, reflexão, comunicação e cidadania. 
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Neste sentido apresentamos uma proposta para construção e implementação de um 

LEM centrado nos instrumentos de navegação antigos.  

Trata-se de um Laboratório de Matemática Interdisciplinar que pode ser utilizado 

pelos professores de matemática, de historia, de geografia e outros, para desenvolver projetos 

interligando estas disciplinas sem precisar força a barra, uma vez que o tema das grandes 

navegações envolve conhecimentos de matemática, historia, geografia, biologia, física, etc. 

Este laboratório além de conter todos os materiais concretos existentes em qualquer 

laboratório de matemática, está equipado também com outros recursos não existentes em 

laboratórios convencionais, como mapas, quadros temáticos, instrumentos de navegação, 

livros de história, geografia, biologia.  

Neste laboratório além de atividades envolvendo cálculos aritméticos e algébricos 

são desenvolvidas atividades de construção de instrumentos de navegação antigos, reprodução 

de mapas cartográficos, modelagem matemática de problemas do quotiano que envolve 

medições com instrumentos. 

A navegação é o mote deste laboratório mas não é o único nem exclusivo, pois a 

partir das discussões e dos questionamento que surgem no desenvolvimento das atividades 

novos temas são colocados na pauta. 

Neste laboratório os alunos estão sempre redescobrindo e reconstruindo novos 

instrumentos. 

A aula não se dá de forma tradicional com os alunos sentados em fila somente 

recebendo informações do professor como se realmente fossem seres sem luz, vazios, sem 

conhecimentos. Pelo contrário as atividades em geral são realizadas em pequenos grupos, as 

equipes leem textos, pesquisam na internet, consultam mapas, constoem instrumentos, 

realizam medições, registram os dados obtidos, comparam resultados obtidos pelos colegas, 

modelam os problemas, preparam slides e apresentam para os colegas seus resultados. 

No próximo capítulo contaremos um pouco da história da “Era das grandes 

navegações”. A história deste período é rica e conteúdos interdisciplinares que podem ser 

explorados em um LEM para tornar as aulas de Matemática mais significativas. 
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4 AS GRANDES NAVEGAÇÕES PORTUGUESAS DOS SÉCULOS XIV-XVI  

Neste capítulo falaremos sobre o fenômeno conhecido como “Era das grandes 

navegações”. Fundamentados na obra de Ramos (2004) contaremos um pouco da história dos 

descobrimentos, os interreses envolvidos, o quotidiano a bordo de um navio, o financiamento 

da expedições e os recursos tecnológicos utilizados na grande aventura europeia do 

desbravamento dos oceanos. 

4.1 FATORES E RECURSOS EMPREENDIDOS PELOS PORTUGUESES NAS 

NAVEGAÇÕES 

Era dos descobrimentos ou era das Grandes Navegações refere-se a um período da  

compreendido entre os séculos XV e XVII em que os europeus, principalmente, portugueses e 

espanhóis empreenderam grandes viagens marítimas visando encontrar novas rotas de 

comércio e expandir a fé católica. 

Nessa época, toda a navegação do mundo conhecido se concentrava no Mar 

Mediterrâneo, principal meio de acesso entre os povos da Europa, Ásia e África. A tradição 

náutica no Mediterrâneo herdada dos egípcios, fenícios, gregos e romanos, permitaram a estes 

o domínio do mar interior e estender seu império por todos os continentes conhecidos. 

Entretanto, a navegação realizada no Mediterrâneo era sempre com costa à vista e durante o 

dia, para que, se houvesse necessidade os navios pudessem buscar refúgio.  

Beneficiados por sua tradição náutica, pelo desenvolvimento científico e pela sua 

posição geográfica os portugueses reuniam as condições necessárias para assumir o 

pioneirismo no processo de expansão marítima. Liderados pelo infante Dom Henrique a 

expansão portuguesa teve início ainda no reinado de Dom João I quando, em 1415, 

conquistaram Ceuta, um importante ponto estratégico na passagem do Mediterrâneo para o 

Atlântico assim como um significativo posto comercial, controlado pelos mouros, onde 

chegavam as especiarias, ouro e escravos. (RAMOS, 2004; SCHNEEBERGER; 2006) 

Os portugueses  consiguiram, com a vitória militar, tomar o controle do tráfego de 

navios entre o Mediterrâneo e o Atlântico, muito importante para garantir a navegação das 

embarcações portugueses e as defender de piratas, todavia seus objetivos não foram 
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plenamente alcançados, pois os muçulmanos desviaram suas atividades comerciais de Ceuta 

para outras cidades.  

A importância de Ceuta é ilustrada na  figura 1, onde são destacadas sua localização, 

seu porto e a movimentação de navios responsáveis pelo transporte das mercadorias vindas do 

oriente e que, a partir dessa cidade, era distribuída para toda a Europa. 

Figura 1. Cidade de Ceuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1434, após várias tentativas fracassadas, Gil Eanes dobra o Cabo Bojador, feito 

que se constituiu num dos marcos mais importantes da expansão portuguesa. A partir de então 

o monopólio do comércio da costa africana é arrendado a o mercador Fernão Gomes que 

assume o compromisso de avançar anualmente cem léguas ao longo da costa africana. 

Nesta época os árabes eram os principais responsáveis pela circulação de 

mercadorias entre a Ásia e a Europa. As mercadorias adquiridas no Oriente eram 

Fonte: Ramos (2004, p.77) 

 

Gravura de "Septa" (Ceuta) na obra “Civitates Orbis Terrarum”, de Braun e Hogenberg, 1572.  A 

cidade de Ceuta foi conquistada pelos portugueses em 1415, por sua localização privilegiada servia 

como ponte entre o sul da Europa e o norte da África. 
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transportadas para entrepostos comerciais ao longo do Mar Negro e do Mediterrâneo, de onde 

mercadores europeus compravam e distribuíam para toda a Europa. 

De acordo com Schneeberger ( 2006), o comércio com o Oriente era muito lucrativo 

para os comerciantes italianos que detinham o monopólio na Europa, mas enquanto os 

italianos enriqueciam a economia europeia empobrecia, pois o pagamento pelos produtos 

orientais se dava, em boa parte, com ouro e prata, provocando a escassez desses metais. 

Em 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, bloquaram a rota 

comercial com o oriente, dificultando muito o acesso dos europeus as especiarias vindas do 

oriente. Essa situação  

 [...] acelerou a expansão marítima, pois com as rotas comerciais no Mediterrâneo 

oriental sob controle dos turcos, as mercadorias asiáticas alcançaram um alto preço. 

Assim, era preciso descobrir novas rotas para evitar o domínio comercial dos turcos 

e venezianos no Mediterrâneo e atingir as Índias diretamente, sem intermediação. 

(Schneeberger, 2006, p.134) 

Além disso a Europa ocidental passava por uma crise sem precedentes, a produção 

de alimentos era insuficiente para alimentar a população nos burgos (cidades). Por outro lado 

a população rural nao tinha poder aquisitivo para consumir os produtos artesanais produzidos 

nestas cidades que cresciam de forma descontrolada devido ao êxodo daqueles que fugiam do 

sofrimento imposto pelos senhores feudais no campo. Dessa forma a expansão marítima se 

apresentou como uma solução para todos esses problemas. (RAMOS, 2004; 

SCHNEEBERGER, 2006) 

 Os portugueses deram continuidade ao projeto de expansão e até 1475 já conheciam 

todo o golfo da Guiné até o cabo de Santa Catarina. Dom João II prosseguiu com a exploração 

da costa ocidental africana durante todo o seu reinaldo. Em 1488, Bartolomeu Dias consegue 

dobrar o Cabo das Tormentas (rebatizado como Cabo da Boa Esperança) vencendo os 

obstáculos reais e os mitológicos que habitavam o imaginário dos europeus. (Ramos, 2004; 

Schneeberger, 2006). 

Mas os portugueses não estavam sozinhos nesta aventura. De acordo com Ramos 

(2004) a Espanha também se envolveu na expansão ultramarina, e a disputa do comércio na 

costa africana agravou a rivalidade entre os dois países. Visando diminuir as tensões os dois 

países iniciam um longo processo de negociação que culminou com a assinatura do tratado de 

Alcáçovas , em 1479. Neste tratado os dois países aceitam a existência de um paralelo divindo 
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as conquistas dos dois reinos. Aos espanhóis caberiam os territórios que fossem encontrados 

no Hemisfério Norte e aos portugueses os territórios do Hemisfério Sul.   

A Espanha ainda estava imersa na guerra da Reconquista enquanto os portugueses já 

haviam atingido a região do Cabo da Boa Esperança. Somente após a expulsão dos mouros, 

em 1492,  os espanhóis passaram a investir na exploração marítima. Nesta época, mesmo 

contrariando a Igreja, a questão da esfericidade da Terra estava no auge das discussões,  

muitas críticas eram feiras às antigas teorias da Terra plana. Cristóvão Colombo convencido 

dessa ideia acreditava que seria possível chegar ao Oriente navegando no sentido ocidental e 

dessa forma quebrar o monopólio português na costa africana. Em 1492, financiado pelos reis 

católicos de Castela e Aragão, Colombo descobriu a América. (Ramos, 2004; Schneeberger, 

2006). 

A descoberta da América gerou mais tensão entre os dois países, pois as novas terras 

encontradas foram reclamadas por Dom João II, rei de Portugual, baseado no tratado de 

Alcáçovas. Com a intenção de por fim as disputas de terras entre os dois países, seus governos 

solicitaram a intervenção do papa para que fizesse a divisão das já descobertas pelos dois 

países e das que viessem a ser descobertas.  

Em 1493, o papa Alexandre VI decretou uma Bula estabelecendo que as terras 

situadas até 100 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde seriam de Portugal e as que ficassem 

além dessa linha seriam da Espanha. Em 1494, os portugueses e espanhóis concordaram em 

revisar os termos da bula e assinaram o chamado Tratado  de Tordesilhas que estabelecia uma 

linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde. As terras situadas a oeste desta linha ficaram 

para a Espanha, enquanto as terras a leste para Portugal. 

Em 20 de maio de 1948, Vasco da Gama chegou à Índia aportando em Calicute,  

dando  início a rota mais lucrativa do comércio português do século XVI. Essa rota ficou  

conhecida como carreira das Índias.  

Segundo Ramos (2004), Vasco da Gama retorno a Portugual com mercadorias do 

Oriente que renderam 1.400 por cento aos investidores. Dois anos depois a Coroa portuguesa 

envia outra expedição as Índias comandada por Pedro Álvares Cabral que desvia da rota 

percorrida por Vasco da Gama e chega a costa brasileira, toma posse da terra em nome da 

Coroa, batiza as novas terras como Terra de Vera Cruz e segue para às Índias. 

A seguir apresentamos um mapa com as principais rotas usadas pelos portugueses 

desde 1915 quando dos portugueses tomaram Ceuta até 1500 quando Pedro Álvares Cabral 

chegou ao Brasil e em seguida seguiu para as Índias. 
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Figura 2.  Rota das Navegações Portuguesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral afastaram-se muito das 

rotas tradicionais culminando com a descoberta ou o encontramento do Brasil. 

Para consolidar seu poder e hegemonia os portugueses criaram uma logística baseada 

em Feitorias
1
 como salienta Schneeberger ( 2006, p.135) 

Feitorias comerciais e militares foram estabelecidas no litoral africano e asiático, 

como em Calicute, Goa, Timor e Malaca. Em 1520, os portugueses atingiam a China 

e o Japão. Para consolidar o seu domínio no comércio das especiarias, Portugal 

edificou um império na Ásia, que enriquecia mais especificamente a nobreza e o 

Estado. Lisboa era, nas primeiras décadas do século XVI, a principal praça 

comercial européia. 

Mas porque Portugal saiu na frente? São vários os fatores que explicam o 

pioneirismo português na expansão marítima: fatores políticos, econômicos, geográficos, 

ideológicos, técnicos e científicos. A seguir dissertaremos um pouco esses fatores. 

A formação de uma classe mercantil favorável a modernização da monarquia, com a 

Dinastia de Avis, após a revolução de 1385 e a necessidade de superar os problemas 

financeiros gerados pelas guerras contra Castela e pela conquista da indepedência. 

                                                 
1 Feitoria era o nome dado aos entrepostos comerciais europeus em territórios estrangeiros. Funcionava como 

mercado, armazém, alfândega, defesa e ponto de apoio à navegação e exploração e, muitas vezes, sede ou 

governo de facto das comunidades locais. 

