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RESUMO
Esta dissertação tem o objetivo de contribuir para que o ensino de matemática possibilite
uma aprendizagem conectada às relações entre ciência, sociedade, cultura e cognição. Para
tanto, propomos o envolvimento dos nossos alunos com práticas sociais encontradas na história,
visto que estas práticas apresentam, claramente, a exploração de conceitos relacionados à
matemática escolar. Nossa intenção é oportunizar práticas escolares em que estas matemáticas,
originadas de práticas profissionais históricas, ofereçam estratégias de pensamento e raciocínio
matemático na busca de soluções para problematizações encontradas na atualidade. Nós
acreditamos que a proposta de produção de Unidades Básicas de Problematizações, ou
simplesmente UBPs, na formação do professor de matemática aponta para uma alternativa que
possibilita um melhor aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem de matemática. A
proposta em questão tem a finalidade de que o ensino básico seja realmente formador do
cidadão, tornando-o crítico e agente transformador da sociedade. Nesse sentido, apresentamos
a seguir algumas recomendações de exploração e uso destas unidades para que os professores
possam utilizar o material investigado por nós, de modo a complementar seu trabalho didático
nas aulas de matemática. As nossas recomendações didáticas se concretizaram como um
produto da exploração do livro “Instrumentos nuevos de geometria muy necessários para medir
distancia y alturas sem que interuengan numeros como se demuestra em la practica”, de autoria
de Andrés de Cespedes, publicado em Madrid, na Espanha em 1606. A partir dessas
problematizações e da matemática envolvida em suas soluções, apresentamos algumas
orientações para uso didático do livro de modo que o professor possa reelaborar tais
problematizações apoiado em temas atuais, e assim, utilizá-las em sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas, Matemáticas, Históricas, Problematização, Ensino

ABSTRACT
This dissertation aims to contribute on teaching of mathematics for enabling learning
connected to the relationship among science, society, culture and cognition. To this end, we
propose the involvement of our students with social practices found in history, since. Our
intention is to create opportunities for school practices that these mathematical arising from
professional practice historical, provide strategies for mathematical thinking and reasoning in
the search for solutions to problematizations found today. We believe that the propose of
producing Basic Problematization Units, or simply UBPs, in math teacher formation, points to
an alternative that allows better utilization of the teaching and learning process of mathematics.
The proposal has the aim of primary education to be, really forming the citizen, making it
critical and society transformative agent. In this sense, we present some recommendations for
exploration and use of these units for teachers to use the material investigated by us, in order to
complement their teaching work in mathematics lessons. Our teaching recommendations
materialized as a product of exploration on the book, “Instrumentos nuevos de geometria muy
necessários para medir distancia y alturas sem que interuengan numeros como se demuestra em
la practica”, written by Andrés de Cespedes, published in Madrid, Spain, in 1606. From these
problematizations and the mathematics involved in their solutions, some guidelines for didactic
use of the book are presented, so that the teacher can rework such problematizations supported
on current issues, and thus use them in the classroom.
KEYWORDS: Practices, Mathematics, Historical, Curriculum, Teaching
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1 INTRODUÇÃO

Antes mesmo de iniciar minhas atividades na qualidade de professor de matemática na
rede Estadual de Ensino Público em Natal/RN eu já tinha em mente algumas ações que eu
pretendia trabalhar com os alunos. Estas seriam práticas de construções em sala de aula
relacionadas aos seus prováveis anseios pessoais ou até mesmo de suas famílias. Ações que são
imprescindíveis ao desenvolvimento psicomotor, ético e social da criança.
Quando falo de anseios pessoais me refiro ao acesso a brinquedos ou outros relacionados
a esporte e lazer. Com relação a anseios familiares me refiro ao acesso ao saneamento básico e
outros tais como acesso à energia elétrica mais barata, água quente para uso doméstico e outros.
Atribuo tais ações a experiências vividas anteriormente como criança, como aluno e como
expectador de alguns aspectos ligados a vida e a educação no Brasil nos últimos 50 anos.
Sei que algumas das experiências vividas, enquanto criança, não poderão mais ser postas
em prática em nome da evolução social, ética, urbana e outras. Entretanto lembro-me de
atividades tais como a de construir uma armadilha para capturar algum passarinho ou até mesmo
construir gaiolas para encerrá-lo. É evidente que hoje esse tipo de construção está fora de
cogitação, mas historicamente essas práticas permitiam o desenvolvimento de habilidades de
observação, medição e contagem que permeiam a criatividade. A observação prévia em loco
para compreender a regularidade do movimento de determinadas espécies de pássaros motivava
o planejamento do local, horário e até mesmo direção do vento para que os pássaros não
pudessem perceber nossas presenças.
Outras práticas como soltar pipas também implicavam no desenvolvimento de
habilidades e saberes para a construção desses artefatos. O comprimento do rabo da pipa é
fundamental para que esta obtenha estabilidade no ar e sensibilidade para que se possam
controlar seus movimentos no ar capazes de se tornar jogador competitivo no jogo de cruzar as
pipas.
Algumas crianças, entre elas eu, ao observar o movimento dos bois e vacas e na forma
com que os vaqueiros de pequenas vacarias os conduziam, o que queriam de fato era participar
daquelas atividades, mas são apenas crianças, entretanto a criatividade não permitia que isso
constituísse um obstáculo, para tanto elas tomavam algumas mangas e fincavam quatro palitos
em cada uma delas e desta forma adquiriam sua própria vacaria. Era comum em algumas
localidades mais descampadas em Natal encontrarmos alguns bois e vacas ruminando à sombra
de alguma árvore. Essa prática de brincar com gado, em algumas outras localidades como aqui
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mesmo no estado, utilizam-se ossos do próprio animal. Assim, podiam executar, no seu
imaginário, as tarefas inerentes as práticas daqueles grupos sociais.
De 1961 a 1963 fui aluno da Escola Municipal Guatemala do Rio de Janeiro, centro de
referência, de 1954 a 1974, em educação por projetos para o Brasil. De acordo com Mariani
(1982, p. 8),
A Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério recebia pessoas de todo o Brasil em
busca de formação, aperfeiçoamento e novas técnicas. A necessidade de ter uma
escola onde essas novas técnicas fossem postas a prova antes de serem divulgadas
levou o INEP a pedir à Secretaria da Educação do então Distrito Federal a concessão
da Escola Guatemala, recém-inaugurada no Bairro de Fátima, para ser a sua Escola
Experimental. Segundo Elza Rodrigues Martins, a Escola Guatemala foi um grande
laboratório de ensaio de métodos e processos de ensino, de avaliação, de tentativa de
busca de melhores soluções para a educação brasileira. Professores de todo o Brasil
vinham fazer estágios, observar. De volta aos seus estados tornavam-se focos de efeito
multiplicador, dentro das próprias secretarias de educação. Esse trabalho foi
documentado em seis filmes relativos a atividades de classe, que deveriam ser
utilizados no processo de implantação da reforma do ensino de primeiro grau.

Nesse período convivi com aulas nos turnos matutinos e vespertinos sendo que no turno
matutino as aulas eram divididas em cinco disciplinas entre elas: Matemática; Linguagem;
Ciências; História e Geografia. No turno vespertino tínhamos atividades de leitura na biblioteca,
estudo dirigido, canto, trabalhos manuais e artísticos, educação física, dramatização, atividades
lúdicas e recreativas. Cada tipo de atividade com uma professora específica. É importante
destacar que relacionado a trabalhos manuais, algumas atividades eram desenvolvidas
livremente para que os alunos, com criatividade, produzissem seu próprio objeto. Na disciplina
relativa a trabalhos manuais, ao moldarmos peças em argila estas eram conduzidas a fornos
para cozedura1 e após seu retorno executávamos a segunda parte da tarefa que era a pintura.
Após esta etapa a peça seguia novamente para cozedura e finalmente tínhamos contato com a
peça acabada. Eventualmente a peça rachava no forno, era perdida. Entendíamos que se a argila
não fosse manuseada de maneira adequada, bolhas de ar localizadas no interior da massa
quando aquecidas ao forno expandiam provocando a rachadura da peça. Destaco que essas
atividades eram desenvolvidas por alunos de oito anos de idade.
No final de 1961, tempo em que a Copa do Mundo de 1962 se aproximava, tive acesso
a um livreto que estava escrito International Football Association Board2 com certeza eu não
sabia o significado. Levei o livreto pra casa por este apresentar desenhos de campos de futebol.

1

Processo utilizado na produção de peças em argila que consiste em levar ao forno após secagem para
endurecimento.
2
(IFAB) é o órgão que regulamenta as regras do futebol. Além de aprovar as leis do esporte ao longo do tempo, a
entidade também elabora regras complementares que se aplicam as partidas de futebol.
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A seguir ficou esclarecido que se tratava das regras originais do futebol. Nesse livro estavam
as medidas oficiais de todas as partes de um campo de futebol. Isso seria um fato como qualquer
outro se o livro não fosse escrito em inglês e as medidas do campo e suas partes como, a grande
área, a pequena área, distância da marca do pênalti até a linha de gol, diâmetro da meia-lua,
diâmetro do círculo central e tantos outros estivessem em jardas e seus submúltiplos como pés
e polegadas. Este fato revelava uma carga de informações repletas de significados e
possivelmente tenha sido isso que despertou em mim o interesse pelo estudo de medidas,
conversão de medidas e pela língua inglesa.
Ao final de cada ano, visando o Natal nós montávamos, em família, uma pequena
cidade, casa por casa, com praça pública, hospital, delegacia, parque de diversões, escola e
outros. Construíamos pelo menos 60 peças como casas e edificações em geral. A roda gigante
do parque de diversões era movida por um pequeno motor elétrico movido a pilhas. Um trem,
também elétrico, circulava a cidade onde havia cancelas para travessia das avenidas principais.
Havia iluminação pública em parte da cidade, simulando os bairros menos e os mais
privilegiados.
Em 1972, no terceiro ano científico com vistas a ingressar no curso superior, aluno do
Colégio Arte e Instrução, ainda no Rio de Janeiro, nossas aulas de Inglês aconteciam uma vez
por semana. Nosso professor apresentava ao menos uma canção de bandas internacionais que
era sucesso na época e nossas atividades eram pautadas em traduções e interpretações das
mesmas. Esta prática em sala de aula também estimulava o nosso interesse pela língua inglesa.
Alguns anos depois, já morando em Porto Alegre, tive a oportunidade de conhecer o
Junior Achievement3. O programa atuava na escola em que meus filhos estudavam. O programa
tem como principal objetivo motivar os jovens alunos a adquirem o espírito empreendedor de
que o país tanto necessita.
Dados recentes mostram que em 2009 a Junior Achievement ultrapassou a expressiva
marca de 2 milhões de estudantes beneficiados em todo o Brasil, com o envolvimento de 75
mil voluntários por meio dos programas de empreendedorismo, ética e sustentabilidade. Nos
123 países em que atua foram 9.795.485 alunos atendidos no ano. O programa tem
proporcionado aos alunos de escolas públicas e privadas a oportunidade do desenvolvimento
de habilidades inerentes ao exercício da cidadania.

3

Fundada em 1919, nos Estados Unidos, a Junior Achievement é a maior e mais antiga organização de educação
prática em negócios, economia e empreendedorismo do mundo. Atualmente, atua em 123 países e, no Brasil,
possui unidades em todos os Estados e no Distrito Federal.
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No meu entender ações como essas podem apontar para o desenvolvimento social e
intelectual de jovens adolescentes que vem sendo prejudicados pela perda de oportunidades
provocadas complexidade urbana, desta forma, tais ações podem devolver às nossas crianças e
adolescentes as oportunidade de participar da construção do desenvolvimento da família e da
própria comunidade como em tempos anteriores, ou ao menos que participem da construção de
alguns artefatos de uso comum em escritórios ou até de uso doméstico. Na ocasião em que o
programa atuou na escola em que minha filha Carolina estudava, eu acompanhei a fabricação
de um pequeno quadro anunciador de recados desenvolvido pelo grupo que ela participou.
Posteriormente os alunos exibiram seus produtos em um Shopping Center da cidade.
Atualmente Carolina comenta que lembra de não ter recebido qualquer prêmio, porém foi muito
divertido, além de envolver toda a família na experiência. Como aprendizagem ficaram os
conceitos básicos de economia de mercado além de perceber que com um bom estudo de
mercado e estando em uma equipe determinada a vencer o empreendedorismo é tangível para
todos com possibilidades sim de se obter sucesso.
O importante é que os instrutores do Júnior Achievement orientam, de forma simulada,
como abrir uma empresa na Junta Comercial do Estado onde a empresa está sendo constituída,
como constituir o capital social4 e seu significado, o capital de giro5 e seu significado, como
funcionam as incidências destes na fabricação de produtos IPI6 e na sua comercialização
ICMS7, preço de mercado e com base nestes dados construírem o preço de venda e outros.
Todas estes fazeres e saberes fazem parte da atividade de inúmeras famílias espalhadas pelo
Brasil e pelo mundo.
Pensando nisso em 2008 planejei uma atividade com uma das minhas turmas de 8o ano
do ensino fundamental, atividade essa intitulada, “Aproveitamento da energia solar para
aquecimento de água de consumo em residências”, visando uma maneira de possibilitar a
participação na construção de um empreendimento que fosse útil aos alunos, aos seus familiares
e a sua comunidade. Eu entendia que essa atividade era por si só motivadora e que para seu
desenvolvimento os alunos estariam naturalmente pondo em prática conceitos de matemática
estudados no ano escolar em que se encontravam.

4

Capital Social é o montante de bens, ativos, que a sociedade empresária não pode dispor em favor dos sócios ou
acionistas, uma vez que o capital social se destina a garantir os credores.
5
O Capital de Giro é o recurso utilizado para sustentar as operações do dia-a-dia da empresa, ou seja, é o capital
disponível para condução normal dos negócios da empresa.
6
O IPI é um imposto federal que incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros.
7
O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal.
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Atividades como a que ora mencionamos podem estar presentes em diferentes
ambientes seja profissional, lúdico, educacional ou outros destacamos as práticas que se
desenvolvem em comunidades diversas. Tais práticas como destacamos anteriormente tem sido
escassas na formação dos futuros cidadãos podendo estar contribuindo com as dificuldades
apresentadas na sua educação.
Ainda como professor da educação básica na rede pública de ensino do Estado do Rio
Grande do Norte eu pude desenvolver algumas atividades caracterizadas como práticas sociais
sem me preocupar com natureza da disciplina envolvida, procurando conectar os conteúdos
aprendidos em sala de aula com situações problema das práticas. Situações essas ligadas ao
desenvolvimento de práticas que podem atender a alguma necessidade individual, familiar ou
até mesmo de suas comunidades. Os conteúdos escolares inicialmente explorados foram
aqueles contemplados nas práticas onde apresentam natureza geométrica. Entre estas atividades
posso destacar além da construção de um painel coletor de energia solar já mencionado
anteriormente a construção do desenho de um campo de futebol a partir dos dados da
International Football Association Board e aulas de campo com material de viagem explorando
investigações geométricas e velocidade média.
Em experiências anteriores tentei introduzir na escola um programa voltado ao
empreendedorismo já comentado anteriormente que é o Junior Achievement, com o propósito
de estimular e orientar jovens alunos de escolas independentemente de serem públicas ou
privadas, desde o ensino fundamental, visando o interesse pela iniciativa privada.
Tal proposta orientava os estudantes sobre a abertura e funcionamento de uma empresa,
bem como acerca das responsabilidades sociais e gestão empresarial desde o estabelecimento
de um contrato social, formação de capital social, formação de capital de giro, compreensão
dos custos de produção, formação do preço de venda, faturamento, incidência de impostos,
juros, multas, lucro bruto, lucro líquido e outros.
Neste tipo de atividade escolar a participação da matemática se torna ampliada e
funcional como um eixo articulador na condução do processo de ensino e aprendizagem uma
vez que se mostrava conectada às práticas sociais relacionadas ao contexto de inserção da
empresa. Observamos que atividades com este perfil os alunos perceberam a necessidade do
conhecimento dos conteúdos básicos de matemática, de forma integrada com outras áreas de
conhecimento. Sabemos que podíamos ter obtido melhores resultados, mas a experiência foi
marcante no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de matemática abordados e da
forte contribuição na formação da cidadania dos jovens estudantes.

14

Embora eu estivesse entusiasmado com as experiências dentro e fora da sala de aula
alguma coisa provocava em mim inquietações relacionadas a algo que desse suporte às minhas
ações. Fazia parte do meu planejamento para o bimestre seguinte uma Aula de Campo com
meus alunos com a intenção de discutirmos a Transposição do Rio São Francisco com foco no
impacto ambiental e a viabilidade deste empreendimento para o desenvolvimento econômico e
social das populações que seriam beneficiadas. A referida Aula de Campo não aconteceu, pois
nesse período ingressei no Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e
Matemática PPGECNM da UFRN.
A procura pelo programa se deveu, entre outros motivos, a busca por respostas às minhas
inquietações, ou seja, a busca por uma teoria que além de dar suporte as minhas práticas
apontasse para a sua melhoria. Como mestrando do PPGECNM da UFRN, recebi como
orientação do Prof. Dr. Iran Abreu Mendes, que fizesse a leitura do artigo intitulado Mobilizing
hitories in mathematics teacher education: memories, social practices, and discursive games da
revista ZDM Mathematics Education de autoria de Antonio Miguel e Iran Abreu Mendes.
Com a leitura identifiquei que as atividades arroladas no artigo, denominadas de práticas
sociais, apresentavam similaridades com as atividades que eu praticava em sala de aula com
meus alunos como descritas anteriormente que se referem a construção de um painel coletor de
energia solar para aquecimento de água em residência, visto que práticas como estas visam o
conforto e economia individual ou de forma coletiva em uma comunidade, entretanto estas
(atividades apresentadas no artigo) apresentam, em adição a escolha, tradução e análise de uma
obra encontrada na história da técnica que descreva práticas sociais encontradas na história. A
mobilização da matemática encontrada na história mostra-se relevante visto que esta
mobilização, da forma que nós aqui propomos, contribui para a construção de uma rede de
significados conceituais e metacognitivos envolvidos na solução de problemas como será
apresentado no produto educacional desta dissertação no formato de Unidades Básicas de
Problematização ou simplesmente UBPs.
Desta forma o artigo propõe que a partir de práticas sociais encontradas na história da
ciência sejam elaboradas Problematizações chamadas de Unidades Básicas de Problematização
UBPs a fim de que os estudantes do ensino básico apresentem soluções criativas para as
mesmas, apresentando o caráter de provocar no aluno o exercício do pensar como propõe
Miguel e Mendes (2010),
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Quando propomos que os participantes explorem UBP, nós normalmente avisamos
que não vejam UBP como se fossem uma lista convencional da escola ou exercícios
acadêmicos, mas como um convite a problematização (MIGUEL e MENDES, 2010,
p. 381–39)

Para Mendes o uso da história no ensino de matemática funciona como agente
fomentador do ato cognitivo em sala de aula, desde que seja configurado na forma de atividade
para o aluno.
...é essencialmente pedagógica, por isso recorremos à história com finalidades
diretamente relacionadas com nossa prática de sala de aula. Uma delas é criar
problemas que possibilitem emergir discussões sobre dúvidas que frequentemente
nossos alunos apresentam. Tais problemas não são obrigatoriamente os mesmos que
encontramos na história da matemática, mas recriações destes. (MIGUEL et al, 2009,
p.17).

Lembramos que com esta proposta de intervenção não intencionamos deixar à margem
os conteúdos de matemática a serem ensinados em sala de aula, entendemos que estes devem
ter seu curso atendendo aos PCN como mínimo e, em adição, o cidadão a ser formado deve ter
como foco a sua realidade social D’Ambrosio (1996) e que nossos alunos alcancem sua
formação no campo conceitual, no campo procedimental e no campo atitudinal necessários para
suas efetivas formações cidadãs, Nuñes (2009).
A seguir me integrei a um projeto de pesquisa intitulado “Investigação histórica de
práticas sociais: outras histórias da matemática na formação de professores”, projeto este
financiado pelo CNPq e coordenado pelo Professor Dr. Iran Abreu Mendes que a seguir,
juntamente com dois bolsistas de iniciação científica realizamos a leitura, tradução e discussão
do livro Instrumentos Nuevos de Geometria de 1606, de Andres de Cespedes, com vistas a
elaborar UBPs.
Durante a leitura, tradução e discussão do referido livro sob a orientação do Professor
Iran, procuramos identificar a matemática utilizada nas práticas ora investigadas e
questionávamos como esta matemática poderia ser utilizada em problematizações da atualidade
conforme trataremos a diante. Em diversas ocasiões nos reunimos em grupos em ambientes
diversos. Dessa maneira colegas envolvidos com suas pós graduações em curso participaram
ativamente das nossas reuniões inclusive em momentos de descontração fora do ambiente
acadêmico e mesmo assim nunca perdemos o nosso foco de tais discussões, sempre com
entusiasmo, evoluíram durante meses com o propósito de apontar como essas matemáticas
aparecem em problematizações da atualidade.
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1.1 QUESTÕES E OBJETIVOS
Os questionamentos que focamos mais especificamente neste trabalho foram os
seguintes: de que maneira podemos explorar pedagogicamente uma obra antiga (fonte primária)
de modo a potencializar o ensino de Matemática na Educaçao Básica? De que maneira uma
obra antiga pode potencializar o ensino de matemática? A busca de respostas a essas questões
nos levou a definir como objetivo geral do estudo com a segunte perspectiva:
 Investigar como o estudo exploratório de uma obra antiga pode contribuir para a
produçáo de material didático que possa auxiliar o professor de matemática em
formação no exercício de elaboraçáo de atividades didáticas norteadas pelas UBPs.

Para alcançar tal objetivo foi necessário definir como objetivos específicos os seguintes:
 Identificar tópicos matemáticos da Educação presente envolvidos nas práticas descritas
da obra investigada;
 Analisar como os tópicos matemáticos identificados na obra investigada podem
contribuir para enriquecer as práticas didáticas a serem mobilizads para a sala de aula;
 Elaborar propostas de UBP para serem utilizadas na formação inicial dos Professores
de Matemática.

Todavia, neste trabalho nos limitamos a desenvolver atividades problematizadoras
(UBPs) tomando como base o livro de Andres de Cespedes, intiulado Instrumentos Nuevos de
Geometria de 1606, de Andres de Cespedes. Lembramos ainda que o referido livro é uma fonte
primária oferecendo grande potencial para desenvolvimento de atividades didáticas nos níveis
fundamental, médio e superior. A natureza das atividades a serem exploradas
É importante mencionar, entretanto, que a obra selecionada nao se constitui em uma
única fonte que apresentam caracteristicas para o trabalho proposto por nós. A escolha deveuse às limitações do estudo, uma vez que nao seria possível investigar tais aspectos consultando
um número mais amplo de livros, tendo em vista o tempo que dispomos para fazer esta
dissertaçao. Desse modo, as problematizacões e reflexões estabelecidas para a obra escolhida
podem ser transpostas para outras similares, cujo foco são as matemáticas usadas para a
formação profissional.
Podemos indicar, entretanto, outros livros antigos que apresentam características
similares, tais similaridades envolvem a utilização da matemática escolar para a formação de
profissionais e desta forma podem ser utilizados para desenvolvimento de UBPs. O Tratado de
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Bion é uma obra que contempla orientações para a formação de profissionais, intitulado Tratado
da construção dos principais instrumentos de matemática e de seus usos. Trata-se de um tratado
que está organizado em oito partes denominadas de livros da seguinte maneira:
Livro 1. Compasso, a régua, o tira-linhas, o porta-lápis, o esquadro & o transferidor
Livro 2. Construção do Compasso de proporção e suas principais utilizações.
Livro 3. Montagem de microscópios e muitos outros.
Livro 4. Instrumentos utilizados na campanha para o levantamento de terreno, elevando planos,
medir distâncias e alturas, sejam eles inacessíveis ou acessíveis. Construção e utilização da
piquetagem, da corrente, do esquadro de agrimensor, do quarto de círculo, do de meio círculo
e da bússula.
Livro 5. Condução de águas, indicador para medir a quantidade de água que fornece uma fonte,
e os meios para compartilhar as mesmas águas. A construção e uso de instrumentos de artilharia.
Livro 6. Instrumentos usados em astronomia.
Livro 7. Construção de instrumentos utilizados para navegação. A bússula marítma e
instrumentos para observar o mar e a altura das estrelas. A redução de área e como preparar e
utilizar cartas reduzidas
Livro 8. Construção de relógios de sol, relógio de pêndulo e relógio de água. Um mostrador
que marca o nome dos ventos. Descrição das principais ferramentas que são usados para
construir os instrumentos matemáticos.
Outra obra que também traz uma abordagem técnica sobre o manuseio de operações
matemáticas instrumentais está materializada no livro Operações do Compasso Militar e
geométrico, de autoria de Galileu Galilei, publicada em 1606, o mesmo ano da publicação do
livro de Andres de Cespedes. Nesta obra Galileu apresenta um projeto que foi o
aperfeiçoamento de um instrumento existente – o compasso – que foi por ele transformado em
um dispositivo mecânico de cálculo. Ao novo instrumento deu o nome de compasso
proporcional, embora na época o próprio Galileu denominasse de compasso geométrico e
militar. Tratava-se de um invento semelhante a uma régua de cálculo na forma de um setor
circular, que continha várias escalas. Galileu usava o compasso para medir ângulos e fazer
cálculos.
No livro Galileu explicava o uso experimental do compasso, uma vez que as escalas
eram marcadas com uma precisão em torno de 1% e que o instrumento era mais adequado para
homens que não eram treinados em matemática, ou seja, aqueles que não tinham uma formação
matemática escolar mais profunda. Neste sentido, o setor lhes seria útil na solução da maioria
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dos problemas geométricos, uma vez que as operações de medição poderiam ser melhor
resolvidas sem a necessidade de uso de uma aritmética mais sofisticada.
Na busca por suporte teórico e procedimentos metodológicos estabelecidos para o
estudo, nos apoiamos em princípios teóricos propostos por Lave e Wenger em Situed Learning:
Legitemate Peripheral Participation (1991). Neste caso Lave e Wenger dizem que dentro de
um grupo a participação de um novo componente inevitavelmente se transforma a medida que
interage com este o grupo. Esta participação faz o novo elemento interagir com os veteranos e
com o funcionamento da comunidade por completo. Desta forma o novo elemento começa a
assumir posições mais relevantes, mais completas do grupo. Jean Lave e Etienne Wenger
defendem que as comunidades de prática estão em toda parte e todos nós fazemos parte de ao
menos uma e desta forma nós aprendemos e ensinamos. Lave e Wenger também destacam
efeitos debilitantes de instituições como a escolaridade e seus argumentos levou a uma
subvalorização das estruturas mais formais e instituiçõesw de aprendizagem classificando-as
de profissionalizadas e burocráticas. Destacando, desta forma, o distanciamento entre o ensino
tratado na Escola e as atividades práticas existentes na sociedade em que a comunidade está
inserida. Esse é um aspecto relevante visto que com relação ao ensino na direção da formação
do cidadão o que queremos é aproximar o ensino da realidade. Isso pode ser superado ao
envolver os alunos em comunidades de prática, fora da escola ou transplantadas para a escola.
Com relação a procedimentos metodológicos anotamos, como segue, a sequência
tomando como base experiências anteriores como em Miguel e Mendes (2010) em que
menciona a atividade envolvendo o Tunel de Samos e outras.Para desenvolver as atividades
propostas nós sugerimos a sequência como segue.