Fonte: Schneeberger ( 2006, p.135) 
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A escassez de alimentos, agravada durante a guerra da reconquista, teve como 

consequência a adoção da prática de saques constantes a cidades controladas pelos mouros, 

entretanto, com a expansão das fronteiras da cristandade e o aumento da demanda de víveres, 

para manter o aumento crescente de tropas, a pilhagem tornou-se insuficiente. Dessa forma a 

pesca passou a ser a principal fornecedora de alimentos. 

O incentivo a pesca da baleia na costa portuguesa contribuiu para o aperfeiçoamento 

constante da tecnologia náutica contribuindo com o avanço paulatino no curso dos navios 

permitindo a navegação costeira até o norte da África. 

O marco inicial da grande expansão marítima europeia foi a tomada de Ceuta, grande 

centro comercial dominada pelos mouros, em 1415. Portugal beneficiou-se de sua localização 

geográfica, no extremo sul da Europa, costa extensa e dotada de bons portos naturais, com 

fácil acesso para o Atântico e para o continente africano, favorecendo ao desenvolvimento de 

atividades náuticas e pesqueira. O porto de Lisboa era um importante entreposto para 

abasteciemento e reparos de navios italianos que faziam rota de comércio para o mar do 

Norte. Dessa forma os portugueses obtinham lucros e partilhavam conhecimentos que vieram 

a ser importantes para o processo expansionista. 

 Outro fator preponderante foi fato de ter sido a primeira nação europeia a 

estabelecer uma monarquia absolutista graças a guerra da Reconquista contra os invasores 

mulçumanos. A monarquia concentrava os interesses comerciantes, da nobreza e da Igreja. A 

nobreza apoia a centralização do poder e o investimento na exploração de novas terras 

visando os lucros obtidos nos saques e na apropriação das terras encontradas; o clero visava a 

expansão da fé Cristã, a expulsão dos infiéis (os mulçumanos) e os benefícios que isto lhe 

traria. 

Portugual vivia uma situação de paz interna enquanto Castela (Espanha) continuava 

em guerra com os mouros até 1492, a partir de quando os reinos de Castela e Aragão entraram 

na disputa pelo controle do Atlântico. 

A  necessidade de suprir a carência de metais preciosos para cunhar moedas, 

necessárias para a aquisição das especiarias, aliada ao desejo dos mercadores de quebrar o 

monopólio de Veneza e Gênova (cidades italianas), e participar do lucrativo comércio das 

especiarias orientais. 

Diversas inovações técnicas introduzidas no continente europeu através do contato 

com os árabes foram divulgados e aperfeiçoados. A escola de Sagres permitiu o 

aperfeiçoamento de diversos instrumentos de navegação como a bússola, o astrolábio, o 

quadrante, etc. 
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As experiências acumuladas, dos marinheiros portugueses, devido a predominância 

da atividade pesqueira e do comércio marítimo ao longo da costa foi preponderante para o 

sucesso das primeiras expedições. 

Empreender uma expedição marítima naquela época exigia muitos recursos 

financeiros e sacrifício humano. Além dos perigos que precisavam enfrentar para desbravar os 

mares a vida a bordo de um navio era penosa e insalubre. Fome, doenças e morte faziam parte 

da rotina da tripulação como veremos a seguir. 

Ramos (2004) informa que essas viagens, mesmo quando as condições do vento era 

favorável, duravam meses e as vezes ultrapassavam o período de um ano. As embarcações 

eram muito desconfortáveis, o espaço destinado a tripulação era muito restrito, passageiros e 

tripulantes tinham que dividir os espaços com víveres, lenha para cozinhar os alimentos e 

mercadorias pertencentes a Coroa que ocupavam a maior parte da embarcação. 

A capacidade de uma nau era de aproximadamente 500 pessoas, entretanto o espaço 

destinado a acomodar tripulantes e passageiros era cerca de cinquenta centímetros quadrados 

por pessoa. Todos eram submetidos as mesmas condições sem distinção nem entre oficiais e 

nobres, com exceção do capitão, o único a ter um camarote individual. Não havia espaço 

sufiente nem mesmo que todos os tripulantes do navio pudessem se movimentar. Para 

contornar a falta de espaço para a movimentação dos tripulantes a bordo havia um sistema de 

escala de trabalho, formadas por duplas ou trios, dessa forma enquanto algumas equipes 

atuavam no convés outras equipes descansavam. 

A situação era ainda pior ao retornar das viagens, pois  

Na volta das viagens, as naus vinham tão sobrecarregadas que os passageiros não 

conseguiam caminhar da popa até a proa sem ter que subir em caixotes. Nos 

pavimentos inferiores, a carga ocupava quase todo o espaço, e mesmo luz e ar eram 

escassos, filtrados por frestas no casco, que também permitiam a entrada de água. 

(RAMOS, 2004, p.149) 

Além do desconforto os passageiros enfrentavam também a fome porque a 

quantidade de alimentos aportados para a viagem era sempre inferior a necessária. Devido à 

escassez do alimento, seu baixo valor nutritivo e seu mau estado de conservação, dada as más 

condições de armazenamento aliado a falta de higiene generalizada a bordo, eram comuns a 

proliferação de doenças que muitas vezes se transformavam em epidemias que chegavam 

matar metade dos tripulantes nas viagens mais longas. 
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Uma das doenças mais comuns nos navios era o mal das gengivas ou mal de Luanda 

( nome pelo qual era conhecido o escorbuto ) causada pela falta de vitamina C. Os sintomas 

eram dores e inchaços nas pernas e gengivas ocasionando a perda dos dentes. Febre tifoide, 

varíola, sarampo, rubéola, caxumba, coqueluche, tétano, turbeculose, cólera, lepra e peste 

negra estavam entre as doenças mais frequentes a bordo. 

Os passageiros e tripulantes não tomavam banho durante toda a viagem devido a 

escassez de água doce, contribuindo dessa forma para a proliferação de pragas de piolhos, 

percevejo e pulgas. 

Os navios não dispunham de instalações sanitárias, as necessidades fisiológicas eram 

feitas nas bordas do navios para que os dejetos caíssem no mar, pessoas de poder aquisito 

mais elevado faziam suas necessidades em bacias e encarregavam um criado de jogar fora. O 

fedor a bordo era tão forte que causavam vômitos naqueles que não estavam acostumados. 

A morte era um perigo constante para os navegadores do século XV. As doenças não 

eram o que mais atemorizava a quem se aventurava nos oceanos. As calmarias, os naufrágios 

e os ataques piratas eram responsáveis pela maioria das mortes em auto mar. 

Durante as calmarias, sem ventos para movimentar as embarcações, as viagens 

podiam atrasar até várias semanas. Nos períodos de calmarias, não obstante a quantidade de 

comida já ser insuficiente para alimentar adequadamente os passageiros e a tripulação durante 

a viagem dentro do tempo planejado, a comida e água eram racionadas. 

Devido à escassez de comida muitas pessoas procuravam encontrar ratos e baratas 

nos porões do navio para servir como alimento por serem estas ricas fontes de proteínas.  

A fome e o medo de não conseguir chegar a terra firme provocavam alucinações e 

desespero em parte dos passageiros e tripulantes. 

A sede era outro problema difícil de contornar. O mau condicionamento da água em 

tonéis de madeira nos porões dos navios, em poucos dias de viagem, mantinha-se quente e 

apresentava odores desagradáveis. Mesmo nessas condições insalubres era um privilégio 

usufluir desse precioso líquido. Em geral a desidratação causava o chamado mal da sede que 

levavam ao delírio, fraqueza e desespero.  

Mais atemorizante ainda eram os naufrágios. A embarcação afundava lentamente 

enquanto os desesperados tripulantes disputavam os poucos barcos salva vidas. A rígida 

hierarquia entre os tripulantes de uma embarcação portuguesa aliado ao número reduzido de 

barcos condenava a morte maioria dos náufragos. 

Os poucos que conseguiam salvar-se a bordo de um barco salva vidas ficavam à 

deriva por muitos dias. Aqueles que conseguiam chegar ao litoral se deparavam com terras 
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inóspitas, comidas exóticas e muitas vezes com nativos furiosos. Existem poucos registros de 

sobreviventes em naufrágios durante o este período. Em geral os naufrágios ocorriam devido 

as tempestades ou por ataque de navios piratas. 

Os temidos ataques piratas se tornaram comuns na chamada carreira da Índia que 

consistia na rota comercial, monopolizada pelos portugueses, das especiarias orientais através 

do oceano Atlântico. Os piratas saqueavam os navios levando toda sua carga, geralmente 

matavam os oficiais da embarcações, violentavam as mulheres e levavam as crianças para 

executar atividades pesadas e mais indignas nos barcos piratas.  

Os piratas atuavam por conta própria e eram considerados fora da lei enquanto que 

os corsários atuavam com autorização do rei do seu país de origem e por isso quando era bem 

sucedido em um ataque entregava parte de tudo que era saqueado ao rei. 

A Holanda e a Inglaterra foram os países que mais incentivaram o corso uma vez que 

as rotas de comércio do Atlântico eram monopolizadas por Portugal e Espanha. 

Para conduzir um navio em uma expedição era necessário um grande número de 

tripulantes e não havia homens adultos em quantidade suficiente para embarcar além da falta 

de estímulo desses homens ao trabalho no mar devido as condições precárias e desumanas 

inflingidas a bordo e dos maus tratos que a bordo dos navios eram ainda piores que os 

impostos pelos senhores feudais aos camponeses. 

Para contornar essa situação a Coroa portuguesa decretou o recrutamento de 

condenados pela justiça em troca do perdão pelos crimes cometidos. Os criminosos recrutados 

eram incoporados a tripulação dos navios ou degredados para as possessões. O recrutamento 

de crianças para servir como grumetes
2
 era outra forma encontrada pelos portugueses para 

suprir a necessidade de tripulantes. Os grumetes ficavam responsáveis pelas tarefas mais 

pesadas e perigosas. Mesmo assim muitas famílias, pobres, entregavam espontaneamente seus 

filhos em troca de um soldo mensal. As famílias judias eram especialmente forçadas a 

entregar seus filhos para evitar perseguição. 

Custear uma expedição exploratória exigia um investimento extraordinário, porém a 

Coroa portuguesa estava individada devido as guerras da fronteira com Castela e não tinha 

recursos suficiente para essa empreitada. 

                                                 
2 Grumete era o nome dado aos aprendizes de marinheiro. Em geral realizavam os trabalhos mais penosos a 

bordo dos navios além de auxiliarem os marinheiros mais experientes na realização de trabalhos mais 

especializados. Geralmente eram crianças ou adolescentes cedidos pelos seus pais que alimentavam a esperança 

de uma vida melhor para seus filhos dada a miséria que os assolavam. 
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Mais uma vez a Coroa portuguesa contornou a situação contraindo empréstimos com 

banqueiros italianos, mercadores estrangeiros instalados nas cidades de Porto e Lisboa e 

comerciantes Judeus porgueses. 

Comerciantes de algumas cidades italianas, principalmente de Florença e Gênova, 

depois da queda de Constantinopla, passaram a investir nas rotas de comércio portuguesas. 

A carreira das Índia atraia muitos investidores e durante o período mais próspero 

chegava a proporcionar lucros de até 5000%. Paulatinamente esta carreira foi declinando 

devido ao grande número de naufrágios e também pela ação dos piratas e corsários que 

saqueavam e afundavam os navios. A careira do Brasil passou a ser mais atrativa para os 

investidores por oferecer mais segurança e um retorno mais rápido mesmo com lucros 

menores. 

4.2 CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS DOS PORTUGUESES PARA 

AS EXPEDIÇÕES MARITMAS 

Países europeus como Espanha, Inglaterra, França e Holanda eram grandes potências 

náuticas no final da idade média, talvez com muito mais recursos tecnológicos que Portugual. 

Mas outros fatores colocaram os português na vanguarda: fatores políticos, sociais, 

geográficos, entre outros. Além disso a criação da Escola de Sagres, pelo infante D. Henrique, 

proporciou um grande avanço no aperfeiçoamento dos instrumentos de naveção, da 

cartografia e das embarcações. 

A Escola de Sagres, embora seja contestada sua existência como instituição formal, 

reunia sábios portugueses e alguns estrangeiros com conhecimentos de cartografia, 

astronomia, geografia, construção de navios e da arte de nevegar. Estes especialistas foram 

responsáveis por grande parte do sucesso da náutica portuguesa. 