1. A escolha do livro que contemple práticas encontradas na história;
Fatos ou até mesmo relatos históricos notadamente relevantes para a evolução social de
comunidades diversas podem apontar para uma prática. Lembramos que segundo Migel e
mendes a prática escolhida deve ser de natureza Indisciplinar. Identificada a prática devemos
iniciar a busca por evidências registradas em documentos e depois disso acessa-los para a
próxima etapa.

2. a leitura e tradução/interpretação das matemáticas envolvidas nas práticas;
Nesta fase da pesquisa a documentação deverá ser traduzida com o cuidado para que
não haja perda de generalidade, isto é, determinadas palavras, verbetes, símbolos ou imagens
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devem ser presevados para que possam ser interpretados por outros pesquisadores com outras
experiências. A matemática encontrada deve ser identificada e analizada segundo sua utlização
para a obtenção de êxito na realização da prática. A investigação e análise da obra deve ser
desenvolvida sem qualquer recurso atual, ou seja, o pesquisador deverá imergir no tempo e na
realidade histórica em que a prática foi desenvolvida.

3. a escolha de uma problematização apresentada no livro;
O professor poderá escolher dentre as problematizações contempladas na obra aquelas
que podem ser melhor aproveitadas segundo o seu entendimento. Uma problematização que
envolva aspectos sociais similares aqueles relacionados aos anseios representados pelos alunos
que estarão envolvidos são bem vindos.

4. a materialização da problematização de forma suscinta sob a forma de texto ou vídeo;
A materialização da problematização bem como sua solução encontrada na fonte
primária deve conter todos os aspectos construtivos tanto de natureza empírica como suas
estratrégias formalizadas pelas matemáticas utilizadas. Nesta etapa o professor deve recontar
todas as orientações e desenvolvimentos teóricos, técnicos e matemáticos sempre creditando
tais desenvolvimentos ao autor. Estas reescritas e orientações deverão ser suficientemente
esclarecedoras para que não reste dúvidas aos seus alunos. Esta é uma etapa de grande
importância visto que antecede a elaboração de uma ou mais UBPs.

5, a elaboração de problematizações envolvendo práticas da atualidade e que sua solução possa
ser obtida com as matemáticas utilizadas nas práticas originais;
Nesta etapa que caracteriza o ápice do desenvolvimento da UBP o professor deve lançar
mão simultaneamente dos dois ambientes distintos:
O primeiro revelado na materialização da problematização histórica;
O segundo o ambiente situado dos seu alunos, ou seja, o professor deve estar
preferencialmente consciente de suas condições sociais, de suas crenças e mitos e dos conteúdos
e conceitos prévios que estes receberam como suporte pelo próprio professor. O professor deve
ter sob seu domínio a compreensão a ambientação necessária para percorrer de forma literária,
técnica e matemática os ambientes em que seus alunos estão imerssos,
Na sessão 2.1 detalharemos mais a respeito da elaboração de UBPs. Desdobramentos
de cada problematização também podem ser explorados

20

2 MOBILIZAÇÃO DE PRÁTICAS MATEMÁTICAS ENCONTRADAS NA HISTÓRIA
Neste capítulo argumentamos acerca das formas em que as matemáticas foram
historicamente mobilizadas, isto é, como que historicamente nos seus empreendimentos e
fazeres os homens de forma individual ou coletivamente usaram ou fizeram matemática.
Num ato de consciência e interagindo com a natureza os indivíduos foram adquirindo
conhecimento e a partir de ações transformadoras da realidade tiveram seus conhecimentos
realimentados e acumulados. Conforme D’Ambrosio (1996), Conhecimento é esforço dos
indivíduos e de todas as sociedades para encontrar explicações, formas de lidar e conviver com
a realidade natural e sociocultural.
Necessidades da manutenção da vida individual e em comunidade motivaram o homem
no desenvolvimento de estratégias que resultaram em práticas sociais. Estas estratégias para
lidar com tais fenômenos naturais, entretanto para serem executadas com sucesso, foram
contempladas com soluções criativas que garantiram aos nossos antepassados ao menos de
forma transitória suas condições de sobrevivência. De acordo D’Ambrosio (1996),
“a disciplina matemática é uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo
de sua história para explicar, para entender, para manejar e conviver com a realidade
sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente dentro de um contexto
natural e cultural”.

Desta forma a matemática deve ser empreendida nas escolas de forma que esteja na
direção do desenvolvimento individual e coletivo sendo elemento fundamental para a
construção da soberania de uma nação. Assim a educação matemática constitui papel
fundamental na educação e para isso todos os possíveis esforços para que esse objetivo seja
alcançados são válidos e para que o processo de ensino e aprendizagem apresente o maior êxito
possível o processo não deve ficar confinado à sala de aula. De acordo com Kilpatrick (2008),
Félix Klein no seu programa de reformas na Alemanha “queria estabelecer a matemática
aplicada na universidade como um meio de reorientar a matemática pura, com seu objetivo
final de tornar a matemática uma disciplina fundamental nas universidades e escolas
técnicas”. Com esta iniciativa Felix Klein entendia que poderia proporcionar o envolvimento
efetivo dos professores e em particular os professores de matemática com o desenvolvimento e
uso da ciência e da tecnologia.
Para discutir como a matemática aparece em práticas sociais vamos inicialmente fazer
uma reflexão a respeito de como a matemática se manifesta e como a matemática evolui em
diversos campos de atividade humana.
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Conforme destaca Vasco (1994) “teríamos ao menos três ramais de uma trança
diacrônica: as matemáticas que realmente existem na cultura, a pedagogia das matemáticas
ou matemáticas escolares, e as matemáticas de investigação”.
Durante o desenvolvimento de uma criança há de algum modo, alguém que ensina esse
tipo de contagem intencionalmente ou não. Algumas formas de ensino praticadas podem se
destacar diante de outras em praticidade e confiabilidade se tornando mais popular e a seguir
podendo ser sistematizadas nas escolas. Passando a ser chamada de pedagogia da matemática
ou matemática escolar.
Alguns dispositivos pedagógicos ao evoluir vão se consolidado e tornando-se cada vez
mais independes e suscetíveis de investigações mais aprofundadas originando as chamadas
matemáticas de investigação. De toda forma as matemáticas de investigação terminam por
interferirem nas matemáticas escolares e estas nas matemáticas realmente existentes.
Essa trança diacrônica vem ao longo do tempo modificando o modo com que nós
interagimos com a natureza, isto é, como aprendemos com a natureza e como a modificamos
com experimentações, seja com o simples propósito da sobrevivência, seja com o propósito de
viver com mais conforto e segurança.
Dessa maneira a matemática de forma pontual ou coletiva, ao longo da história, vem
sendo utilizada, ensinada e transformada de maneiras diferentes determinando as práticas e
formas criativas de interagir com a natureza. De acordo com o sucesso de algumas dessas
práticas seus modos de aplicação e operação são consolidados em forma de manuais e utilizados
como fontes de instrução para ensino dessas práticas podendo determinar maior eficiência no
uso de recursos da natureza.
Tais materiais escritos ao longo da história que têm sido elaborados por diferentes povos
e com particularidades e experiências próprias muitas vezes são esquecidos e suas práticas
substituídas por outras mais modernas e que por estarem repletas de tecnologia acabam por
ocultar o real apelo que historicamente os constituiu.
No nosso trabalho, alguns destes materiais, caracterizados como fontes primárias, são
traduzidos e analisados, sobretudo a respeito da matemática escolar que foi utilizada e como ela
se transformou suficientemente para que fosse constituída uma fonte de instrução para a
formação de técnicos, profissionalização de artífices ou até mesmo de consulta por técnicos no
exercício de suas profissões.
Neste sentido entendemos que, com este estudo, poderemos propor a solução de reais
situações problemas que afligem algumas comunidades da nossa sociedade sob a forma de
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problematizações a serem propostas na educação básica. Problematizações estas que sejam
resolvidas com os mesmos recursos matemáticos que encontramos em obras encontradas na
história. Gostaríamos de salientar que quando escolhemos uma obra antiga não a escolhemos
direcionada para uma disciplina ou conteúdo específico. Nesta dissertação utilizamos o mesmo
termo usado por (MIGUEL e MENDES, 2010). O termo INdisciplinar, e aqui nós utilizamos
IN maiúsculos para dar maior destaque ao significado. INdisciplinar, conforme os autores, não
significa que estamos tratando de indisciplina da forma quando queremos mencionar que
alguém não é disciplinado. Indisciplina da forma aqui tratada significa que a natureza da obra
escolhida para estudo não está vinculada uma disciplina específica tais como geografia, ciências
ou mesmo matemática.
O aspecto relevante para a escolha da obra está vinculado a uma prática social
encontrada na história da técnica. Quando mencionamos prática não estamos querendo nos opor
à teoria. Pelo contrário, nós vemos a teoria como elemento fundamental na escalada do ensino,
sobretudo do ensino de matemática. Como dizem (Miguel e Mendes)
“Por outro lado, uma prática social é social, porque, mesmo quando é realizada por
uma única pessoa, ela está sempre ligada às atividades humanas previamente
desenvolvidas por comunidades socialmente organizadas”.

Construir um painel coletor de energia solar conforme tratado no capítulo anterior é um
exemplo de prática social e indisciplinar. É fato que da forma como o empreendimento foi
constituído tratava-se de experiências anteriores ao formato das pesquisas que ora apresentamos
além de não contemplar um vínculo com a história.
Os problemas que nós propomos para que sejam resolvidos na educação básica tem um
formato específico contemplado na proposta de Miguel e Mendes chamadas de Unidades
Básicas de Problematização ou simplesmente UBPs como veremos a seguir no item 2.1.

2.1 SOBRE A PRODUÇÃO E USO DE UBPs
Nós acreditamos que com a proposta de produção de UBPs na formação do professor
de matemática nós apontamos para uma alternativa que possibilite um melhor aproveitamento
do processo de ensino e aprendizagem de matemática com a finalidade de que o ensino básico
seja realmente formador do cidadão tornando-o crítico e agente transformador da sociedade.
Nesse sentido temos falado em Unidades Básicas de Problematizações ou simplesmente UBP,
mas o que é realmente uma UBP e como elaborar uma UBP?
Uma etapa importante do trabalho de exploração das práticas socioculturais históricas
nas aulas de matemática pressupõe que os participantes devem ser organizados em grupos
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temáticos com o propósito de levantarem questões orientadoras que deverão envolver-se na
investigação de práticas escolares mobilizadoras de cultura matemática. Agora, entretanto, tais
questões deverão focalizar práticas escolares específicas relativas aos objetos matemáticos que
constituem o tema de investigação de cada grupo. Tais questões podem ser de qualquer
natureza: pedagógica, histórica, filosófica, epistemológica, lógica, sociológica, etc.
Em seguida, as questões levantadas pelos grupos passam por uma sessão de
problematização coletiva, durante a qual são debatidas com o propósito de serem ampliadas,
modificadas ou excluídas, tendo em vista, agora, as expectativas e interesses da comunidadeclasse como um todo. Durante esta sessão, nós desempenhamos um papel importante no sentido
de tentarmos ampliar o horizonte de interesses e expectativas em relação às investigações que
deverão ser conduzidas, apresentando estranhamentos, realizando provocações, propondo
novos desafios, expondo conflitos, levantando novas conjecturas, novas questões, etc.
Após essa sessão de problematização, os grupos passam a dispor de um novo conjunto
de questões, agora passadas pelo crivo da comunidade-classe. A fim de que tais questões
possam ser investigadas, disponibilizamos aos grupos não apenas referências bibliográficas
específicas relativas a cada um dos temas, mas também um conjunto de Unidades Básicas de
Problematização (UBP).
Uma UBP nada mais é do que um flash discursivo memorialístico que descreve uma
prática sociocultural situada8 em um determinado campo de atividade humana, e que teria sido
de fato realizada para se responder a uma necessidade (ou desejo) que teria se manifestado a
um ou mais integrantes de uma comunidade de prática, em algum momento do processo de
desenvolvimento dessa atividade na história.
Após a apresentação oral ou escrita desse flash discursivo aos participantes, um conjunto
de questões levantadas pela comunidade-classe dão início a um processo aberto de
problematização indisciplinar da UBP. Ao apresentar uma UBP sugerimos que algumas
questões podem ser levantadas - dentre outras postas pelos futuros professores - em diferentes

8

Tais práticas se dizem situadas no sentido de serem sempre realizadas sob os múltiplos condicionamentos
normativos relativos ao contexto institucional da própria atividade humana na qual se realizam, bem como sob os
múltiplos condicionamentos normativos relativos aos contextos institucionais de outras esferas de atividade
humana. Por serem aqui concebidos como instituições humanas, tempo e espaço também constituem contextos
normativos que condicionam todas as atividades humanas, mas não de modo único, determinante ou homogêneo,
uma vez que o tempo é sempre o tempo da própria atividade, isto é, o tempo situado na atividade, cujo fluxo só é
percebido devido às transformações internas por que passa a própria atividade. Do mesmo modo, o espaço não é
simplesmente um lugar geográfico no qual a atividade se desenvolve, mas sempre o espaço situado do modo como
é organizado social, econômica e politicamente em cada atividade. Nesse sentido, esse espaço pode ampliar-se,
reduzir-se, sobrepor-se a outros espaços, ou simplesmente modificar-se em função das transformações internas por
que passa a própria atividade.
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sessões de problematização da UBP já mencionada.
É importante estabelecer semelhanças e diferenças entre uma UBP e o procedimento de
problematização indisciplinar. A rigor, uma UBP não é um artefato metodológico, mas sim um
flash discursivo memorialístico que descreve uma prática sociocultural situada em um campo
de atividade humana que, por alguma razão, é eleita como objeto de problematização
indisciplinar. Tal prática pode, em algum momento de sua problematização, desconectar-se do
campo de atividade humana no qual estava sendo inicialmente problematizada para conectarse a outro campo de atividade (quais sejam, por exemplo: o campo de atividade literária; o
campo de atividade educativa acadêmica de formação de educadores; o campo de atividade
educativa escolar, etc.). Por outro lado, o próprio procedimento de problematização
indisciplinar pode também ser visto como uma prática didático-metodológica que pode ser
praticada no campo de atividade científico-acadêmica de formação de educadores ou no campo
de atividade educativa escolar. Assim concebida, uma problematização indisciplinar passa
também a ser vista como uma prática sociocultural que opera sobre um flash discursivo
memorialístico de outra prática sociocultural tomada como unidade básica de problematização
didático-metodológica.
Geralmente, as UBPs que propomos à comunidade-classe não se encontram em livros
didáticos ou em propostas oficiais dirigidas à educação matemática escolar, ou a outras
disciplinas do currículo escolar. Elas são exclusivamente produzidas com o propósito de se
problematizar práticas escolares de mobilização de cultura matemática, contrastando-as com
modos como cultura matemática poderia ter sido e/ou é constituída ou mobilizada em outras
atividades humanas. Isso não significa, porém, que essas UBPs não pudessem ser modificadas
e utilizadas, com outros propósitos, sobretudo, junto aos próprios estudantes do Ensino
Fundamental ou Médio. É por essa razão que grande parte das UBPs não exige um
conhecimento matemático muito elaborado para serem inicialmente discutidas em aula, embora
a problematização de uma UBP, devido a sua natureza sempre aberta e indisciplinar, possa
atingir níveis imprevistos de profundidade, sofisticação, complexidade, sutileza e originalidade.
A ordenação das UBPs costuma ser feita de acordo com dois critérios básicos: o da
natureza das atividades que provavelmente teriam motivado a constituição e transformações
qualitativas históricas das práticas mobilizadoras dos objetos matemáticos que estão sendo
investigadas; e o critério cronológico que orienta essas transformações qualitativas. O período
cronológico envolvido vai desde a pré-história até o século XX, e as práticas sociais envolvidas
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são, por exemplo, aquelas que, de algum modo, teriam participado da mobilização dos objetos
matemáticos em foco, na história.
Uma advertência que costumamos fazer aos participantes quando lhes propomos
explorar as UBPs é que elas não devem ser vistas como uma lista convencional de exercícios
escolares ou acadêmicos, mas sim como um convite à problematização. Nesse sentido,
alertamos que não gostaríamos que as UBP fossem “resolvidas” no sentido tradicional, porque
quando as elaboramos, não partimos do pressuposto de que os participantes não soubessem
“resolvê-las”, ainda que, muitas vezes, isso possa ser o caso.
Em nosso trabalho, nós temos explorado, sobretudo, práticas conectadas às atividades:
náutica, agrícola, econômico-financeira, comercial, topográfica, astrológico-astronômica,
místico-religiosa, política, artística, bélica, lúdica, educativa, de investigação científica.

2.2 LIVRO DE CESPEDES COMO BASE HISTÓRICA PARA A ELABORAÇÃO DE UBPS
Nesta seção descrevemos e comentamos o livro que serviu de base para a elaboração
UBPs que podem ser utilizadas na Educação Básica com vistas a potencializar o ensino de
aritmética, geometria e trigonometria. Trata-se do livro intitulado Instrumentos nuevos de
geometria muy necessários para medir distancia y alturas sem que interuengan numeros como
se demuestra en la practica, de autoria de Andrés de Cespedes, de 1606.
O referido livro foi publicado em Madrid, na Espanha em 1606 e com o perfil de que
foi escrito para a formação de artífices e de profissionais liberais, está organizado em três partes
organizadas em 21 capítulos que tratam de temas variados notadamente concatenados
permitindo que o leitor, a medida que avance na leitura, possa se apropriar de conhecimentos
necessários para a compreensão dos capítulos posteriores. A seguir fazemos uma descrição
sucinta dos temas abordados no livro de Cespedes destacando àqueles que escolhemos para
produção de UBPs.
Na primeira parte Cespedes discute acerca de necessidades de identificação da
ocorrência de água na natureza com o propósito de transportá-la de um manancial para
localidades onde houver demanda de consumo. Para isso o autor trata de suprir técnicos e
artífices com conhecimentos para o desenvolvimento de instrumentos e técnicas capazes de
auxiliá-los a identificar obstáculos e como transpô-los para a sua condução. Fica evidente que
as técnicas e instrumentos por ele desenvolvidos não estão limitados apenas ao transporte de
água. Algumas demandas sociais envolvendo, por exemplo, segurança também pode ser
atendida pelas técnicas e instrumentos apresentados.
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Entre os instrumentos ele trata da construção e uso de um quadrante para medir alturas
e distâncias, construção e uso do Báculo de Jacó (balestilha). Todos estes instrumentos são
detalhados com relação a sua construção e uso. A balestilha é instrumento para determinação
de alturas e distâncias notadamente para uso em navegação. O quadrante também tem seu uso
na navegação, entretanto apresenta maior precisão o que faz de seu uso adequado para
empreendimentos estruturados como túneis, estradas, pontes e canais.
A segunda parte trata de métodos para se encontrar água em locais onde a mesma não é
visível, bem como, da condução de águas de um lugar para o outro levando em conta a
necessidade de se nivelar os caminhos por onde a água deverá passar e como transpor
obstáculos quando o nivelamento não é viável. Nesta parte do livro o autor ensina a fabricação
de um instrumento utilizado para identificação e da qualidade de obstáculos quanto ao
nivelamento do terreno em que se está trabalhando ou por onde se deve escoar água, gente ou
outros produtos. No mesmo capítulo o autor ensina como utilizar o instrumento.
Na terceira parte Cespedes ensina como formar esquadrões e como conduzi-los em
campo de batalha incluindo o transporte de peças de artilharia. Esse fato permite que tais
técnicas possam ser utilizadas para o transporte de outras utilidades. Estes estão relacionados
às atividades de engenharia militar, entre outras. Especificamente quanto a formação de
esquadrões o autor propõe o levantamento do terreno por onde deverá passar um esquadrão e
define estratégias para que o empreendimento seja concluído com sucesso.
Em todos os instrumentos, dispositivos e técnicas apresentadas e descritas por Cespedes
percebemos a preocupação do autor em oferecer ao usuário formas de se obter resultados com
boa precisão preocupando-se sempre com a possibilidade da técnica ou do instrumento ser
utilizado por um usuário que não sabe fazer contas e mesmo nestas condições obter bons
resultados. Isso aponta para que as concepções por Cespedes desenvolvidas estivessem à frente
de seu tempo. Suas instruções para uso de tais instrumentos estava notadamente na direção do
que chamamos hoje de sistema amigável.
No primeiro capítulo do livro, intitulado “Em que se ensina a construção de um
quadrante geométrico com o qual se pode medir qualquer distância, altura e profundidade, sem
que seja necessário conhecer números”, o autor descreve e ensina a prática de como elaborar
fisicamente o instrumento de geometria por ele apresentado. As orientações relativas à
construção do quadrante e a utilização deste artefato são detalhadas. A peça é quadrada e, com
subdivisões que lembra a estrutura do traçado que utilizamos para a representação do quadrado
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da soma (a + b)2, conforme a figura 1. O desenho do qual nos referimos pode ser encontrado na
proposição 4 do segundo livro de Euclides.
Figura 01 - Quadrado da soma

Fonte: Elaboração nossa
Todo o traçado do quadrante apresentado por Cespedes, bem como suas subdivisões é
identificado, de forma coerente, por letras. A demonstração matemática do uso do instrumento
está apoiada na geometria de Euclides seguindo os padrões da demonstração que consta nos
Elementos. O detalhamento, ora referido, facilita esta demonstração. Esse instrumento não é
limitado para medições a partir de uma unidade de comprimento definida, ou seja, embora a
unidade de medida em uso naquele período na Espanha fosse a jarda e seus submúltiplos,
permite que o mesmo possa ser utilizado e interpretado com base em qualquer unidade de
medida de comprimento. O detalhamento construtivo abordado pelo autor segue padrões de
explicações acerca de como construí-lo e de que forma pode ser utilizado para atingir seus
objetivos.
Conforme o autor, para a confecção do quadrante deve-se dispor de um quadrado de
madeira ou outro material resistente com medida do lado igual a uma terça de vara (cerca de
um metro). É importante que seja resistente a fim de que não danifique com o manuseio ou até
possíveis quedas ou choques com outros objetos. Para assegurar medições confiáveis o
quadrante deverá estar fixado sobre cavaletes ou de outra forma adequada no local de onde
serão realizadas as medições.
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Para construí-lo Cespedes sugere que tomemos um quadrado do material escolhido
dentro das características comentadas anteriormente. Inicialmente identificamos os vértices do
quadrante como em um desenho geométrico. Neste caso pelas letras a, b, c e d no sentido antihorário conforme a figura 2 e de acordo com a identificação de Cespedes. Embora a figura
lembre uma esquadria é mera semelhança. Trata-se tão somente do quadrado de maneira que o
quadrante deve ser caracterizado para melhor compreensão e uso, o quadrante é uma peça plana
única.
Figura 02 - Reformulação do quadrante geométrico de Cespedes