Os astrônomos portugueses foram fundamentais para o desenvolvimento da 

navegação no século XV. Foram os primeiros a usar os conhecimentos matemáticos para 

aperfeiçoar os instrumentos de navegação e elaborar mapas e cartas náuticas que contribuíram 

notadamente para que os ventos dos descobrimentos soprassem a favor de Portugal. 

Simplificaram e adaptaram o astrolábio, instrumento usado pelos árabes na astronomia, para 

fornecer a posição da embarcação em relação ao Sol, aperfeiçoaram a bússola para não ser 

afetada pelas interferências magnéticas, melhoram os mapas e tornaram possível o uso de 

cálculos matemáticos para orientação de rotas. 
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Contribuiram também para o desenvolvimento náutico português a criação de novas 

técnicas que permitiram o cálculo aproximando da longitude do navio unido duas técnicas 

muito simples: a  determinação da distância percorrida pelo navio através do método do Nó 

que consistia em nós espaçados igualmente ao longo de uma corda que ia sendo desenrolada a 

medida que o navio se deslocava e do tempo do deslocamento obtido da ampulheta. Um 

marinheiro era destacado para controlar e contar os nós e outro para virar a ampulheta a cada 

meia hora e registrar o tempo decorrido. 

A construção de embarcações capazes de navegar através do Atlântico era um 

desafio difícil, várias dificuldades precisaram ser superadas pelos portugueses. A crescente 

demanda pela construção de novas embarcações conduziu a escassez de madeira no final do 

século XV. Os mestres carpinteiros observaram que alguns tipos de madeira encontrados nas 

colônias eram mais resistentes ao contato contínuo com a água salgada enquanto alguns tipos 

madeira europeia eram menos resistentes. O crecimento da demanda por construção de navios 

levou os construtores a usarem madeiras menos resistentes nos navios destinados ao 

patrulhamento e a navegação de cabotagem e os destinados a carreira do Brasil, enquanto os 

navios da carreira da Índia eram construídos com madeiras mais resistentes.  

A madeira era apenas um ítem necessário para a construção de um navio, entretanto 

também era necessário ferro para fabricação de âncoras, de pano para as velas, cordas, estopa, 

breu, chumbo, etc. Para a obtenção de todos os itens necessários, ao redor dos estaleiros, 

pequenos artesãos, autônomos, montavam oficinas especializadas onde fabricavam os 

utensílios de ferro dos equipamentos técnicos e dos instrumentos de navegação, estopas, sebo, 

e todos os itens necessários na construção do navio. 

Era necessário um conhecimento de matemática que envolviam cálculos complicados 

para utilizar os métodos de construção de embarcações afim de manter fixas as proporções. O 

processo de construção de um navio era um processo artesanal e técnico simultaneamente. 

Os portugueses criaram no século XIV, baseados nos portulanos
3
 ingleses (do século 

XIII), a carta de navegação. A carta náutica permitia a determinação direta, por meio do eixo 

norte-sul e das linhas de direção dos ventos e correntes marítimas. 

                                                 
3 Portulano é um nome de origem latina que se refere à representação descritiva das costas, suas características e 

localidades, especialmente dos portos. Tratavam-se de textos descritivos, com teor muito claro e direto, 

destinados a marinheiros de pouca cultura, com o objetivo de oferecer parâmetros para identificação do litoral, 

mas que, não obedeciam a nenhum tipo de escala. Desenhados como uma espécie de mapa primitivo, que 

descreviam os contornos da costa, destacando principalmente características peculiares que servissem como 

identificação da paragem, como por exemplo montes agrupados, construções e outros marcos que pudessem ser 

avistados do navio. 
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Os portulanos eram mapas ainda muito rudimentares, sem indicação de um sistema 

de coordenadas geográficas, cobertos pelas linhas de rumo que partiam de rosas dos ventos 

sendo uma delas a principal e as demais acessórias. O uso deste tipo de mapas com o auxílio 

de uma bússula permitia aos navegadores calcular a rota de navegação com margem de erro 

aceitável.  

O uso da bússola e do compasso aliado a introdução do astrolábio e a constante 

atualização dos portulanos contribuíram para desenvolver as técnicas que permitiram calcular 

as latitudes. 

A figura a seguir mostra o portulano de Gabriel Valesca (1439)
4
 

 

Figura 3. Portulano de Gabriel de Valseca (1439) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro portulano muito conhecido é a carta náutica do cartógrafo português Pedro 

Raniel do início do  século XVI. Apesar das limitações destas cartas sua utilidade para as 

                                                 
4Esta carta, representativa da cartografia maiorquina, foi desenhada sobre pergaminho em Maiorca, em 1439. 

Representa o mar Mediterrâneo, e nela podem ser observados o mar Negro, o mar de Azof, o Golfo Pérsico, bem 

como o oceano Atlântico, desde a altura da Noruega até ao rio do Ouro, com as ilhas Britânicas, da Madeira e 

das Canárias, assim como as ilhas imaginárias de Till, Brasil e Man. 

Foi utilizada por Américo Vespúcio em sua viagem ao continente Americano em 1499, ocasião em que 

participou da expedição de Alonso de Ojeda. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_de_Vallseca 

Fonte: www.imagem.google.com.br 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pergaminho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maiorca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_de_Azof&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Ouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Brit%C3%A2nicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_da_Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Can%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rico_Vesp%C3%BAcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Continente_Americano
http://pt.wikipedia.org/wiki/1499
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Ojeda
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navegações naquela época não pode ser contestada, além disso é uma verdadeira obra de arte 

e muito rico em informações. A figura seguinte exibe a carta náutica de Pedro Reinel. 

 

Figura 4. Carta náutica do cartógrafo português Pedro Reinel
5
 (c. 1504) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para enfrentar os muitos e variados desafios das viagens marítimas os portugueses 

criaram  e adpataram de outros povos uma grande variedade de embarcações, todavia as mais 

utilizados para as descobertas e conquistas portuguesas foram a Barca, o Barinel, a Caravela e 

a Nau. A seguir falaremos um pouco mais sobre cada uma delas.  

A barca 

O termo barca é muito usado na época em se inicaram os descobrimentos para 

designar embarcações de pequeno porte, com capacidade de aproximadamente 20 a 25 

                                                 

5
 Pedro Reinel (1462 - 1542) foi um cartógrafo português, autor da mais antiga carta de marear portuguesa 

assinada (1485). Trata-se de um portulano representando a Europa Ocidental e parte de África, que reflete as 

explorações efetuadas pelo navegador Diogo Cão em 1482-1484, ao longo da costa africana. A sua carta 

atlântica de 1504 é a primeira carta náutica conhecida com uma indicação de latitudes. 

Fonte: http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/b13.html 

Fonte: www.imagem.google.com.br 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1462
http://pt.wikipedia.org/wiki/1542
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1485
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portulano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_C%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1482
http://pt.wikipedia.org/wiki/1484
http://pt.wikipedia.org/wiki/1504
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
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tonéis
6
, em geral sem cobertura, utilizadas na pesca e na navegação fluvial de cabotagem, ou 

com uma só coberta quando se construíam com o propósito de realizarem viagens distantes. 

Em geral apresentavam um só mastro e uma enorme vela. Foi utilizando uma barca que Gil 

Eanes, pela primeira vez, dobrou o Cabo Bojador em 1434. A Erro! Fonte de referência não 

encontrada.ilustra uma barca portuguesa do século XV. 

Figura 5. Barca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O barinel 

Com o aprimoramento do traçado, surge o barinel, um barco de maior porte que as 

barcas, capaz de comportar uma tripulação de até 30 homens, depende exclusivamente da 

força dos ventos para navegar, com proa alta e recurvada, a popa redonda, o leme de grande 

porte, podendo ter um ou dois mastros com velas redondas, revelando a influência dos 

Mouros
7
 na construção naval portuguesa.  

                                                 
6 Um tonel ou tonelada era unidade de medida e não de peso. Um tonel media cerca de um rumo de 

comprimento, ou um metro e meio, por quatro palmos de Goa de diâmetro, aproximadamente um metro. A 

capacidade total de um tonel era de setecentos e noventa quilos, diferentemente dos mil quilos atribuídos a uma 

tonelada atualmente. 

7 Os Mouros foram um povo árabe-berbere que conquistaram a Península Ibérica, vindos principalmente da 

região do Saara ocidental e da Mauritânia. Unidos pelo Islã desejavam conquistar a Europa. Conquistaram e 

dominaram parte da Península Ibérica (atual Espanha e Portugal) durante aproximadamente oito séculos. 

Fonte: http://www.hirondino.com/historia-de-portugal/primeiras-navegacoes/ 
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As barcas e os barinéis a exemplo da maioria dos navios de pequeno porte utilizavam 

remos em ocasiões excepcionais, como manobras e navegações fluviais. A figura abaixo 

mostra o barinel, navio usado na exploração da costa africana entre os séculos XV e XVI. 

Figura 6. Barinel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A caravela 

As embarcações portuguesas eram continuamente aperfeiçoadas para atender as 

necessidades empíricas das navegações contribuindo para que na primeira metade do século 

XV surgissem as caravelas utilizadas intensamente na exploração do Atlântico.  

A caravela era um navio adaptado à exploração, veloz, fácil de manobrar, capaz de 

bolinar
8
, de proporções modestas, era dotada de velas triangulares (vela latina) que 

                                                 
8 Navegar à bolina, bolinar ou velejar de contravento é marear, ou seja, navegar com vento contrário. É uma 

técnica empregada por embarcações que consiste em ziguezaguear contra o vento, o que permite navegar por 

zonas onde o vento não é favorável. Na época das Grandes Navegações os navios não disponham de motores, 

dependiam exclusivamente dos ventos ou de remadores. Quando surpreendido por uma calmaria poderiam 

ficar dias ou até meses à deriva. A fome, a sede e as doenças que proliferavam pela falta de higiene a bordo 

costumavam dizimar passageiros e tripulação nessas ocasiões. Daí a importância da caravela no processo de 

expansão marítima. 

Fonte: Ramos (2004, p.48) 
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possibilitava a navegação com ventos contrários e quando necessário podia ser movido a 

remos além de ser usado como recurso de defesa de algumas armadas. 

A caravela portuguesa era um navio que podia ter um porte que era em média entre 

os 40 e 60 tonéis, com uns catorze metros de quilha. Geralmente tinha dois mastros com velas 

latinas, embora as maiores pudessem ter três mastros. Tinha apenas um castelo de popa e uma 

coberta. A tripulação de uma caravela poderia rondar os 20 ou 25 homens em média. No final 

do século XV e inícios do XVI sofre ajustamentos que deram à caravela um maior porte - 

passa a poder conduzir até 50 tripulantes.No século XVI a importância da caravela diminui, 

sendo destinadas as missões de apoio.  

Figura 7. Caravela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nau 

A nau substituiu a caravela nas grandes viagens oceânicas. Era um navio de muito 

maior porte, mais adequado para o comércio a longa distância, mais resistente à violência do 

mar e mais poderoso para enfrentar a guerra naval. As naus tinham em geral três cobertas, 

dois mastros com pano redondo e um com pano latino, a ré, e castelos à popa e à proa. 

A capitania da armada de Vasco da Gama, tinha cerca de 120 tonéis de porte, e no 

tempo de D. Manuel, as chamadas naus da Índia chegavam com frequência aos 400 tonéis. A 

partir de finais do século XVI, algumas das embarcações chegaram ultrapassar os 1000 tonéis. 

Fonte: Ramos (2004, p.49) 
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A nau permitia o transporte de maior tonelagem de mercadorias e tornara-se viável 

porque aumentara o conhecimento das rotas adequadas para o aproveitamento dos ventos 

mais favoráveis à progressão das naus. 

Figura 8. Nau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A construção de navios cada mais potentes, o mapeamento das costas africanas, o 

desenvolvimentos de instrumentos de navegação mais precisos entre outros fatores, levaram 

Portugal a uma grande expansão territorial como veremos a seguir. 

4.3 TERRITÓRIOS CONQUISTADOS PELOS PORTUGUESES EM DECORRÊNCIA 

DOS EMPREENDIMENTOS MARÍTMOS 

Os descobrimentos foram determinantes para expansão portuguesa  e para o 

desenvolvimento econômico da Europa. A descoberta de novas terras, novos continentes e a 

colonização ao longo da costa africana transformou o mapa do mundo. 