Fonte: Elaboração nossa.
Caracterizamos os segmentos com largura adequada para inscrição de números,
subdivisões e orifícios que serão manipulados durante as operações na fase das medições.
Embora as letras na figura estejam fora da estrutura do quadrante, estas devem ser registradas
na moldura que limita a peça e suas partes. Pequenos orifícios devem ser feitos nos segmentos
eg e er, doravante denominado de agulheiro para fixação do fio do pêndulo
Marcando o ponto g localizado na terça parte do lado ad como mostramos na figura de
maneira que o segmento gn, passando por e seja paralelo a ab. Da mesma forma, com o ponto
r localizado a terça parte de ab de modo que o segmento er tenha a mesma medida de eg, o
segmento rH deverá ser paralelo a ad. O lado ne do quadrado eHKn deverá ser dividido em 100
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partes iguais assim como o lado eH do quadrado eHKn e agrupados de dez em dez. Feito isto o
quadrado eHKn ficará dividido em 10000 pequenos quadrados. A partir do ponto e e em direção
aos pontos g e r deveremos produzir os pequenos orifícios ora referidos anteriormente que
servirão para fixação do pêndulo durante os procedimentos para as medições. Tais orifícios
deverão ser afastados um do outro na mesma distância que as observadas entre as subdivisões
do quadrado eHKn. Também se devem colocar duas peças que chamaremos de pínulas para
servir de guia para a visada do observador direcionada ao ponto extremo da altura que se quer
medir.
O quadrante deve acompanhar um pêndulo com extremidade do fio adaptado para
fixação em um dos orifícios (agulheiros) situados no segmento eg e no segmento er.
No segundo capítulo intitulado “Que ensina a medir uma torre ou outra qualquer altura,
que esteja perpendicular ao horizonte, estando no mesmo plano, onde não se pode chegar ao
que se mede” Cespedes apresenta orientações para a atividade de medição de altura e distâncias
de uma torre ou outras edificações similares a partir da utilização do quadrante já construído
conforme sugere no primeiro capítulo do livro. Suas orientações consistem em fazer medições
em dois momentos distintos denominados por ele de 1a Estação e 2a Estação. Na 1a estação,
com o local devidamente demarcado, (piquetado) e com a extremidade do cordão do pêndulo
fixado no ponto e do quadrante, o observador deverá olhar pelas pínulas (como se estivesse
fazendo mira sendo o alvo o topo daquilo que se quer medir) do quadrante definindo o raio de
visada dKeo. Naturalmente o pêndulo posicionar-se-á, por gravidade, de maneira a cruzar a
linha inferior do quadrante no ponto o. A linha definida pelo fio do pêndulo deve ser registrado
no quadrante.
Na 2a estação, anotado o ponto o, deve-se dar 10 passos para trás e neste local deve-se
posicionar a extremidade do fio do pêndulo 10 posições acima de e, e novamente o observador
deverá olhar pelas pínulas definindo o novo raio de visada sKea. Novamente o pêndulo
posicionar-se, por gravidade, de maneira a cruzar a linha inferior do quadrante no ponto que
chamaremos de p. A linha definida pelo fio do pêndulo deve ser novamente registrada no
quadrante. Com as duas anotações referentes às duas medições teremos dois segmentos de reta
concorrentes sendo o primeiro passando por e a o e o outro pela posição 10 do agulheiro e o
ponto p. Os dois segmentos, ora traçados se cruzarão no ponto que chamaremos de q. O número
de divisões de q até o lado rH será a altura daquilo que se mede e o número de divisões de q até
o lado rH até a posição 10 do agulheiro (utilizada na segunda estação) será a distância do ponto
de observação até a Torre que se mede.
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Podemos observar na figura 3 que com os movimentos de simetria e rotação os
triângulos qhn e abs (qhn definido no quadrante e abs definido pela visada) são semelhantes
assim como os triângulos qhe e abd. (qhe definido no quadrante e abd definido pela visada)
também.

Figura 03 - Medição de altura e distâncias em duas estações

Fonte: Elaboração nossa
A demonstração desta prática desenvolvida pelo autor está apoiada na geometria de Euclides e
pode ser verificada no capítulo II da tradução do livro apresentada no anexo desta dissertação.
No terceiro capítulo intitulado “Que ensina como se medir a altura de uma torre, ou
outro objeto que esta perpendicular ao horizonte desta outra torre” Cespedes trata dos
procedimentos para se medir a partir de uma torre perpendicular ao horizonte, a altura de outra
torre que está situada perpendicular ao horizonte. De acordo com o autor, para que se possa
medir a altura ba de uma Torre que está perpendicular no horizonte sb e a distância do ponto
de observação até a Torre estando o observador em uma Torre sdf dever-se também fazer, como
no capítulo anterior, medições em dois momentos distintos que chamados também de 1a Estação
e 2a Estação observando que na 1a estação, estando em uma Torre posicionado no ponto d, e
com a extremidade do cordão do pêndulo fixado no ponto e do quadrante, o observador deverá
olhar pelas pínulas (como se estivesse fazendo mira sendo o alvo o topo daquilo que se quer
medir) do quadrante definindo o raio de visada da e registrando no quadrante o segmento
definido pelo fio do pêndulo.
Na 2a Estação segue o procedimento também similar ao segundo capítulo sendo que agora devese descer até o ponto g da torre onde o observador se encontra, como na figura 4, 10 passos para
baixo, posicionando-se a extremidade do cordão do pêndulo 10 posições do agulheiro sendo
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que agora à direita de e, definindo o vértice n e novamente o observador deverá olhar pelas
pínulas definindo o novo raio de visada ga. Novamente o pêndulo, por gravidade, posicionarse-á de maneira que as dois segmentos definirão o ponto x. A distância de x até o lado m será a
distância sb daquilo que se deseja medir e a distância de m até n, posição 10 do agulheiro será
a altura das torre que se mede.
Figura 04 - Medições de alturas e distâncias a partir de uma torre perpendicular ao horizonte

Fonte: Elaboração nossa
A demonstração desta prática desenvolvida pelo autor também está apoiada na geometria de
Euclides e pode ser verificada no capítulo III da tradução do livro apresentada no anexo desta
dissertação. Outras variações de medições são apresentadas nos capítulos IV, V, VI, VII e VIII,
entretanto apresentam similaridades nos procedimentos por isso preferimos não explora-los
neste trabalho. Seus detalhamentos e demonstrações se encontram no anexo.
No capítulo IX intitulado “Ensina a construção, o uso e a demonstração do Báculo de
Jacó”. Cespedes detalha a construção do instrumento e orientações de uso com base na
geometria de Euclides. O Báculo de Jacó é um instrumento para medição de alturas e distâncias,
embora as medidas sejam feitas com menos precisão que o quadrante geométrico, por ser de
menor peso, e de menores dimensões seu uso torna-se mais prático Nos capítulos X e XI o autor
dá seguimento com as orientações de uso do instrumento Neste trabalho não estamos
explorando nem a construção do Báculo de Jacó nem sua utilização, entretanto essas orientações
estão disponibilizadas no anexo desta dissertação.
No Capítulo XII, intitulado “Em que se propõe a construção de um nível com que se
nivela qual de dois lugares está mais alto: e juntamente se saberá a distância que haverá entre
ambos”, Cespedes mais uma vez ensina a construir um instrumento para ser utilizado no campo
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com o propósito de identificar em cada posição onde interessar, o nível e a diferença de nível
entre diversos pontos do campo onde se mede. O aparelho utilizado tem o formato de um meio
cavalete (para jogo de ping-pong) utilizado em diversas aplicações comuns e acompanha uma
tábua graduada, que, a seguir, na explicação geométrica da sua construção, será chamada
simplesmente de travessa e que é fixada horizontalmente próxima a base e perpendicular a
travessa superior onde serão feitas as medições de diferença de nível. Ao centro da travessa
superior um pêndulo com comprimento do fio suficiente longo é fixado para alcançar a tábua
graduada.
Figura 05 - Elaboração do Nível

Fonte: Elaboração nossa
A construção do aparelho nivelador, chamado pelo autor simplesmente de Nível, é
sustentada pela geometria de Euclides como a maioria dos instrumentos de geometria por
Cespedes apresentado.
Inicialmente uma circunferência é traçada e dividida em quatro quadrantes conforme a
figura 5. Conforme orientações do autor o segmento bd representa o terreno relativo ao primeiro
nível a ser medido e deve ter 10 pés (120”). O segmento ab representa um dos braços do
instrumento que servirão para sustentação do mesmo e o segmento ad representa o outro braço
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do instrumento. O segmento ae representa a posição do pêndulo fixado em a. O ponto c servirá
como auxiliar para as construções que a seguir serão desenvolvidas. A travessa mencionada
anteriormente será fixada entre o ponto m e o ponto l. O segmento ec será divido em 10 partes
iguais medindo 1 pé cada divisão e a partir do ponto c circunferências concêntricas serão
traçadas como linha de chamada para determinação de pontos definidos pela interseção destas
linhas concêntricas com o semicírculo bcd.
A seguir esses pontos de interseção serão ligados ao ponto a por segmentos de retas que
dividirão a travessa ml em 20 partes de mesma medida. Cada parte ainda será dividida em 10
partes menores com a finalidade de aumentar a precisão do instrumento. Finalmente ligando os
segmentos ora mencionados teremos o traçado geométrico da construção do instrumento como
na figura a seguir.
Figura 06 - Determinação das divisões da travessa

Fonte: Elaboração nossa
Para simularemos o uso do Nivelador a partir de um desnível conhecido, vamos
inicialmente considerar o instrumento posicionado no terreno de nível bd com o pêndulo em
ae. A seguir consideraremos que o desnível que se segue está representado pelo segmento fm.
Desta forma teremos os segmentos df, ec e bm paralelos e de mesma medida. Neste caso o
pêndulo encontra-se na posição lp, pois um dos braços do instrumento encontra-se ainda em b
e o outro agora em h. O desnível neste caso foi proposital com a finalidade de que o pêndulo
atingisse a divisão extrema das dez partes que divide CE, desta forma ficam definidas as
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posições extremas na travessa e determinados os extremos, suas divisões e subdivisões ficam
definidas. É na travessa que o prático vai ler a diferença de nível e a seguir vamos justificar essa
leitura.
Vamos considerar que o instrumento esteja sobre um plano bd, desta forma o pêndulo
fixado em a se posicionará na posição de e. Vamos considerar ainda que um dos braços do
instrumento, mais especificamente o fixado em d esteja agora na posição h dez pontos abaixo
de d, visto que o braço que estava fixado em b continua na mesma posição então o desnível é
de dez pontos. Nesta posição o pêndulo está na direção lP e o fio do pêndulo interceptará hb em
r.
Figura 07 - Traçado geométrico do Nível

Fonte: Elaboração nossa
No capítulo XIII intitulado “Em que se propõe o uso deste nível” para justificar a
confiabilidade do instrumento o autor faz a demonstração geométrica.
No capítulo XIV, denominado “Em que se propõe o uso do nível”. Visto que o Nível
apresenta dois lados, sendo um o braço ab e o outro o braço ad, neste capítulo Cespedes orienta
que deve-se definir qual frente e qual a traseira do Nível. Durante as medições o pêndulo estará
inclinado para frente ou para traz. Se o pêndulo inclina para traz é porque a frente está mais alta
e se o pêndulo inclina para a frente é porque a traseira do Nível está mais alta. Para que as
pontas dos pés dos braços não se desgastem com o uso o autor orienta que deve-se fabricar uma
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ponteira de ferro para cada pé do instrumento. Durante as medições não se deve apoiar o Nível
diretamente no terreno. Deve-se fabricar duas placas de ferro em forma de disco para apoiar os
pés do Nível e cada disco de metal fixado em pequenos calços de madeira de aproximadamente
um palmo quadrado para evitar danos e desgastes do aparelho durante as medidas. Durante as
medições de nível de um terreno deve-se contabilizar a numeração indicada na travessa, para
menos ou para mais até que se chegue no ponto que se quer medir. Ao final da contagem saberse-á a diferença de nível entre os dois pontos medidos.
Figura 08 - Formalização das divisões da travessa

Fonte: Elaboração nossa
Pois a cada nível que se tomar se assentarão os pontos indicados pelo fio do pêndulo.
Os que cortarem na parte traseira, se assentará em uma parte e os que cortarem na parte dianteira
em outra. Acabado o nivelamento, se somem os de cada parte por si, e retire-se o maior número
do menor, que o que ficar é o que no lugar dos que nivelam, está mais alto ou está mais baixo
que o outro: se os pontos da parte traseira forem mais que os da dianteira, está mais baixo que
a parte dianteira.
Nos capítulos seguintes que tratam de maneiras de se encontrar água e de como conduzila para locais onde a água não ocorre, Cespedes recorre a obra de Vitruvio especificamente em
Proêmio. Vitruvio foi um arquiteto do século I AC e sua obra está dividida em dez livros e
fazendo referência a profissão de Arquiteto. Em Proêmio Vitruvio trata da distribuição de água
em uma cidade.
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No capítulo XV intitulado “o modo que se deve ter de buscar a água onde flui”, o autor
cita que uma vez localizadas essas fontes mananciais se fez necessário encontrar uma maneira
de conduzir a água retirada nesses poços para outras regiões mais distantes.
No capítulo XVI, intitulado “em que se trata das águas que são mais saudáveis e
aprazíveis ao gosto”. Cespedes orienta a respeito da qualidade da água em diversas situações
em que ela ocorre e recorre também a obra de Vitruvio (Século I AC). Maiores detalhes desta
prática também consta no anexo desta dissertação.
No capítulo XVII intitulado “Que trata de como se tem de nivelar os caminhos por onde
a água vai correr e os instrumentos que, para isto, são necessários” esta prática trata do
transporte da água do manancial em que ela ocorre até um açude próximo ao local de consumo.
Para isso Cespedes considera cinco diferentes situações possíveis. Para isso é importante
observar se entre a fonte e o reservatório que vai abastecer a cidade (açude) há algum obstáculo
para o duto que se pretende construir, quer seja uma encosta, ou um pântano, ou mesmo uma
declividade, afim de que não se gaste tempo nem dinheiro com coisas desnecessárias.
Existem cinco casos que se podem propor no momento em que se deseja construir um duto para
a condução de águas:
O primeiro é quando se vê com evidência que a fonte está mais alta que o açude, e que
para chegar até lá a água tem que descer por uma encosta. Neste caso o encanamento deve
descer dando voltas durante todo o percurso, caso contrário a água desceria com muita
velocidade e força, o que certamente arrebentaria com os canos. Para evitar esse problema
propõe-se também a construção de reservatórios em cada curva acentuada afim de que a água
possa descansar para continuar com seu percurso com mais suavidade.
O segundo se propõe quando entre a fonte e o manadeiro existe um vale, por onde a
água tem que descer para tornar a subir. Para este efeito Cespedes sugere que sejam construídas
torres ao longo do vale que possam conduzir a água fazendo com que ela suba pelo peso da
coluna d’água, como mostra na figura 2.
Apesar de o sistema lembrar os vasos comunicantes neste caso o que se pode identificar é que,
como no caso anterior há a preocupação de que não arrebente a tubulação evitando trechos
longos e fazendo a água descansar ao transbordar no alto de cada torre sendo assim a construção
das torres cumpre o papel da proposta de construção de arcas como na solução anterior.
O terceiro caso ocorre quando existe uma elevação entre a fonte e o açude, o que impede
que se conduza a água diretamente. Para contornar essa situação deve-se escavar na terra uma
mina por onde a água possa escoar até o lugar que se deseja. Tudo isso observando se não há
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no caminho nenhum obstáculo, como uma rocha maciça ou uma mina de enxofre, que tornaria
a água salobra e com mau sabor.
O quarto caso trata de como se deve conduzir água de uma fonte a um açude quando o
terreno é completamente plano, com poucas irregularidades. Em tal situação construir-se-ão
reservatórios ao longo do caminho que comportem certa quantidade de água fazendo com que
ela recupere a pressão e possa continuar a ser conduzida ao seu destino.
No quinto caso para a água chegar até o açude deve subir por uma encosta, e para realizar
esse feito o autor dá vários exemplos já propostos por Vitruvio, de máquinas capazes de fazer
subir a água.
No capítulo XVIII “Em se tratar do material necessário, desde os canos, até as demais
coisas tocantes ao edifício que se tem tratado” Cespedes Comenta e detalha, segundo sua
experiência, a forma de como a água será conduzida. O modo destacado é por encanamento
feito de barro cozido, mas também cita a possibilidade da construção de canos de madeira,
chumbo, estanho. O autor alerta que canos produzidos a partir de alguns materiais a água se
torna de má qualidade evidenciando sua preferência por canos de barro. Cespedes alerta
também que curvas fechadas que se fação necessária para a condução das águas apresentam o
inconveniente de se tornarem parte fragilizada do encanamento dando preferência a curvas mais
suaves.
Com relação de terrenos por onde a água deve passar ser uma região de pântano então
deve-se construir uma estrutura elevada para evitar a o contato com outras fontes que não
apresentem água de boa qualidade.
No capítulo XIX intitulado “Se trata de como se deve dar a sangria dos poços mananciais”
Cespedes orienta em que ponto do manancial se deve dar sangria para evitar que em épocas de
pouca chuva não se obtenha água corrente. Para isso é necessário conhecer as variações de nível
dos mananciais e se por algum motivo o nível de água desta fonte não se renova, então não
pode ser considerado um manancial.
No capítulo XX, intitulado “Em que se coloca uma questão evidente entre os artilheiros,
sobre em que elevação atira mais a peça da artilharia”.
Neste capítulo o autor faz uma abordagem a respeito aspectos teóricos e práticos para a
construção de peças de artilharia (canhão) envolvendo técnicas de fundição, fabricação de
moendas, alcance do projétil, precisão do tiro, transporte das peças em campos de batalha
incluindo a formação de artilheiros, técnicos de artes liberais dentre outros profissionais.
Práticas desse tipo estão voltadas às necessidades de comunidades preocupadas com a
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segurança da coletividade que para alcançarem seus objetivos lançaram mão da sua criatividade
e dos seus conhecimentos de física e matemática culminando na produção de artefatos e
logísticas capazes, dentro de certos limites, garantirem sua segurança.
Para tanto há um minucioso cuidado na descrição das variáveis envolvidas na fundição
do corpo do canhão, entre elas a preparação do molde, a escolha da terra para a fundição, a
preocupação da quantidade de material que será fundido, já demonstrando a ideia de economia
de materiais entre outros.
Outro item importante da descrição é o preparo da pólvora como a trituração de seus
componentes a proporção entre as partes e a quantidade que deve ser utilizada. Cada tamanho
de canhão impele projéteis com massas diferentes e para cada projétil é estabelecida uma carga
adequada de pólvora que é feita com colheres também fabricadas para essa finalidade. Há
preocupação também com relação aos veículos para transporte das peças de artilharia, estes são
adequados para cada massa e tipo de terreno que irão transitar.
O livro mostra, ainda, uma descrição teórica relativa ao ângulo da peça de artilharia
(canhão) em função do alcance do projétil. Outro aspecto relevante é a precisão do tiro e as
variáveis envolvidas para a definição deste tal como: imprecisões na fabricação do cano; a
influência do vento; a influência da umidade.
No Capítulo XXI intitulado “Que trata de como se formam os esquadrões, “assim de
terreno quadrado como de gente.”, o autor ensina como formar um esquadrão. Este capítulo
está associado à condução de peças de artilharia e artilheiros em campos de batalha. Para isso
Cespedes argumenta detalhadamente como se podem distribuir os homens disponíveis para
formação condução de tal aparato de guerra.
A palavra esquadrão deriva de estar no esquadro significando que o que vai ser formado
tem forma retangular ainda que o esquadrão quadrado de gente não fique na forma de um
quadrado, contudo fique em esquadro. Esquadrão quadrado de terreno quer dizer que a área que
o esquadrão deve ocupar há de ser quadrado.
O esquadrão quadrado de gente terá o tanto de homens pela frente em mesmo número
que o tanto de homens que se deve ter pelos lados. Definir se deve ser utilizado um esquadrão
quadrado de terreno ou esquadrão quadrado de gente fica a cargo do Mestre de Campo ou outro
responsável que deverá conduzir seus combatentes de forma que mais convir para se defender
do inimigo.
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O Esquadrão Quadrado de terreno
Para formação do esquadrão de terreno Cespedes ensina que entre dois homens, lado a
lado, deve haver três pés de distância e entre dois homens em seguimento deve haver sete pés.
Assim tem-se que buscar um número divisível por três e divisível por sete simultaneamente. O
produto destes dois fatores resulta em vinte e um e constituirá a base para o desenvolvimento
dos esquadrões como também duplicando, triplicando o número vinte e um.
Façamos o quadrado seguinte, que por cada lado tenha vinte e um pés, e seja AB, a frente
do esquadrão, a qual se dividirá em sete espaços iguais, cada um tenha três pés; e divide-se o
lado BC, em três espaços iguais, e cada um tenha sete pés. Dos pontos destas divisões, façam
linhas equidistantes aos lados AB e BC. Pois se considerarmos a primeira fileira AB,
encontraremos nela oito homens; na segunda EF, outros oito; e na terceira GH, outros oito; e
na quarta DC, com que se fecha o esquadrão, estão outros oito, pois com vinte e um de lado se
contêm quatro fileiras, e cada uma tem oito homens fazendo com que tal esquadrão tenha trinta
e dois homens. De maneira que para fechar o esquadrão quadrado de terreno é necessário por
um homem a mais em cada lado dos espaços que contém, como pode ser visto nesta figura.

Figura 9 - Esquadrão de 32 homens

Fonte: Elaboração nossa

O esquadrão contendo 32 homens foi obtido da base seguinte maneira:
21 × 1 = 21

(3 + 1).(7 + 1) = 4 × 8 = 32.
Figura 10 - Detalhe do esquadrão de 32 homens

Fonte: Elaboração nossa
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Dobrando a base obteremos o número de homens como segue:
21 × 2 = 42

(6 + 1).(14 + 1) = 7 × 15 = 105.

Considerando que na guerra ocorrem baixas e nem sempre os soldados têm habilidade com
contas o autor propõe a construção de uma tabela como a que apresentamos a seguir:

Figura 11 - Tabela para Esquadrão Quadrado de Terreno
Pés por lado Anotações Frente Anotações Lado Anotações Homens
21

8

4

32

42

15

7

105

63

22

10

220

84

29

13

377

105

36

16

576

126

43

19

817

147

50

24

1100

168

57

25

1425

189

64

28

1792

210

71

31

2201

Fonte: elaboração nossa
Se um capitão tivesse 2201 soldados então formaria seu esquadrão com 71 homens de
frente e 31 homens de lado.
Quando o número de homens não confere com os encontrados na tabela, deve ser
utilizado o número de homens constantes na tabela imediatamente inferior e rearranjar os
restantes.
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O Esquadrão Quadrado de Gente
Para formação do esquadrão de gente Céspedes ensina que, da mesma forma que no
esquadrão quadrado de terreno, entre dois homens, lado a lado, deve haver três pés de distância
e entre dois homens em seguimento deve haver sete pés. Neste caso, para formar o esquadrão
quadrado de gente é necessário saber o número de homens que se tem de formar, e deste número
extrair a raiz quadrada e tal raiz será o número que se terá pela frente e pelos lados do esquadrão
a ser formado.
Pelo mesmo motivo que na formação do esquadrão quadrado de terreno conforme as
baixas vão acontecendo durante e após as batalhas será necessário a formação de novos
esquadrões e sabendo que nem sempre os soldados têm habilidade com contas o autor propõe,
também, a construção de uma tabela como a que apresentamos a seguir:
Figura 12 – Tabela para Esquadrão Quadrado de Gente