Para consquitar tudo isso os portugueses tiveram que vencer muitos obstáculos, 

como a fúria do mar tenebroso, os mitos dos monstros capazes afundar um navio e devorar 

Fonte: http://www.popa.com.br/docs/cronicas/navios-portugueses.htm 
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sua tripulação, a necessidade de altos investimentos financeiros, a falta de pessoas para 

tripular os navios em oposição a crescente demanda, a escassez de matéria prima para 

construção dos navios, etc.  

Muitas viagens exploratórias eram malsucedidas e causavam grandes prejuízos com 

naufrágios, morte de tripulantes e perda das mercadorias transportadas. Porém, mesmo as 

expedições malsucedidas contribuíam para o desenvolvimento náutico português, pois as 

anotações dos diários sobre correntes e obstáculos encontrados serviam para correção das 

rotas nas próximas expedições. 

Foi dessa maneira que os portugueses foram conquistanto territórios e fazendo 

feitorias ao longo da costa africana que serviriam como entrepostos para comércio e 

reabastecimento de navios durante as viagens.  

Em 1415 os portugueses conquistaram a cidade de Ceuta que estava sob domínio dos 

mouros, dando inicio a expansão. A cidade de Ceuta era estratégica por sua localização 

geográfica permitir o controle do tráfego de navios entre os oceanos Atlântico e Mediterrâneo, 

favorecendo a segurança dos navios portugueses nesta região. A conquista de Ceuta também 

atendeu aos anseios do clero de expandir a fé cristã nas regiões dominadas por infiéis 

(mulçumanos). 

A descoberta ou redescoberta da ilha da Madeira (1420) e o arquipelogo dos Açores 

(1427) foi um marco importante na história das navegações pois deu origem as primeiras 

colônias, modelo adotado por Portugal para controlar os territórios descobertos.  

Em 1434, Gil Eanes, após diversas tentativas, consegue dobrar o Cabo Bojador 

destruindo os mitos da existência de monstros  e do abismo infinito que tragava todos 

ousavam ir além. O feito de Gil Eanes abriu definitivamente o caminho para chegar as Índias. 

Dando continuidade as suas conquistas os portugueses chegam ao Cabo Branco 

(1441), à Arguim (1443) e ao Cabo Verde (1444-1456). Em 1488 mais um grande obstáculo  

era superado, sob o comando do navegador Bartolomeu Dias, os navios portugueses 

cruzaram, pela primeira vez o Cabo da Tormentas. Após enfrentar grande tempestade e quase 

perder sua frota Bartolomeu Dias consegue dobrar o Cabo das Tormentas e descobre que o 

Atântico e Índico estão ligados e que este parece ser o melhor caminho para chegar às Índias. 

A partir daí o Cabo das Tormentas foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. 

A partir da conquista do Cabo da Boa Esperança os portugueses foram avançando 

paulatinamente na costa africana, chegando a Calecute, com Vasco da Gama, em 1498, 

conquistando definitivamente a rota para às Índias. 
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Em 1500, Pedro Álvares Cabral, quando realizava a segunda expedição portuguesa 

às Índias, desviou-se da rota e aportou no território que chamou de Ilha de Vera Cruz, 

território hoje conhecido como Brasil. Em seguida Cabral seguiu para Calecute. A Erro! 

Fonte de referência não encontrada. mostra um mapa que ilustra a vigem de Cabral em 

1500 (linha vermelha), quando descobre o Brasil, e a viagem de Vasco da Gama em 1498 

(linha azul).  

Observe, na figura abaixo, o desvio que Cabral fez para tomar posse das novas terras 

e em seguida continuar a viagem para Calecute. 

Figura 9. Viagem de Cabral ao Brasil e Calecute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral ainda é motivo de 

controvérsias. Alguns historiadores argumentam que os portugueses já tinham conhecimento 

da existência do Brasil e Cabral veio apenas fazer um reconhecimento e implantar Feitorias, 

outros argumentam que manter o Brasil em segredo só traria prejuízos para Portugal. Ramos 

(2004) reforça a primeira teoria. 

Fonte: www.google.imagens.com 
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4.4 OS INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO E O LABORATÓRIO DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

O tema das navegações possui um grande potencial gerador de projetos 

interdisciplinares que pode mobilizar alunos e professores de diversas disciplinas como 

História e Matemática. Apesar destas disciplinas, no contexto escolar, se apresentarem 

dissociadas e aparentemente sem conexões, na vida real elas estão entrelaçadas uma vez que a 

matemática tem sua história ao longo do desenvolvimento das civilizações e história das 

civilizações teve seus rumos direcionados pelos avanços tecnológicos advindos do 

desenvolvimento da matemática. 

Os instrumentos de navegação e localização tiveram uma grande importância para 

expansão marítima. Antes da utilização de instrumentos de navegação as embarcações só 

navegavam durante o dia e não podiam se afastar da costa para não correr o risco de perder o 

rumo e não conseguir voltar. Mitos da existência de monstros que eram divulgadas por toda 

Europa desencorajavam os aventureiros. 

O quadrante, a bússola, a ampulheta e o astrolábio foram os primeiros instrumentos 

que os portugueses adaptaram da astronomia para navegação. Estes instrumentos aliados as 

cartas náuticas, deram ao navegador a possibilidade de, com alguns cálculos de matemática 

elementar,  determinar sua posição a partir de algunas observações do céu. Passando a 

orientar-se pelas estrelas, pelo Sol e pelo norte magnético da bússola. 

A implementação de um laboratório de matemática centrado nos instrumentos de 

navegação antigos se apresenta com um grande potencial para criar situações de 

aprendizagem de conteúdos matemáticos como ângulos, trigonometria, geometria, entre 

outros. Além dos conteúdos matemáticos a pesquisa, a construção e o uso destes instrumentos 

podem proporcionar a oportunidade de desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

envolvendo diversas disciplinas, como por exemplo: História, Geografia, Física, Química, 

Biologia, Informática, entre outras.  

Nesta mesma ótica os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN afirmam: 

O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou seja, é o 

potencial de um tema permitir conexões entre diversos conceitos matemáticos e 

entre diferentes formas de pensamento matemático, ou ainda, a relevância cultural 

do tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações dentro ou fora da matemática, 
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como à sua importância histórica no desenvolvimento da própria ciência. PCN 

(BRASIL, 2000, p.43). 

Os instrumentos de navegação apresentam um grande potencial como material 

didático, como salienta Passos (2009, p.88): 

Os materiais devem proporcionar uma personificação do conceito matemático ou 

das ideias a serem exploradas; os materiais devem representar claramente o conceito 

matemático; os materiais devem ser motivadores (...) e, se possível, devem ser 

apropriados para usar quer em diferentes anos de escolaridade, quer em diferentes 

níveis de ensino e/ou de formação de conceitos; os materiais devem proporcionar 

uma base para a abstração (...) e devem proporcionar manipulação individual. 
[ 

 Na próxima seção vamos apresentar alguns instrumentos de navegação antigos 

entre os quais escolheremos um para construir e preparar atividades que serão testadas na 

turma do 5º período do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN / Câmpus Mossoró. 

4.5 OS INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO COMO RECURSOS DIDÁTICOS NO 

ENSINO DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS  

Os instrumentos de navegação e localização tiveram uma grande importância no 

desenvolvimento da marinharia e da arte de navegar e contribuíram de forma significativa 

para o desenvolvimento das grandes navegações nos séculos XV e XVI. 

Os instrumentos náuticos são fundamentais na arte de navegar, sua principal 

finalidade é fornecer a posição da embarcação para garantir a segurança da navegação e a 

chegada ao destino certo. 

Atualmente a náutica dispõe de inúmeros instrumentos de navegação e localização 

analógicos e digitais, como GPS – Sistema Global de Posicionamento, cuja função é fornecer 

além da posição da embarcação através das coordenadas geográficas (latitude e longitude), 

também informar velocidade, distância do percurso, estimativa do tempo de duração da 

viagem, melhor rota para atingir um certo destino, etc.  

Além do GPS as embarcações podem contar hoje com computadores e sofisticados 

programas de navegação, com radares e até piloto automático. O triunfo dos instrumentos de 

navegação eletrônicos se deve a sua facilidade de uso, precisão e confiabilidade. 

Conhecer e manipular antigos instrumentos de navegação e localização usados na 

Era das Grandes Navegações pode se constituir num poderoso recurso didático para o ensino 
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de importantes conceitos matemáticos além de proporcionar uma excelente oportunidade de 

realização de projetos interdisciplinares envolvendo as disciplinas de História, Geografia, 

Informática e Matemática. 

Através de atividades os alunos poderão entender o difícil percurso da descoberta e 

aperfeiçoamento dos instrumentos usados nos descobrimentos, os problemas de determinação 

de latitude e longitude que eram enfrentados pelos marinheiros e como estas dificuldades 

impulsionaram o aperfeiçoamento e a descoberta de novos instrumentos. 

No curso dos séculos XV e XVI os portugueses e os espanhóis, entre outros povos, 

se destacaram na navegação e competiam na busca de encontrar uma nova rota para as Índias. 

A orientação nos mares era muito difícil pela falta de pontos referenciais, motivo 

pelo qual o céu passou a ser a referência mais importante para os navegadores. As estrelas do 

Norte (Polar), o Sol, o Cruzeiro do Sul, e muitas outras estrelas e constelações eram 

utilizadas, para que, através de triangulação, a posição das embarcações pudesse ser 

conhecida. 

Apresentaremos a seguir alguns instrumentos de navegação antigos. Não temos a 

pretensão de mostrar todos e neste momento nos limitaremos a abordar a construção e 

elaboração atividades apenas para um, o quadrante. 

Muitos destes instrumentos foram desenvolvidos originalmente para utilização na 

astronomia, porém foram simplificados e adaptados ao uso na navegação. 

O QUADRANTE  

A literatura aponta para a existência de diversos tipos de quadrante, porém é possível 

descrever algumas características comuns a todos eles. 

O quadrante na sua forma mais simples é um instrumento que consiste num quarto de 

círculo tendo numa de suas arestas retilíneas duas pínulas (miras) por onde se “vê o astro”. 

Um fio de prumo é fixo ao centro do arco e intercepta o limbo graduado de 0º a 90º. O astro é 

observado pelo lado onde estão marcados os 90º. Já referido nos Libros del Saber de 

Astronomia
9
 (século XIII), a sua função é a medição da altura, que é a distância angular de 

um objeto em relação ao horizonte, entretanto modelos mais sofisticados permitiam saber a 

hora a partir da altura do Sol. (Dias e Saito, 2011) 

                                                 
9 Os Libros del Saber de Astronomia del Rey D. Alfonso X de Castilla é uma obra literária do período 

medieval, composto durante o reinado de Alfonso X, o Sábio, entre 1276 e 1279.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_el_Sabio
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O primeiro instrumento astronômico usado pelos navegadores portugueses foi o 

quadrante náutico, simplificado e adaptado do quadrante astronômico. Consistia em um arco 

vazado de um quadrante com sua escala e seus respectivos extremos, pínulas e fio de prumo. 

Foi largamente usado na medição da altura angular da Estrela Polar para determinar a latitude. 

Dias e Saito (2011) apresentam uma proposta de construção de um quadrante em um 

quarto de círculo utilizando documentos originais com o objetivo de aproximar de aproximar 

a história da matemática do ensino. Para isto os autores usam dois encertos de fontes 

primárias que apresentam instruções para a construção e uso do quadrante num quarto de 

circulo.  

Monteiro e Saito (2012) expõem de outra forma, sem uso de fontes primárias,  a 

construção de um quadrante num quarto de círculo, mas com a preocupação de reformular as 

tarefas para que a compreensão por parte do leitor não venha a ser prejudicada. Nestas tarefas 

são mantidas as ideias presentes no texto e acrescentado uma tabela mostrando o passo a 

passo da construção. Para a realização das tarefas o aluno poderá usar somente compasso, 

régua sem graduação, lápis ou caneta e esquadro. Abaixo transcrevemos a tabela apresentada 

por Monteiro e Saito (2012): 
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Ainda segundo os autores para executar as tarefas de construção do quadrante, 

seguindo o modelo apresentado na Tabela 1, será necessário a mobilização de conhecimentos 

básicos de geométria. 