2

Número
Quadrado
4

12

Número
Quadrado
144

22

Número
Quadrado
484

32

Número
Quadrado
1024

3

9

13

169

23

529

33

1089

4

16

14

196

24

576

34

1156

5

25

15

225

25

625

35

1225

6

36

16

256

26

676

36

1296

7

49

17

289

27

729

37

1369

8

64

18

324

28

784

38

1444

9

81

19

361

29

841

39

1521

10

100

20

400

30

900

40

1600

11

121

21

441

31

961

41

1681

Raiz

Raiz

Raiz

Raiz

Fonte: Elaboração nossa
Se não encontrar o número de homens que tem em seu exército tome o próximo menor
e os que sobrarem deve ser rearranjado.
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3 ORIENTAÇÕES PARA PROBLEMATIZAÇÕES E SUAS RELAÇÕES COM OS
CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA A PARTIR DO LIVRO DE CESPEDES
Neste capítulo destacamos parte das reflexões resultantes de nossas experiências
individuais e em grupo com o único propósito de oferecer ao professor em formação orientações
para produção de problematizações a serem resolvidas em sala de aula por alunos do ensino
básico. Estas orientações para produção de problematizações foram originadas a partir da
tradução do livro de Cespedes que após materialização dos capítulos escolhidos passaram a ser
apresentadas como sugestões para a produção de problematizações que caracterizam o Produto
Educacional que apresentamos nesta dissertação de Mestrado Profissional.
Para a utilização deste Produto propomos que os professores assumam a postura de
pesquisadores e investigadores comprometidos com o êxito do processo de ensino e
aprendizagem em particular de matemática.
Cada tema proposto a seguir não é definitivo nem mesmo estático e deve ser entendido
como o ponto de partida para um convite a criatividade. De cada exemplo proposto o professor
com sua imaginação poderá produzir outras problematizações segundo sua experiência de vida
e de sala de aula.
Diante de diversas situações problemas vinculadas às práticas sociais relacionados, seja
relacionadas ao transporte de massa, à comunicação de voz e dados, bem como em outras
práticas, nós nos deparamos com a utilização de conceitos matemáticos envolvendo aritmética,
geometria, trigonometria e álgebra. Atualmente verificamos que profissionais envolvidos na
solução de tais problemas se valem de dispositivos que contém softwares amigáveis com
soluções padrão nos quais o uso de tais conceitos não é perceptível.
Com o objetivo de contribuir para que o ensino de matemática possibilite uma
aprendizagem conectada às relações entre ciência, sociedade, cultura e cognição, propomos o
envolvimento dos nossos alunos com práticas sociais encontradas na história, visto que estas
práticas apresentam claramente a exploração de conceitos relacionados à matemática escolar.
Nossa intenção é oportunizar práticas escolares em que estas matemáticas, originadas das
práticas profissionais históricas, ofereçam estratégias de pensamento e raciocínio matemático
na busca de soluções para problematizações encontradas na atualidade. Para concretizar nossa
proposta apresentamos a seguir algumas recomendações para que os professores possam utilizar
o material investigado por nós, de modo a complementar seu trabalho didático nas aulas de
matemática.
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As nossas recomendações didáticas se concretizaram como um produto da exploração
do livro “Instrumentos nuevos de geometria muy necessários para medir distancia y alturas sem
que interuengan numeros como se demuestra em la practica”, de autoria de Andrés de Cespedes,
de 1606 foi publicado em Madrid, na Espanha em 1606. No referido livro o autor demonstra
claramente a intensão de estabelecer condições para o transporte de água, pessoas e
equipamentos em terrenos que apresente topologia variada além de tratar da formação de
práticos e técnicos liberais e, a partir desta ideia, desenvolve a partir de técnicas e resultados de
experimentos anteriores em diversas etapas instrumentos e procedimentos para alcançar seus
objetivos.
O livro está organizado em três partes que compõem seus 21 capítulos, que traduzidos,
como o meio para gerar o produto desta dissertação. Seu conteúdo envolve temas variados
relacionados a problemas históricos para os quais Cespedes apresenta suas descrições
problematizadas e suas respectivas soluções. A partir dessas problematizações e da matemática
envolvida em suas soluções apresentaremos algumas orientações para uso didático do livro de
modo que o professor possa reelaborar tais problematizações apoiado em temas atuais e assim,
utilizá-las em sala de aula. Advertimos, em adição, que pelo fato de a escolha do livro ter sido
de natureza indisciplinar, conforme nos salienta Miguel e Mendes (2010) e as práticas
abordadas no livro fazerem parte da história, as nossas propostas são naturalmente
contextualizadas e abertas sob um enfoque interdisciplinar.
Com base nas reflexões teóricas mencionadas no segundo capítulo desta dissertação a
partir da exploração do livro de Cespedes, apresentamos a seguir nossas sugestões de uso das
problematizações. Informamos, entretanto, que optamos por agrupar alguns capítulos de acordo
com os temas correlatos tratados nos capítulos agrupados. Todavia, nossa organização é
puramente didática e pessoal em função do nosso olhar sobre os temas tratados no livro. Cabe
ao professor, de acordo com sua opção e conforme os assuntos que pretende tratar em sala de
aula, reorganizar nossas sugestões. De cada uma das propostas doravante apresentadas pode e
deve servir de ideia para mais tantas outras de acordo com o que for necessário para um
desdobramento didático e conceitual maior em sala de aula para provocar o exercício de
criatividade do professor diante do material que oferecemos.
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3.1 ALGUNS EXEMPLOS DE UBPs GERADAS A PARTIR DO ESTUDO
Diante de diversas situações problemas vinculadas a práticas sociais relacionados seja
ao transporte de massa, a comunicação de voz, dados e outras práticas nós nos deparamos com
a utilização de conceitos matemáticos envolvendo a geometria e a trigonometria. Atualmente
verificamos que profissionais envolvidos na solução de tais problemas se valem de dispositivos
munidos de softwares amigáveis com soluções padrão onde o uso de tais conceitos não é
perceptível.
Com o objetivo de tornar o ensino de matemática significativo propomos o
envolvimento dos nossos alunos com práticas sociais encontradas na história que apresentam
claramente o uso de conceitos utilizados no ensino da matemática escolar para soluciona-los.
O livro intitulado “Instrumentos nuevos de geometria muy necessários para medir
distancia y alturas sem que interuengan numeros como se demuestra en la practica”, de autoria
de Andrés de Cespedes, de 1606 foi publicado em Madrid, na Espanha em 1606 e está
organizado em 21 capítulos os quais fazem parte de três livros que tratam da formação de
práticos e técnicos liberais envolvendo temas variados.
Neste capítulo apresentamos, como exemplo, alguns modelos de Unidades Básicas de
Problematizações geradas a partir da literatura escolhida e comentada por isso, as descrições de
algumas práticas reaparecem em cada UBP como materialização da problematização histórica.
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3.1.1 Reforma no Farol de Mãe Luíza

Introdução: nesta UBP gerada a partir de uma problematização histórica vinculada ao
conhecimento de alturas e distâncias convidamos os nossos alunos ao ato de pensar para a
determinação da altura de um prédio (farol) com o diferencial de não haver informação sobre
nenhum dado relacionado a distâncias ou ângulos. A estrutura do instrumento apresentado por
Cespedes e seu uso é a chave para a solução.

Conteúdos: teorema de Tales e postulado de Euclides

Objetivos: utilizar os conceitos relacionados ao teorema de Tales e ao postulado de Euclides
na resolução das problematizações apresentadas.
Público alvo: alunos do Ensino Fundamental II, em particular do 8o e 9o anos e alunos do
Ensino Médio.

Metodologia: estruturada pelas propostas de UBPs.
Problematização histórica: no primeiro capítulo do livro, intitulado “Em que se ensina a
construção de um quadrante geométrico com o qual se pode medir qualquer distância, altura e
profundidade, sem que seja necessário conhecer números”, o autor descreve e ensina como
elaborar fisicamente o instrumento de geometria por ele apresentado e como utilizá-lo.
O Quadrante Geométrico apresentado por Céspedes é constituído de um tabuleiro feito
de madeira ou outro material resistente dividido em quatro superfícies conforme a figura a
seguir. O quadrado maior, que chamaremos de quadrante, deve ter 50 cm de lado. Um fio de
prumo que chamaremos de pêndulo será utilizado também como auxiliar para realizar
medições.
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Figura 39 - O Quadrante Geométrico

Fonte: Elaboração nossa
Cada lado do quadrante é dividido em 100 partes iguais contabilizando 10000 pequenos
quadrados de 0,5 cm de lado. As 100 partes de cada lado deverão ser agrupadas e registradas
de 10 em 10 partes na moldura para facilitar a leitura das medições como se fosse uma régua.
A partir do vértice superior direito deverão ser produzidos no sentido horizontal e no
sentido vertical grupos de orifícios, para fixação do pêndulo, separados também de 0,5 em 0,5
cm. Cada grupo de orifícios será chamado de agulheiro. Duas pínulas, pontos fixos do tabuleiro,
serão utilizadas como auxiliares da visada.
Cespedes propõe a medida da altura de uma torre vista ao longo de uma superfície
plana e orienta como proceder para obter tal medida a partir de duas medições que ele chama
de estações conforme figura 28. Medir em duas estações significa que fixado o local da primeira
medição o prático deverá, com o auxílio das pínulas, mirar para a torre que se quer medir. Desta
forma o quadrante se encontrará inclinado e o pêndulo naturalmente indicará o ângulo de
inclinação. A seguir o prático deverá dar, por exemplo, 10 passos para trás e deslocar
verticalmente o ponto de fixação do pêndulo tantos orifícios quantos forem os passos dados e
novamente mirar a torre, desta vez de outro ângulo que será indicado também pelo pêndulo. As
indicações do pêndulo verificadas nas duas medições devem ser registradas geometricamente.
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Figura 40 - Medições em duas estações

Fonte: Elaboração nossa
Feitas as medições Céspedes nos diz que o número de divisões observadas de E até A
na fig. 41 representa a distância em passos da posição da primeira medição até a torre e o
número de divisões observadas e de E até B na fig. 41 representa o número de passos da altura
da torre que se mede.
Figura 41 - Medidas EA e EB

Fonte: Elaboração nossa
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Figura 42 - Cruzamento do fio do Pêndulo

Fonte: Elaboração nossa
Problematização 1
A partir dos dados apresentados mostre que o número de divisões observadas em eA
(Figura 41) representa a distância em passos da posição da primeira medição até a torre e o
número de divisões observadas em eB (Figura. 41) representa o número de passos da altura da
torre que se mede.

Problematização 2
Imagine que você é um engenheiro civil e trabalha em uma empresa contratada para
reformar o Farol de Natal, mais conhecido como Farol de Mãe Luiza, localizado em Natal,
Rio Grande do Norte. Para realizar tal empreitada você precisa entre outros dados da altura do
farol e inicialmente você não tem acesso ao topo do farol. O problema é que a empresa não
dispõe de muitos recursos e então precisa realizar tal medição. Considere que você havia
pesquisado sobre a utilização do quadrante proposto por Cespedes e contou 10 metros entre as
duas medições. Com certeza você vai contar 72 subdivisões de e até B. Que significado tem
essa medida? O que é possível determinar com o número de subdivisões encontradas de e até
A?
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Figura 43 - Medição em duas estações

Fonte: br.kekanto.com/biz/farol-de-mae-luiza

Problematização 3
Uma companhia de telefonia móvel ao escolher um prédio para instalar seus
equipamentos para transmissão de sinal optou pela situação a seguir. O técnico poderia ter
encontrado a distância da primeira estação e a altura do edifício somente com o auxílio do
Quadrante? Quais seriam os procedimentos? Qual é a altura do edifício?

Figura 44 - Medição da altura do edifício em duas estações

Fonte: profcardy.com/exercicios/assunto.php?assunto=Semelhan%E7a%20de%20Tri%E2ngulos
[com modificações nossas]
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1. As orientações encontradas no livro de Cespedes para a medição de distâncias e alturas de
torres mostrou-se adequado para cumprir esse propósito? Discuta a adequação dessa prática,
seus fundamentos, bem como as possíveis maneiras como teriam sido enfrentados os problemas
técnicos que se manifestaram durante o processo de medições, com os recursos tecnológicos
disponíveis naquela época.

2. Atualmente, dispomos de práticas, artefatos tecnológicos e conhecimentos mais elaborados,
tais como o teodolito, raios laser, GPS, etc. bem como uma trigonometria construída. Descreva
outras práticas que poderiam ser realizadas para se atingir o propósito de construção do
quadrante e, com base nelas, resolva o problema do cálculo de distâncias e altura de uma torre.

3. Faz sentido propor uma solução genérica para o problema da distância e altura de uma torre
ou monte? Por que? Os métodos genéricos seriam sempre melhores que os métodos situados
ou locais?

4. Suponha agora que você conhecesse apenas a distância do ponto de medição até a torre para
medir a altura desta. Resolva o problema considerando essa nova condição.

5. Como você caracterizaria a atividade e as práticas topográficas atualmente?

6. Descreva alguns dos instrumentos antigos e atuais construídos para a medição de distâncias
e ângulos no espaço tridimensional; explique os métodos de como utilizá-los e a base
matemática em que tais usos se assentam.

7. Enuncie e resolva problemas envolvendo medições de distâncias e/ou ângulos inacessíveis.

8. Enuncie e resolva por outro método um problema de agrimensura que envolva a estimação
da área de um terreno.

9. Procure e explore analiticamente imagens veiculadas em livros impressos ou outros tipos de
suporte, que circularam em quaisquer épocas ou contextos geopolíticos, que ilustrem
instrumentos e/ou métodos produzidos por nossos antepassados para a medição direta ou
indireta de distâncias e ângulo.
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10. Quem foi Andres de Cespedes e por que teria querido construir um quadrante para medições
de alturas e distâncias?

11. Se você decidisse utilizar uma Unidade Básica de Problematização semelhante a esta junto
a estudantes de Ensino Médio, com que propósitos você o faria, e como você conduziria sua
aula para atingir tais propósitos?