Ao optar pela reprodução desta atividade o professor precisa avaliar o conhecimento 

prévio dos alunos e planejar a forma contornar os obstáculos decorrentes das dificuldades 

apresentadas pelos alunos. O professor poderar fazer uma revisão destes conteúdos antes da 

tarefa de construção do quadrante, fazer um atividade de pesquisa com os alunos sobre os 

conteúdos que os alunos apresentam maior dificuldade. Outras alternativas podem surgir ao 

professor que tem autonomia para planejar e executar sua aula. 

No projeto cienciaviva
10

 encontramos mais um modelo para construção de um 

quadrante e algumas sugestões de atividades que podem ser facilmente adaptadas para nossa 

realidade. Para o quadrante sugerido pela equipe do projeto Ciência Viva serão necessários os 

seguintes materiais: 

 Papelão (ou tábua de madeira); 

 Fio de pesca (ou cordão); 

 Uma chumbada  (ou uma anilha de metal); 

 Canudo de papel; 

 Cola branca 

Além destes matérias serão necessárias algumas ferramentas que devem ter seu uso 

supervisionado pelo professor de acordo com a idade dos alunos. São elas:  

                                                 
10 O projeto Ciência Viva foi criado como uma unidade do Ministério da Ciência e da Tecnologia, por Despacho 

I, Nº 6/MCT/96, de 01.07.96, competindo-lhe o apoio a ações dirigidas para a promoção da educação científica e 

tecnológica na sociedade portuguesa, com especial ênfase nas camadas mais jovens e na população escolar dos 

ensinos básico e secundário. Para mais informações sobre o projeto Ciência Viva acesse o sítio 

www.cienciaviva.pt. 
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 Régua; 

  esquadro; 

  transferidor;  

  lápis; 

  Borracha; 

  Compasso; 

 Tesoura.  

 

Mostraremos a seguir com ficará seu quadrante construído por este método. 

Figura 10. Quadrande Ciência Viva 

 

 

 

 

 

 

Na seção 4.1.4 nós apresentamos nós apresentamos nossa proposta de atividade de 

construção de um quadrante  e algumas sugestões de uso para resolução de problemas do 

nosso quotidiano. 

O ASTROLÁBIO 

O astrolábio um instrumento de observação astronômica muito antigo. Quando 

surgiu apresentava um formato esférico-armilar, de transporte difícil, foi transformado em 

plano ou esférico, seguindo a projeção estereográfica polar. Este instrumento já era do 

conhecimento dos egípcios durante o século III e II a.C., através dos quais os gregos 

aprenderam suas técnicas de observação. Destes passou a Espanha e a Portugual por 

intermédio dos árabes. (Pimentel, 1746). 

Este instrumento, na sua versão náutica, permitia a obtenção da latitude com ótima 

aproximação, como salienta Pereira, 

Fonte: Projeto Ciência Viva 
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As observações de latitude pelo astrolábio são bastante rigorosas, detectando-se, 

quando comparadas com as latitudes da terra avistada, que têm erros médios de um 

sexto de grau. Tal facto é corroborado pelas experiências que tivemos oportunidade 

de fazer a bordo da Sagres com réplicas de instrumentos da época... Pereira (2000,  

p. 131) 

O astrolábio foi muito utilizado no período do século XV ao século XVII, foi citado 

pelos capitães de navios em inúmeros diários de bordo deste período. Além disso foram 

recuperados um número significativo desses instrumentos de navios que sofreram naufrágios 

nas carreiras da Índia e do Brasil, geralmente construídos em latão ou madeira. 

 

Figura 11. Astrolábio náutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fins didáticos o astrolábio pode ser construído com materiais recicláveis ou de 

baixo custo como apresentado na proposta abaixo.  

Construção de um astrolábio com materiais de baixo curto 

Objetivos 

Determinar a altura e o azimute de um astro. 

Material: Transferidor, cartolina, haste de madeira, canudinho plástico, cordão, chumbada ou 

uma anilha. 

Procedimentos:  

1) Desenhar um transferidor de 180º na cartolina e marcar nele os ângulos de 0º a 180º; 

Fonte: Projeto Ciência Viva 
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2) Recortar o transferidor desenhado e colar um canudinho de plástico na parte nivelada 

do transferidor; 

3) Fazer um pequeno furo na origem das coordenadas, onde o cordão  ficará preso; 

4) Prender a chumbada ou anilha na outra extremidade do cordão. 

5) Seu astrolábio está pronto e se assemelha a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

                                    

A BALESTILHA 

Na primeira metade do século XVII os instrumentos de navegação utilizados nas 

navegações eram a bússola, o astrolábio e a balestilha, não tendo sido encontradas referências, 

nesta época, ao uso do quadrante. Há registros da utilização da balestilha já na primeira 

metade do século XVI. Neste período a balestilha era usada para observação de estrelas baixas 

e como complemento da observação do sol com o astrolábio quando as condições de tempo 

eram desfavoráveis ou inadequadas à observação com este instrumento. A partir do inicio do 

século XVII o uso da balestilha de revés para o sol, ou seja, o uso da balestilha com o 

observador de costas para o sol passou a ser indicado com frequência. No século XVIII não é 

mencionado o uso do astrolábio na navegação, o uso da balestilha de revés foi intensificado, 

tendo o astrolábio sido substituído pelo octante (Pereira, 2001; Albuquerque, 1998) 

Há indícios que os portugueses já usavam a balhestilha desde o inicio do século XVI, 

época em que vários teóricos náuticos, portugueses desaconselhavam seu uso em decorrência 

da dificuldade de eliminar os erros de observeção gerados por este instrumento quando usado 

de frente para o astro, principalmente os dois tipos de erros mais comuns: os originados pela 

paralaxe ocular e os decorrentes da observação simultânea das coincidências da soalha com o 

horizonte e o astro. Pereira (2001, p.219) 

Figura 12. Astrolábio 

Fonte: www.googleimagens.com 
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O uso da balestilha não era indicado para observação de astros com alturas muito 

elevadas, pois os erros aumentavam consideravelmente inviabilizando o seu uso. Outra 

dificuldade apontada pelos críticos do uso da balestilha era a dificuldade de distinguir o 

horizonte à noite, para observar as estrelas, o que acarretava em mais um importante fator de 

erro.  

Apesar da oposição dos teóricos portugueses ao uso da balestilha há indícios que este 

instrumento foi intensamente usado pelos marinheiros portugueses entre os séculos XVII e 

XVIII para observação de frente de alturas baixas e como complemento do astrolábio, 

especialmente quando o sol estava no zénite, tornando difícil a observação com este 

instrumento. 

A técnica de encostar o extremo do virote ao lacrimal do olho poderá ter sido 

desenvolvida com o intuito de reduzir o erro da paralaxe
11

 ocular. A constatação de que a 

observação de costas para o sol era simples e rigorosa também contribuiu para a minimização 

dos erros na observação deste astro e pode ter sido consequência de continuas comparações de 

observações de astrolábio e balestilha uma vez que há inúmeros relatos de observações e 

comparações destes dois instrumentos nos diários náuticos deste período.  

Progressivamente o astrolábio foi sendo substituído pela balestilha para observar o 

sol enquanto a observação das estrelas era realizada com o uso do astrolábio ou do quadrante, 

sendo desaconselhado o uso da balestilha para estas observações devido aos erros já relatados 

anteriormente inerentes ao uso deste instrumento. 

Alguns importantes aperfeiçoamentos sofridos pela balestilha a partir do século 

XVII, tornando-a um instrumento mais rigoroso, além de simples e de baixo custo, 

acarretaram a preponderância do seu uso em relação ao uso do astrolábio e do quadrante para 

observação do sol. 

Entre as modificações sofridas pela balestilha destacam-se: o aumento do número de 

soalhas e de suas dimensões aliado a um modo mais rigoroso de graduação, e a utilização de 

um dispositivo adaptado à parte superior da soalha para produzir sombra do centro do sol e 

não do seu limbo superior. 

A balhestilha teve um papel muito importante para a nevegação na era dos 

descobrimentos e se apresenta como um recurso didático de grande potencial para o estudo da 

trigonometria.  

                                                 
11 Erro de Paralaxe é o erro cometido na leitura de uma escala graduada, como consequência de os raios visuais 

do observador não serem perpendiculares ao plano da escala.  
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De acordo com Pereira a balestilha   

[...] é constituída por cinco peças. A primeira, designada por virote, que é um pau de 

secção quadrada, graduado em graus nas suas quatro faces, cada uma das quais 

correspondente a cada uma quatro soalhas. Estas últimas, designadas por soalha 

primeira, a maior, soalha segunda, soalha terceira e martinete, o mais pequeno, 

deslizam ao longo do virote através de uma cavidade escavada na sua parte central, 

com a mesma secção deste. Pereira(2001, p.202)  

Na figura abaixo pode-se observar os principais componentes de uma balestilha e o 

nome de cada um. 

 

Figura 13. Componentes da Balestilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 13 abaixo ilustra  o princípio geométrico da balestilha e observação de 

frente para um astro e a figura 14 mostra a observação de costas para o astro. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pereira (2001, pg. 201) 

Fonte: Pereira (2001, pg. 201) 

Figura 15. Princípio geométrico da balestilha 

Fonte: www.googleimagens.com 

Figura 14. Uso da balhestilha de costas para o astro 
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A BÚSSOLA 

A bússola é um dos mais importantes instrumento de orientação geográfica, usada 

juntamente com outros instrumentos náuticos contribuiu para  as grandes descobertas 

marítimas do século XV. Apesar do instrumento ser uma invenção chinesa a palavra bússola é 

de origem italiana e significa pequena caixa. Sua origem remonta a China do sécul IV a.C. Há 

indícios já era conhecida e adaptada para o uso nas navegações no Ocidente desde o século 

XI. A primeira referência deste instrumento na Europa ocorreu em um documento de 1190, 

chamado, “De Naturis Rerum”. Atualmente é constituída por uma agulha magnética suspensa 

através de seu centro de gravidade, e aponta sempre para a direção norte.  
 

Construção de uma bússola com materiais de baixo custo 

Objetivos:  

Construir uma bússula com materiais de baixo custo e descrever  seu 

funcionamento 

Material: uma tesoura, uma agulha de costura, um imã, um rolha de cortiça, fita adesiva, e 

uma garrafa Pet vazia e com tampa. 

Procedimentos:  

1) o fundo da Recortar garrafa Pet conforme figura abaixo; 

                                                     

 

 

 

 

                                   Fonte: www.googleimagens.com  

2) Esfregue o imã na agulha de aço, sempre em um mesmo sentido, para direcionar seu 

magnetismo; 

3) Faça duas fendas opostas na parte lateral da tampinha da garrafa e encaixe a agulha 

imantada na tampinha da garrafa; 

4) Coloque o dispositivo para flutuar no recipiente  conforme figura abaixo e sua bússula 

está pronta. O ideal seria dispor de uma bússola de laboratório para aferir. 

 

 
 

 
                                                                    

                                                               Fonte: www.googleimagens.com 

Figura 17. Bússula 

Figura 16. Recipiente com água 
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5 O LEM COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM 

A construção de um laboratório de Matemática é de grande importância nas escolas, 

da mesma forma que laboratórios de Física, Biologia, Química e informática. O uso de 

matérias concretos e manipuláveis podem favorecer um ambiente de interação entre os alunos 

e contribuir para realização de atividades de investigação  potencializando os resultados no 

processo de ensino-aprendizagem. 

O uso de atividades de experimentação por professores das disciplinas de Física, 

Química e Biologia já é bastante comum, mas apesar dos avanços obtidos pela Educação 

Matemática nas duas últimas décadas, a resistência a mudanças pelos professores desta 

disciplina ainda é muito forte. Muitas escolas ainda não tem laboratório de matemática e entre 

as que tem o laboratório um grande número não fazem uso adequado deste. 

Reconhecemos que existem muitos fatores que podem dificultar a utilização do LEM 

pelo professor de matemática. Vamos destacar alguns desses fatores já apontados por 

Carvalho (2012, p.68): 

 A falta de tempo. A preparação, a organização e o arquivamento do material experimental 

exige mais tempo do professor antes, durante e depois da aula. O professor tem que 

pesquisar, analizar e selecionar os materiais; planejar e aplicar as atividades, guardar os 

materiais após a uso e fazer uma avaliação de forma diferente da avaliação tradicional que se 

baseia na memorização e na repetição. 

 O desconhecimento do material. Em geral os materiais adquiridos pelas escolas para o LEM 

não são de conhecimento do professor. Não tendo manuseado estes materiais na sua 

graduação ou em sua formação continuada o professor se depara com uma situação muito 

difícil, pois como salienta Lorenzato (2006) ninguém ensina o que não sabe. 

 A falta do material na escola. Nas escolas onde não existem LEM, mesmo o professor 

conhecendo algum material de uso simples e de baixo custo, seu uso é dificultado pela falta 

de tempo já mencionada acima. 

A construção de um LEM não deve ser tarefa para um único professor, deve envolver 

toda a comunidade escolar, principalmente professores e alunos. Dessa forma a construção e 

manutenção de um LEM se torna fácil e gratificante. O LEM pode ser instalado em qualquer 

lugar da escola, de acordo com as condições disponíveis em cada escola, entretanto quando 

possível, é  ideal implantá-lo em um local fixo onde seja possível armazenar e expor os 

materiais elaborados e desenvolvidos pelos alunos. 

O LEM pode ser incrementado gradativamente com materiais construídos pelos 

alunos nas próprias aulas usando materiais de baixo custo e materiais reciclados. Dessa forma 

o professor não necessita de tempo extra para construção dos materiais uma vez que sua 

construção é parte integrante das atividades realizadas em sala de aula. 
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5.1 DESCRIÇÃO FÍSICA DO LEM DO IFRN (MOSSORÓ) 

O Laboratório de Matemática do IFRN / Campus Mossoró fica localizado na sala 12 

do bloco III do referido Campus, situado à Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 – 

Conjunto Ulrick Graff, no bairro Costa e Silva, em Mossoró-RN.  À esquerda do LEM ficam 

a Incubadora de Empresas pertencente ao Núcleo de Incubação Tecnológica (NIT), um 

laboratório manutenção de microcomputadores e um laboratório de redes. À direita ficam as 

salas de aula dos cursos de Licenciatura em Matemática e de Gestão Ambiental. 

O laboratório dispõe de uma área de 51m
2
, com capacidade para 20 alunos. Nesta 

sala estão distribuídas vinte mesas com cadeiras, dois armários de aço com duas portas, um 

armário de aço coletivo, duas estantes com livros do ensino médio e alguns livros do ensino 

superior (doados pelos professores), três mesas com computadores, uma impressora laser e 

diversos kits de materiais didáticos que serão descritos a seguir, divididos por nós em duas 

categorias: kits pedagógicos que serão usados em outras propostas e LEM temático. 

Os kits pedagógicos foram adquiridos na implantação do curso de Licenciatura em 

Matemática, em 2009, por determinação do Programa Pedagógico do Curso (PPC) que impõe 

a implantação de diversos laboratórios enumerando a lista de todos os materiais que devem 

constituir cada laboratório.  

5.2 A PROPOSTA DO LEM TEMÁTICO 

A seguir apresentaremos uma proposta de implantação de um LEM Temático focado 

não apenas no ensino e aprendizado da matemática, mas também na integração da matemática 

com outras áreas do conhecimento. Nossa proposta busca a interdisciplinaridade por meio da 

integração de conhecimentos em História e Matemática.  

No que se refere aos tópicos matemáticos, usando a temática das Grandes 

Navegações podem ser propostas atividades para estudos de Unidades de Medida (unidades 

de medidas antigas e sua conversão em medidas modernas), Geometria Plana, Trigonometria, 

entre outras. O tema de fundo que permeia todas atividades de um LEM temático nos moldes 

aqui propostos é o tema da aplicação da matemática. 

Embora o LEM, em suas dimensões (físicas e pedagógicas) seja modesto, sua 

concepção abre um vasto leque de possibilidades tanto em termos de configuração física 

como matemática ou mesmo pedagógica. Além disso, dentro da mesma concepção proposta 
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aqui num LEM temático podem ser desenvolvidos projetos envolvendo as disciplinas de 

matemática, história, geografia, física, biologia e informática, entre outras. 

O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) temático: Navegações e Matemática 

é um projeto de apoio pedagógico que visa contribuir no processo de ensino-aprendizagem de 

matemática de forma interdisciplinar integrando as disciplinas de Matemática e História. 

A construção e implementação deste projeto se deu no mesmo espaço do LEM já 

existente, mantendo, no mesmo local, todos os kits pedagógicos existentes. Nossa proposta 

não é abandonar o laboratório existente, mas expandi-lo através de projetos interdisciplinares 

que envolvam professores e alunos (futuros professores) em atividades de investigação e 

construção de novos materiais didáticos. Portanto o LEM temático não é um laboratório 

pronto e acabado, se constitui num processo de constante construção e renovação. 

Acrescentamos à sala alguns artefatos ligados ao tema do projeto visando atrair a 

atenção dos alunos e dos visitantes do laboratório para o tema proposto. Para isto distribuímos 

nas paredes quadros ilustrando navios do período das grandes navegações, cartas náuticas, 

portulanos, instrumentos de navegação e localização como: astrolábio, bússola e quadrante. 

Portanto a sala do LEM está dividida em duas partes: de um lado os materiais didáticos 

tradicionais dispostos em estantes e armários e do outro os artefatos que compõem o tema 

Matemática e Navegação.  

Elaboramos também um caderno de atividades com orientações e recomendações 

para implantação de um LEM com o tema Matemática e Navegação com o objetivo de nortear 

a construção contínua deste laboratório e subsidiar outros professores que se aceitem o desafio 

de implementar um laboratório temático em sua escola. 

A seguir apresentaremos as atividades propostas no caderno de atividades 

Matemática e Navegação. 
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5.3 ATIVIDADES UTILIZANDO O INSTRUMENTO DE NAVEGAÇÃO 

A seguir apresentaremos uma série de atividades que culmina com 

5.31 Atividade 1 - Descobrindo o diâmetro do nosso planeta 

Esta é uma atividade experimental que resgata um epsódio muito relevante da 

história humana. Esta atividade permite a exploração de diversos temas, como geometria 

plana, proporcionalidade, medições indiretas e Astronomia. A redescoberta do caminho 

trilhado pelos “matemáticos antigos” para resolução de problemas do mundo real enfraquece 

o mito de que a matemática é difícil e somente uma elite intelectual pode entendê-la. 

 Esta atividade pode ser realizada no contexto de uma aula de matemática ou como 

parte de um projeto envolvendo outras disciplinas, como Astronomia, Física, História, etc. 

Objetivos 

 Revisar os conteúdos matemáticos: Teorema de Tales, Semelhança de triângulos e 

proporcionalidade. 

 Calcular o raio e o diâmetro da terra redescobrindo o método utilizado por 

Erastóstenes. 

Público-Alvo 

Esta atividade pode ser aplicada aos alunos do ensino fundamental ou médio. 

Material: Cópia do roteiro da atividade, Mapa da Grécia, par de esquadros, régua, 

transferidor, compasso, papel oficio, lápis grafite, borracha. 

Conhecimentos prévios 

Sistemas de medidas, Proporções, Semelhança de triângulos e Teorema de Tales. 

Orientações Gerais para o professor
12

 

 Acessar todos os sites sugeridos antes da aula para verificar se estão disponíveis, caso 

algum site esteja inacessível o professor deve procurar outro que o substitua. 

                                                 
12 Estas orientações são extendidas a todas as atividades sugeridas no Caderno de Atividades. 
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 Providenciar o material necessário ao desenvolvimento da atividade; 

 A sala pode ser adornada com fotos relacionadas ao texto e as atividades; 

 Na impossibilidade de acessar a internet o professor deverá distribuir com os alunos 

cópias de alguns dos textos disponíveis nos sites ou utilizar o livro didático para 

realização das pesquisas; 

 Ler o texto juntamente com os alunos; 

 Realizar as atividades em grupo de três ou quatro alunos; 

 Orientar cada equipe para que encontrem caminhos para chegar à solução dos 

problemas propostos; 

 Incentivar a participação do aluno em todas as etapas da atividade; 

 Sistematizar o conteúdo trabalhado; 

 Registrar as dificuldades e avanços dos alunos na realização da atividade. 

Procedimentos 

Após a leitura do texto “A TERRA É PLANA OU REDONDA?” o professor pode 

explorar diversos temas: 

 Falar sobre o povo grego, sua cultura, seus filófofos, suas realizações; 

 Falar um pouco sobre a vida de Eratóstenes; 

 Localizar no mapa do Egito, juntamente com os alunos, as cidades de Siena ( asswan) 

e Alexandria; 

 Reunir os alunos em equipes de três ou quatro alunos para resolver as questões 

propostas. 

Em seguida o professor solicita que cada grupo faça uma apresentação de como 

encontraram os resultados, logo após o professor sistematiza os conteúdo estudado. 

Apresentamos aqui algumas sugestões para o desenvolvimento das atividades, 

entretanto, o professor pode modificá-las conforme sua necessidade e sua criatividade. 

As atividades e as recomendações mais detalhadas estão disponíveis no Caderno de 

Atividades que será disponibilizado no Apendíce. 
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5.3.2 Atividade 2 – As navegações portuguesas 

Objetivos 

 Conhecer as causas da Expansão Marítima europeia dos séculos XV e XVI.  

 Explicar as condições que levaram ao pioneirismo português na expansão.  

 Identificar os instrumentos de navegação utilizados na época das grandes navegações  

Material: Cópia do roteiro da atividade, mapa-múndi, papel oficio, lápis grafite, borracha. 

Procedimentos 

O professor inicia a aula com a leitura do texto “As navegações portuguesas”, em 

seguida pode fazer uma exposição dialogada sobre o período das grandes navegações, 

sondando o conhecimento prévio dos alunos. Em seguida, o professor poderá abordar os 

seguintes temas: 

 Falar sobre as condições que favoreceram o pioneirismo português; 

 Localizar no mapa os principais territórios conquistados pelos português ao longo do 

Oceano Atlântico; 

 Falar sobre os produtos encontrados pelos europeus nas terras além mar e que ainda 

hoje fazem parte do nosso cardápio; 

 Falar sobre a reação dos europeus em relação a estranha cultura encontrada nas terras 

americanas; 

 Reunir os alunos em equipes de três ou quatro para responder as questões propostas; 

 

No final cada equipe deve fazer uma apresentação oral de suas conclusões e o 

professor deve sistematizar todo o conteúdo estudado acrescentando alguns tópicos que 

tenham passado despercebidos pelos alunos. 

O professor deve aproveitar as respostas apresentas da última pergunta, sobre os 

principais instrumentos de navegação usados nos descobrimento, para apresentar cada 

instrumento focando suas principais características e sua importância para a navegação neste 

período. 
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5.3.3 Atividade 3 - Construção de um quadrante náutico 

Objetivos 

 Construir um quadrante semelhante aos utilizados no período das grandes navegações;  

 Promover atitudes de investigação, reflexão e crítica em relação a ciência; 

 Contribuir para formação de atitudes de autonomia e simultaneamente favorecer a 

participação em atividades em grupo; 

Material: Papelão duro ou madeira, cordão, Chumbada (ou uma pequena anilha de ferro), 

Canudos de plástico, Cola branca 

Ferramentas: Régua, esquadro, transferidor, lápis, borracha, compasso, estilete ou tesoura 

Procedimentos 

O professor inicia a aula com a leitura do texto “O que é um quadrante?”, em 

seguida pode fazer uma exposição dialogada sobre o período das grandes navegações, 

sondando o conhecimento prévio dos alunos. Em seguida, o professor poderá abordar os 

seguintes temas: 

 Falar sobre os instrumentos de navegação que eram usados na era das navegações; 

 Falar o a importância do quadrante para as navegações nos séculos XV e XVI e do seu 

potencial para medir altura e distâncias inacessíveis; 

 Apresentar os materiais e as ferramentas necessárias para construção do quadrante; 

 Dividir a turma em equipes e acompanhar a construção passo a passo conforme está 

descrito na atividade ; 

No final cada equipe deve apresentar seu quadrante e relatar quais foram as 

dificuldades encontradas na construção. 

O professor pode aproveitar esse momento para tirar dúvidas e para lançar desafios 

sobre distâncias inacessíveis que serão solucionados na próxima aula. 
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5.3.4 Atividade 4 – As navegações portuguesas 

Objetivos 

 Usar o quadrante para medir ângulos; 

 Compreender e aplicar os conceitos de semelhança de triângulos e relações 

trigonométricas na resolução de problemas envolvendo distâncias inacessíveis; 

 Calcular distâncias inacessíveis com o auxilio de razões trigonométricas no triângulo 

retângulo e de tabelas trigonométricas de seno, cosseno e tangente; 

 Modelar e resolver situações problemas do quotidiano envolvendo o cálculo de 

distâncias inacessíveis; 

 Compreender a matemática como uma linguagem para compreensão do mundo. 

Material: Cópia do roteiro da atividade, quadrante, fita métrica, prancheta, calculadora, 

régua, esquadros, transferidor, papel oficio, lápis grafite, borracha. 

Procedimentos 

O professor pode iniciar a aula com uma pergunta desafiadora que deverá ser 

respondida somente no final da aula. 

Você acredita que é possível calcular a altura do prédio mais alto da cidade apenas 

com um quadrante, uma fita métrica e algumas operações matemáticas? 

Após a leitura do texto “A trigonometria e suas aplicações” o professor pode recordar 

alguns conceitos importantes para o desenvolvimento da atividade abordando os seguintes 

temas: 

1. Razões trigonométricas; 

2. Teorema de Pitágoras; 

3. Semelhança de Triângulos 

Em seguida, os alunos formam equipes para responder as questões das atividades sob a 

orientação do professor. 

A primeira questão, envolvendo as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, 

deve ser resolvida sem auxílio de calculadora científica ou tabela trigonométrica. Os alunos 

devem desenhar, usando régua, esquadros e transferidor, um triângulo retângulo em que um 

dos seus ângulos agudos meça 42º. As equipes encontrarão valores diferentes para os catetos e 
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a hipotenusa dos triângulos desenhados, embora os valores das razões seno, cosseno e 

tangente coincida. O professor pode solicitar que cada equipe apresente seus resultados, e 

estimular a discussão entre as equipes para que percebam o princípio da proporcionalidade e 

semelhança de triângulos implícitos nas razões trigonométricas. 

A seguir os alunos devem responder a segunda questão que é conceitual. Dependendo 

do nível da turma os alunos poderão justificar o fato de a hipotenusa ser sempre o maior lado 

do triângulo retângulo baseados na lei dos senos. Caso isto não aconteça o professor pode 

recorrer aos resultados encontrados na primeira questão para mostrar o principio da 

proporcionalidade entre os ângulos e os lados de um triângulo. 

A pergunta sobre o significado da palavra adjacente é para que os alunos desenvolvam o 

hábito de procurar no dicionário o significado dos termos técnicos que são muito usados na 

matemática, mas que poucas pessoas sabem o que significam. 

Na terceira questão o professor pode substituir a Igreja de Santana pode um prédio, um 

monumento histórico, um poste ou uma árvore, de acordo com o local onde esteja sendo 

aplicada. 

Esta atividade pode ser realizada como uma aula de campo fora do espaço da sala de 

aula.  Dessa forma é uma atividade que pode ser dividida em várias etapas. 

Na primeira etapa o professor aborda, na sala de aula, os temas envolvidos na atividade. 

Mostra como os problemas de distâncias inacessíveis podem ser modelados e resolve com os 

alunos algumas questões retiradas do livro didático ou da internet. 

Na segunda etapa o professor planeja a aula juntamente com os alunos, separa os 

materiais necessários, imprime fichas de medições, comunica a gestão da escola e aos pais 

dos alunos (quando alunos menores de idade) e marca local, data e horário para realização da 

atividade. 

A terceira etapa é a realização da aula de campo. Cada equipe deve receber o kit de 

medição (quadrante, trena, prancheta, fichas de medição, calculadora, régua, esquadros, lápis 

grafite e borracha).  

5.3.5 Aplicação das atividades 

Esta sessão é destinada a apresentar o relatório da aplicação de uma das atividades do 

do caderno, que realizamos como atividade didática operacionalizada em sala de aula 

abordando o tema “uso de instrumentos de navegação e localização nas navegações dos 

séculos XV e XVI”.  
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Dentre os instrumentos de navegação e localização apresentados nós escolhemos o 

quadrante para ser construído e utilizado como material didático em atividades a ser 

desenvolvidas na disciplina Laboratório de Ensino de Matemática com os alunos do quinto 

período do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró. 

A nossa escolha se deu em função dos conteúdos matemáticos que podem ser 

explorados tanto na construção quanto na utilização deste instrumento. Foram exploradas 

noções geometria plana, trigonometria, triangulação, etc. 

Optamos pela construção de duas versões deste instrumento, em madeira e em 

papelão. Foram construídos apenas dois quadrantes de madeira, aos quais foram fixados tripés 

para facilitar o manuseio e a fixação do ângulo de visada, uma vez que tomado o ângulo pode-

se travar o instrumento nessa posição e em seguida fazer a leitura do ângulo. As tábuas usadas 

na construção do quadrante de madeira foram cortadas e lixadas por um marceneiro por exigir 

um serviço especializado e o uso de ferramentas que não são adequadas ao ambiente de sala 

de aula, para a graduação optamos por utilizar um gabarito impresso em vinil para dar mais 

precisão as medições e minimizar os erros de leitura. 

A turma foi divida em equipes de 4 alunos. Cada equipe construiu pelo menos um 

quadrante de papelão para realização das atividades de medição de distâncias inacessíveis. 

Cada aluno realizou a medição da altura da torre de internet do Campus, usando seu 

quadrante de papelão, juntamente com um colega de sua equipe, e registrou o resultado obtido 

na ficha de registro. Em seguida cada equipe escolheu um aluno para refazer a medição 

usando o quadrante de madeira com mira laser e registrou o resultado na ficha. Após encerrar 

o processo de medição da torre os alunos foram para o laboratório de informática onde 

fizeram uma planilha com os resultados obtidos. Na aula seguinte cada equipe apresentou os 

seus resultados de suas medições, acompanhadas de gráficos e com análise dos erros obtidos. 

 

Dia 24 de feveiro de 2013 (45 min.) 

 

Atividade 1 – Descobrindo o diâmetro do nosso planeta 

Inicialmente fizemos um levantamento do conhecimento prévio do alunos sobre as 

“Grandes Navegações” e sobre os instrumentos de navegação usados a bordo dos navios 

daquela época. A realização deste levantamento se deu através de questionamentos como: 
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 Quais os dois países que mais se destacaram no período das Grandes Navegações 

e Descobrimentos Marítimos dos séculos XV e XVI? 

 Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos desta época? 

 Como se explica o pioneirismo de Portugal nas Grandes Navegações? 

 O que representou para os portugueses a chegada de Vasco da Gama às Índias em 

1498 e chegada ao Brasil em 1500? 

 Quais os principais instrumentos de navegação e localização usados nos navios 

portugueses no período dos grandes descobrimentos? 

As respostas dos alunos ensejavaram inúmeras discussões até chegarem a um 

consenso e registrarem em seus cadernos. Após esta etapa cada grupo apresentou suas 

respostas que foram discutidas com a turma e quando necessário interviamos para esclarecer  

dúvidas ou para sistematizar  e organizar os pontos discutidos. 

Em seguida descrevemos alguns instrumentos de navegação usados no período das 

Grandes Navegações: o quadrante, o astrolábio, a bússola e a balestilha. Neste relato nos 

limitaremos a falar sobre o quadrante por ter sido objeto central do nosso módulo de ensino. 

O que é um quadrante? 

O quadrante é um quarto de círculo graduado com duas pínulas, ou miras, um fio de 

prumo fixado no ângulo reto com um pêndulo em sua extremidade. Era usado para medir a 

altura angular de um astro em relação ao horizonte ou para determinar o Zênite (ponto mais 

alto do céu, sobre a cabeça do observador). 

Após a apresentação do quadrante como um instrumento muito importante para as 

navegações medievais, e como um produto com grande potencial didático para o 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares envolvendo conteúdos de Matemática e de 

História, dividimos a turma em grupos de 4 alunos para realização das próximas atividades. 

Dia 24 de feveiro de 2013 (90 min.) 

Atividade 2  – Construção de um quadrante náutico 

Objetivos 
 

• Construir um quadrante semelhante aos utilizados no período das grandes 

navegações; 
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• Promover atitudes de investigação, reflexão e crítica em relação a ciência; 

• Contribuir para formação de atitudes de autonomia e simultaneamente favorecer a 

participação em atividades em grupo; 

 

Material: papelão duro ou madeira, cordão, chumbada (ou uma pequena anilha de ferro), 

canudos de plástico, cola branca,  régua, esquacdro, transferidor, lápis, borracha, compasso, 

estilete ou tesoura. 

 

Procedimentos 

 

A aula teve inicio com a leitura do texto “O que é um   quadrante?”, fizemos uma 

rápida recapitulação sobre o tema discutido na aula anterior, lançando algumas perguntas para 

cada grupo. Em seguida,  enfatizamos a importância do quadrante para as navegações nos 

séculos XV e XVI e do seu potencial para medir altura e distâncias inacessíveis. Dividimos a 

turma em equipes de 4 alunos, distribuímos as instruções e os materiais necessários para 

construção do quadrante. 

A primeira dificuldade, apresentada por alguns alunos, para realização da atividade 

foi falta de habilidade no uso dos instrumentos de medição, principalmente a régua e o 

compasso. Alguns alunos faziam as medições começando da extremidade da régua e não do 

ponto zero provocando discussões entre os elementos do grupo. Para contornar esta situação 

foi necessário o professor intervir e explicar para toda a turma como deveriam ser realizadas 

as medições. 

O uso do compasso foi ainda mais complicado, pois os alunos que não tinham 

habilidade demonstraram timidez e não queriam realizar as medições, sendo necessário o 

professor convercer um por um da importância de realizar as medições e vencer sua timidez 

uma vez  que todos, provalvemente, serão professores. 

Consideramos a construção e manipulação de MD concretos, pelos futuros 

professores, fundamental para que estes possam antever as possíveis dificuldades que surgirão 

no uso destes MD em suas salas de aula. Como salienta Lorenzato (2006, p.7), “ninguém 

ensina o que não sabe” e para saber o professor precisa investigar, experimentar e refletir. 

 

 



63 

 

 

INSTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO QUADRANTE 

1ª Etapa: seleção dos materiais e ferramentas necessárias 

 

Foram distribuídos os materiais necessários para os três grupos. Dois grupos optaram 

por construir o quadrante em papelão e o terceiro grupo optou por construir em madeira, 

tendo os alunos deste grupo trazido, para a aula, uma tábua de madeira já cortada. Após a 

distribuição do material cada grupo construiu pelo menos um quadrante seguindo as etapas 

descritas a seguir. 

 

2ª Etapa: construção do artefato 
 

Na folha de papelão ou tábua de madeira construa um quadrado [ABCD] com 15 cm 

de lado conforme indicado na Figura 1 e depois o recorte-o. 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No quadrado obtido desenhe uma margem de 1 cm no lado [AD] e [CD]. Assinale o 

ponto O conforme indicado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fonte: arquivo próprio 

 
Figura 18. Construção de um 

quadrante - P1 

 

 

Figura 17. Construção de um quadrante - P1 

Fonte: arquivo próprio 

Figura 19. Construção de um quadrante - P2 
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Trace um arco com centro em O e raio 14 cm (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Fonte: arquivo próprio 

 

Trace um arco com centro em O e raio 13 cm (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fonte: arquivo próprio 

Trace um arco com centro em O e raio 10 cm (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fonte: arquivo próprio 
 

 

Figura 20. Construção de um quadrante - P3 

Figura 21. Construção de um quadrante - P5 

Figura 22. Construção de um quadrante -  P5 
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3ª Etapa: Graduação do instrumento 

 

Para graduar o quadrante, siga as seguintes orientações: 

Com a ajuda de um transferidor, imagina um ângulo de lado OF com vértice em O e de 

amplitude de 10º (marca no quarto de circulo o ponto correspondente a essa amplitude). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fonte: arquivo próprio 

 

Repita o processo, fazendo variar a amplitude do ângulo de 5 em 5 graus. 

• Verifique se o quadrante foi graduado até 90º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fonte: arquivo próprio 

 

 

 

 

 

Figura 23. Construção de um quadrante - P6 

Figura 24. Construção de um  quadrante - P7 
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4ª Etapa: Finalizando a construção 

• Recorte o papelão conforme indicado na figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fonte: arquivo próprio 

 

Nesta etapa os grupos construíram seus quadrantes em papelão não apresentaram 

dificuldade, porém o grupo que optou pela construção em madeira teve muita dificuldade para 

serrar e deixar o lado oposto ao ângulo reto com as bordas arredondadas. Diante destas 

dificuldades concluímos que no caso do uso de madeira é melhor não serrar, pois vai 

aumentar significativamente o trabalho e não vai apresentar qualquer melhorar em relação ao 

uso do instrumento. 

 

Seu quadrante está quase pronto. Você pode colocar escala para facilitar a leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fonte: arquivo próprio 

 

Figura 25. Construçao  de um quadrante - P8 

Figura 26. Construção de um quadrante - P9 
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• Perfure o papelão ou a tábua no ponto correspondente a O e fixe a linha de pesca com o 

peso na ponta. 

 
•  Cole  um  canudo  no  lado  OE  para  servir  de  “pínulas”. Certifique-se que esteja 

colocado/ fixo. 

5ª Etapa: Finalização  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: arquivo próprio 

Finalmente o quadrante está pronto e pode ser utilizado para medir o ângulo que o sol 

faz com o horizonte. O quadrante também pode ser utilizado juntamente com uma tabela das 

razões trigonométricas para calcular alturas e distâncias inacessíveis. 

Quando todos os grupos concluíram a construção seus quadrantes formamos um 

círculo e cada grupo apresentou seu instrumento e relatou as dificuldades encontradas durante 

a construção. Após as apresentações mostramos como usar o quadrante para calcular alturas 

inacessíveis e laçamos o desafio de calcular a altura da torre de internet do Campus Mossoró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Construção de um quadrante - P10 
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A foto a seguir mostra uma das etapas do processo de construção do quadrante pelo 

grupo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 03 de março de 2013 (135 min.) 

 

Atividade - Medindo o que não é possível alcançar 

Objetivos 

• Usar o quadrante para medir ângulos; 

• Compreender  e  aplicar  os  conceitos  de  semelhança  de triângulos e relações 

trigonométricas na resolução de problemas envolvendo distâncias inacessíveis; 

• Calcular  distâncias  inacessíveis  com  o  auxilio  de  razões trigonométricas no 

triângulo retângulo e de tabelas trigonométricas de seno, cosseno e tangente; 

• Modelar  e  resolver  situações  problemas  do  quotidiano envolvendo o cálculo de 

distâncias inacessíveis; 

• Compreender  a  matemática  como  uma  linguagem  para compreensão do mundo. 

 

Material: quadrante,  caderno, lápis grafite, borracha (apagador), calculadora simples e fita 

métrica ou trena. 
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Procedimento 

Após a leitura do texto “Medindo o que não é possível alcançar” conversamos com 

os alunos sobre a importância da trigonometria como uma ferramenta necessária no cotidiano 

de profissionais de diversas áreas, como: arquitetos, engenheiros, cartógrafos, astrônomos, 

entre muitos outros. Em seguida, fizemos uma revisão dos principais conceitos envolvidos 

no uso do quadrante (seno, cosseno, tangente, semelhança de triângulos e triangulação). 

Na sequência, as equipes foram separadas para realização das atividades. 

 

Questão 1: 

Com o auxilio de um transferidor e uma régua graduada 

vamos calcular as razões trigonométricas sen42º, cos42º, 

tg42º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para esta atividade cada grupo desenhou um triângulo e calculou os valores das 

razões seno, cosseno e tangente. Quando os grupos apresentaram os resultados obtidos para o 

restante da turma perceberam que os triângulos desenhados pelos grupos eram diferentes entre 

si, mas eram todos semelhantes e que os valores encontrados para seno, cosseno e tangente 

não eram exatamente iguais mais muito aproximados. Dessa forma os alunos perceberam que 

os conceitos das razões trigonométricas estão fundamentados na semelhança de triângulos e 

consequentemente na proporcionalidade dos seus lados. 

 

Questão 2: 

 

 

Porque a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo 

retângulo? 

 

Esta questão mexeu muito com os alunos. Eles utilizaram a internet para pesquisar 

sobre a hipotenusa e levantaram várias hipóteses, entre elas, surgiu a história de que 

hipotenusa era o nome dado as cordas de um antigo instrumento musical chamado Lira. As 

cordas deste instrumento, que parecia com uma Harpa, formava um triângulo retângulo com 
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os seus lados. Finalmente a turma concluiu que a hipotenusa é o maior lado do triângulo 

retângulo por ser sempre oposta ao ângulo reto que é sempre o maior ângulo de um 

triângulo retângulo. Esta conclusão pode ser comprovada pela lei dos senos. 

 

 

Questão 3: 

Medir, usando o quadrante e com o auxilio de uma 

tabela das razões trigonométricas, a altura da torre de internet 

do IFRN/Campus Mossoró. 

 

 

A questão 3 foi a que mais empolgou os alunos, pois para realizá-la foi necessário 

sair da sala de aula. Neste momento o nosso LEM deixou de ser um ambiente fechado, 

confinado em uma sala de aula e passou a ser todo o prédio do Instituto. Esta atividade pode 

ser planejada como uma Aula de Campo, dessa forma algumas precauções devem ser tomadas 

para garantir a segurança dos alunos e a concentração na realização das atividades. Por isso 

criamos um roteiro. 

 

Roteiro para atividade de campo 

Objetivos 

Fazer uma articulação entre a história da matemática e o conhecimento teórico e 

prático da trigonometria mediada pelo uso de um antigo instrumento de navegação e 

localização. 

Instrumentos utilizados: Quadrante de papelão e quadrante de madeira 

Usado pelos navegadores portugueses pelo menos desde o século XV, o quadrante, 

era um instrumento de madeira ou latão empregado para medir alturas de astros e através de 

cálculos ajudar na localização em alto mar. Sua origem é mais antiga que o astrolábio. O 

quadrante náutico é um instrumento bastante simples, consiste num quarto de círculo com 

duas pínulas de pontaria (espécie de mira) perfuradas num dos seus lados retos, um fio de 

prumo fixo ao centro do arco e uma escala de graduação inscrita na borda do quarto de 

círculo. 
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Orientações para realização de atividade de campo 

Os resultados alcançados numa atividade de campo dependem, em grande parte, do 

seu planejamento, pois 

“Qualquer atividade, para ter sucesso, necessita ser planejada. O 

planejamento é uma espécie de garantia dos resultados. E sendo a 

educação, especialmente a educação escolar, uma atividade 

sistemática, uma organização da situação de aprendizagem, ela 

necessita evidentemente de planejamento muito sério.” (SCHMITZ, 

2000, p.101) 

Por isso, antes da realização da atividade com os alunos, recomendamos que o 

professor visite o local e teste os experimentos com antecedência. Nesta visita prévia o 

professor pode verificar as condições de segurança, elaborar um roteiro e identificar as 

dificuldades que precisam ser superadas para realização das tarefas. 

Materiais auxiliares necessários para realização desta atividade: 

 Fita métrica ou trena de 20 metros,  

 Fita métrica ou trena de 3 metros, 

 Nível (utilização na construção civil), 

 Tabela trigonométrica ou calculadora científica, 

 Máquina fotográfica, 

 Prancheta, caneta e formulário de medição 

Procedimentos: 

 Registrar as informações sobre o local das medições no formulário de medição, 

 Fazer marcações nos extremos a serem medidos (na base do objeto e no local onde 

ficar o aluno responsável pela medição, 

 Fixar o tripé com o quadrante de madeira (nivelado), 

 Medir a altura do olho do aluno ( ) responsável pela medição usando a baliza (para o 

quadrante de papelão) 

 Medir a altura do tripé  ( ) (para o quadrante de madeira), 

 Transportar o nível da altura  para a base do objeto, 

 Medir o ângulo de elevação do objeto, leitura do ângulo e registro no formulário de 

medição, 
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 Calculo da altura entre a marca do nível na baliza e a extremidade superior do objeto, 

 Calcular utilizando a tabela trigonométrica  

A atividade será realizada em duas etapas, em cada etapa será realizada a medição a 

uma distância diferente do objeto. A distância deverá ser a mesma para todos os alunos de um 

mesmo grupo. 

Registro das medições 

As medições realizadas por cada aluno deve registrada no formulário de medições. 

Resultados das medições 

Após a realização das medidas e dos cálculos da altura da torre de internet do 

IFRN/Campus Mossoró, o grupo calculará a média das alturas encontradas e fará a 

comparação com a altura encontrada pelo quadrante aferidor. 

Formulário medição de alturas e distâncias inacessíveis (aula de campo) 

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte / 

Campus Mossoró 

Nome da Equipe: _________________________________________ 

Localização: R. Raimundo Firmino de Oliveira, 400 – Bairro: Costa e Silva – Conj. Ulrick 

Graff - Mossoró – R/N 

 

Tarefa: Medir a altura da torre de internet do IFRN/Campus Mossoró 

Na aula anterior os alunos construíram o quadrante e estavam curiosos para saber 

poderiam utilizalá-lo para medir distâncias inacessíveis. Os alunos demonstraram muita 

animação para as atividades práticas, tanto na construção do instrumento quanto na sua 

utilização para efetuar as medições. 

Os alunos fizeram livremente algumas medições de alturas no muro do Instituto para 

aferir a precisão do instrumento e em seguida realizaram  as medições da altura da torre de 

internet do Campus. A tabela 1 mostra o resultado da medição obtido por um dos alunos. 
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Tabela 1. Medição de distâncias inacessíveis 

Aluno      

Aluno 1 1,55 15 47º 1,0723 17,63 

Aluno 2      

Aluno 3      

Aluno 4      

Média das alturas encontradas  

 

 

 

 

A altura do solo ao olho do aluno é 1,55 m, a distância da base da torre ao aluno é de 

15 m, o ângulo obtido no quadrante foi de 47º, a tangente do ângulo encontrada numa 

calculadora científica foi de 1,0723. Este aluno encontrou a altura igual da torre de 17,63 m, 

um valor muito aproximado do encontrado pelo quadrante aferidor que foi de 18 m. A figura 

abaixo ilustra o processo de medição da altura da torre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fonte: arquivo próprio 

Esta atividade proporcionou variadas e ricas situações de aprendizagem. As 

medições da torre foram repetidas com alunos de alturas diferentes e com um mesmo aluno 

repetindo o processo com distâncias diferentes. As medições apresentavam resultados 

distintos porém dentro da margem de até 5% de erro. 

Figura 28. Torre de internet do IFRN 

H 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Este trabalho teve como objetivo analisar as possibilidades de organização de um 

LEM temático no IFRN, utilizando instrumentos de navegação para abordagem dos conteúdos 

matemáticos de forma interdisciplinar. 

Desenvolvemos nossa investigação a partir de um levantamento bibliográfico em 

livros, artigos e dissertações relacionados ao tema proposto para dar suporte teórico ao 

desenvolvimento da pesquisa e a produção do produto pedagógico. 

Como resultado implementamos o Laboratório de Educação Matemática Temático 

no IFRN, com o tema Matemática e Navegação e elaboramos um Caderno de Atividades com 

recomendações, que serão disponibilizados para os professores do ensino fundamental e 

médio, com o intuito de estimular a construção de instrumentos de navegação e 

implementação de laboratórios. 

O uso de material concreto torna as aulas de matemática mais dinâmicas e 

interessantes para alunos e professores, favorecendo ao desenvolvimento de atividades de 

investigação. O LEM Temático potencializa estas atividades gerando um ambiente favorável 

a participação, discussão e reflexão. Os alunos participam ativamente do processo de 

construção de seu conhecimento através da interação com os colegas, investigando, coletando 

e analisando dados, testando hipóteses, apresentando e discutindo os resultados obtidos nas 

suas investigações. 

A simples manipulação do material didático não garante a aprendizagem, portanto no 

LEM o professor exerce um papel fundamental para o êxito desta proposta, passando de mero 

transmissor de conhecimentos, no ensino tradicional, para o de orientador, mediador e 

motivador. 

Considerando-se este estudo apenas como um ponto de partida, novos estudos sobre 

o tema, poderão investigar outros instrumentos de navegação e sua utilização como recurso 

didático; a matemática envolvida na construção de embarcações; os desafios para armazenar 

víveres e mercadorias transportadas nos navios; as unidades de medidas usadas, como: nó, 

barril, tonelada, etc.  

Outra possibilidade é aplicar os mesmos procedimentos metodológicos utilizados 

neste estudo para construir Laboratórios de Matemáticas focados em outros temas e que 

envolvam outras disciplinas.  
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