12. Você acha que essa UBP poderia contribuir para fazer com que práticas escolares
mobilizassem, do modo orgânico, cultura matemática, científica, tecnológica, educativa,
artístico-literária e histórica?

REFERÊNCIAS:
CESPEDES, Andres Garcia de. Instrumentos Nuevos de Geometria. Madri: Juan de La
Cuesta, 1606.
MIGUEL, Antonio; MENDES, Iran Abreu. Mobilizing histories in mathematics teacher
education: memories, social practices, and discursive games. In: ZDM Mathematics
Education (2010) 42:381–392.
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3.1.2 O Cultivo de Arroz pela Técnica de Irrigação por Curvas de Nível

Introdução: nesta UBP gerada a partir de uma problematização histórica vinculada ao
determinação de diferenças de nível de um terreno convidamos os nossos alunos ao ato de
pensar para a construção geométrica de um aparelho nivelador e verificação do posicionamento
da indicação de nível em uma problematização.

Conteúdos: teorema de Tales, postulado de Euclides e divisão de uma semicircunferência em
partes iguais.

Objetivos: utilizar os conceitos relacionados ao teorema de Tales, ao postulado de Euclides e
relacionados a geometria na circunferência para a resolução das problematizações apresentadas.
Público alvo: alunos do Ensino Fundamental II, em particular do 8o e 9o anos e alunos do
Ensino Médio.

Metodologia: estruturada pelas propostas de UBPs.
Problematização histórica: no Capítulo XII intitulado “Em que se propõe a construção de um
nível com que se nivela qual de dois lugares está mais alto: e juntamente se saberá a distância
que haverá entre ambos” o autor, mais uma vez ensina a construção de um instrumento para ser
utilizado no campo com o propósito de identificar em cada posição onde interessar, a diferença
de nível entre diversos pontos do campo onde se deseja medir.
O aparelho utilizado tem o formato de um cavalete como os que utilizamos para apoiar
o tampo de uma mesa como, por exemplo, uma mesa de ping-pong sendo que não possui quatro
pontos de apoio. Somente dois, ou seja, é exatamente como vemos na figura. Acompanha uma
travessa graduada fixada horizontalmente entre os dois braços, que a seguir, na explicação
geométrica da sua construção, chamaremos simplesmente de travessa e um pêndulo fixado na
união dos dois braços (vértice do ângulo definido pelas retas suporte dos braços) por um fio
suficientemente longo para transpassar a travessa graduada.
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Figura 45 - Nível

Fonte: Elaboração nossa

A construção do aparelho nivelador, chamado pelo autor simplesmente de Nível,
tem a demonstração que garante a fidelidade de sua construção e uso sustentada pela geometria
de Euclides como a maioria dos instrumentos de geometria por Céspedes apresentado.
Um Nível construído com medida de um metro entre os pontos de fixação do
instrumento com o terreno. O segmento ec será divido em 10 partes iguais medindo 10 cm cada
divisão.
Com o instrumento apoiado em diferentes níveis do terreno que se deseja medir, o fio
que sustenta o pêndulo indicará na travessa graduada a diferença (desnível) entre os dois pontos
de apoio do Nível.

Figura 46 - Construção do Nível

Fonte: Elaboração nossa
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A travessa deve ser dividida em 20 partes e cada uma destas partes não terá o mesmo
comprimento devido a sua forma (segmento de reta). Cada parte ainda será dividida em 10
partes menores com a finalidade de aumentar a precisão do instrumento.

Problematização 1
Materiais necessários: Folha de papel retangular, régua, esquadros (45° e 30°/60°), compasso,
lápis e borracha.
A seguir acompanhe e execute os passos para construção geométrica do Nível.
1° Pegue a folha de papel retangular conforme e explore suas medidas e ângulos.
2° No ponto médio da folha trace um segmento de reta de cinco cm de comprimento.
3° Com a ponta seca do compasso no ponto médio do segmento trace uma circunferência de
raio r = 2,5 cm.
4° Divida a circunferência em quatro quadrantes a partir de dois eixos nomeando cada
interseção da circunferência com os eixos com as letras A, B, C e D e com a letra E para indicar
o centro da circunferência. O eixo horizontal estará representando o plano do terreno em
determinado nível inicial que servirá de referência.
5° Para representar os braços do Nível você deverá unir os pontos A e D bem como os pontos
B e A determinando assim os segmentos AD e BA. O pêndulo estará fixado em A.
6° Vamos definir o segmento de reta ML que representará a travessa graduada onde serão feitas
as leituras no Nível. Em AE determine um ponto a 3/4 de A determinando o ponto J e por J
trace um segmento de reta paralelo a BD tocando em DA e AB.
7° Nosso objetivo agora é obter a graduação da travessa ML do Nível onde serão feitas as
leituras do desnivelamento. Para isso lançaremos mão de pontos e linhas de chamada
(auxiliares) para determinação da graduação. Divida o segmento CE em 10 partes iguais
numerando cada divisão de c1 a c10 e com a ponta seca do compasso em C trace segmentos
circulares concêntricos interceptando a circunferência ABCD.
8° De cada ponto de interseção dos arcos com a circunferência definidos no passo anterior trace
segmentos de reta unindo cada um desses pontos até o ponto A. As interseções dos segmentos
ora traçados com o segmento ML definem a graduação do Nível.
9° Agora vamos definir outro nível para parte do terreno que se deseja medir. Suponhamos
cinco pés (50 cm) abaixo do nível inicial. Para isso traçaremos uma linha paralela a DB
passando por C. Este é o novo nível.
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10° Mantendo o apoio original do braço AB em B obteremos o novo ponto de apoio do braço
AD como segue. Com a ponta seca do compasso em B e a ponta do traçado em A, trace um
arco de A até tocar a linha definida no passo anterior definindo o ponto I. Este será o novo ponto
de apoio do braço AD do Nível.
Observando que agora o ponto de apoio B e o ponto de apoio D estão em níveis
diferentes, explique:

1.Como as dez divisões na travessa ML podem representar dez níveis de 5 cm cada um?
2.Nas condições da 9a etapa qual a nova posição do pêndulo?

3.Como poderíamos conhecer o desnível entre duas posições distantes mais do que um metro?

4.Como poderíamos conhecer a diferença de nível do cume do morro do careca até o nível do
mar tendo como recurso apenas o Nível de Céspedes?

Problematização 2
Uma das maneiras de cultivar arroz é com irrigação por taipas de nível muito comum
no sul do Brasil e em outros países da Ásia. O Rio Grande do Sul caracteriza-se pelo cultivo de
grandes áreas de arroz, onde predomina amplamente o sistema de cultivo com taipas em nível.
A irrigação, na grande maioria das lavouras, é pouco planificada, embora se tenha o domínio
da água. O irrigante coloca a água no ponto mais alto e a conduz por gravidade, mantendo uma
lâmina de água através de taipas construídas com diferença de nível de 5 a 10 cm.
Sistematização do solo em nível
A Área é subdividida em quadros de formato regular. Dentro do quadro o terreno é
nivelado num plano pré-definido. Quanto a declividade área do quadro. Quadros de tamanho
compatível com as máquinas. Adequada relação comprimento (no máximo 200m) e largura
(entre 20 e 50 m) em função do desnível. Quadros com taipas de altura mínima de 20 cm.
Estruturas de irrigação e drenagem individual para cada quadro, e acessos fácil a cada um.
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Figura 47 - Lavoura de arroz em curvas de nível

Fonte: plantio02.jpg agrolink.com.br

O Nível proposto por Céspedes pode ser útil para definir o nível mínimo necessário para
uma lavoura de arroz nesse sistema? Em que posição passará o fio do pêndulo para que se
cumpra o nível mínimo?

1. As orientações encontradas no livro de Cespedes para a medição de níveis diferentes
mostrou-se adequado para cumprir esse propósito? Discuta a adequação dessa prática, seus
fundamentos, bem como as possíveis maneiras como teriam sido enfrentados os problemas
técnicos que se manifestaram durante o processo de medições, com os recursos tecnológicos
disponíveis naquela época.

2. Atualmente, dispomos de práticas, artefatos tecnológicos e conhecimentos mais elaborados
– tais como o teodolito, raios laser, GPS, etc. Bem como uma trigonometria construída.
Descreva outras práticas que poderiam ser realizadas para se atingir o propósito de construção
do Nível e, com base nelas, resolva o problema do cálculo de diferença de níveis entre dois
pontos de um terreno.

3. Faz sentido propor uma solução genérica para o problema da diferença de nível entre um
ponto e outro de um terreno? Por que? Os métodos genéricos seriam sempre melhores que os
métodos situados ou locais?
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4. Suponha agora que você conhecesse apenas o nível de um determinado ponto e quisesse que
outro ponto do terreno estivesse a 50 cm acima deste, utilizando para tanto um aterro. Resolva
o problema considerando essa nova condição.

5. Como você caracterizaria a atividade e as práticas topográficas atualmente?

6. Descreva alguns dos instrumentos antigos e atuais construídos para a medição de diferença
de nível; explique os métodos de utilizá-los e a base matemática em que tais usos se assentam.

7. Enuncie e resolva problemas envolvendo a necessidade de nivelamento de terrenos.

8. Enuncie e resolva pelo método da triangulação topográfica, um problema de agrimensura
que envolva a estimação do nível de um terreno.

9. Procure e explore analiticamente imagens veiculadas em livros impressos ou outros tipos de
suporte, que circularam em quaisquer épocas ou contextos geopolíticos, que ilustrem
instrumentos e/ou métodos produzidos por nossos antepassados para a medição direta ou
indireta de níveis.

10. Quem foi Andres de Cespedes e por que teria querido construir o Nível?

11. Se você decidisse utilizar uma Unidade Básica de Problematização semelhante a esta junto
a estudantes de Ensino Médio, com que propósitos você o faria, e como você conduziria sua
aula para atingir tais propósitos?

12. Você acha que essa UBP poderia contribuir para fazer com que práticas escolares
mobilizassem, do modo orgânico, cultura matemática, científica, tecnológica, educativa,
artístico-literária e histórica?
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3.1.3. Escola de Samba na Passarela

Introdução: nesta UBP gerada a partir de uma problematização histórica vinculada a condução
de homens e peças de artilharia em campo de batalha, determinação do número de homens que
marcham no fronte determinando uma linha de combate e o número de homens que são
conduzidos em linha perfazendo esquadrões apontando para o estudo relacionado a aritmética
voltado ao estudo de números figurados, convidamos os nossos alunos ao ato de pensar para a
distribuição de homens em uma problematização atual.

Conteúdos: aritmética envolvendo números retangulares e números quadrados, divisibilidade
e fatoração.

Objetivos: utilizar os conceitos relacionados a um número quadrado, soma de números
quadrados, números triangulares, soma de números triangulares e expressões numéricas e ainda
problemas envolvendo divisibilidade e fatoração.
Público alvo: alunos do Ensino Fundamental II, em particular do 8o e 9o anos e alunos do
Ensino Médio.

Metodologia: estruturada pelas propostas de UBPs.

Problematização histórica: no Capítulo XXI intitulado Que trata de como se formam os
esquadrões, “assim de terreno quadrado como de gente.”, o autor ensina como formar um
esquadrão. Este capítulo está associado à condução de peças de artilharia e artilheiros em
campos de batalha. Para isso Cespedes argumenta detalhadamente como se podem distribuir os
homens disponíveis para formação condução de tal aparato de guerra.
A palavra esquadrão deriva de estar no esquadro significando que o que vai ser formado
tem forma retangular ainda que o esquadrão quadrado de gente não fique na forma de um
quadrado, contudo fique em esquadro. Esquadrão quadrado de terreno quer dizer que a área que
o esquadrão deve ocupar há de ser quadrado.
O esquadrão quadrado de gente terá o tanto de homens pela frente em mesmo número
que o tanto de homens que se deve ter pelos lados. Definir se deve ser utilizado um esquadrão
quadrado de terreno ou esquadrão quadrado de gente fica a cargo do Mestre de Campo ou outro
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responsável que deverá conduzir seus combatentes de forma que mais convir para se defender
do inimigo.

O Esquadrão Quadrado de terreno
Para formação do esquadrão de terreno Cespedes ensina que entre dois homens, lado a
lado, deve haver três pés de distância e entre dois homens em seguimento deve haver sete pés.
Assim tem-se que buscar um número divisível por três e divisível por sete simultaneamente. O
produto destes dois fatores resulta em vinte e um e constituirá a base para o desenvolvimento
dos esquadrões como também duplicando, triplicando o número vinte e um.
Façamos o quadrado seguinte, que por cada lado tenha vinte e um pés, e seja AB, a frente
do esquadrão, a qual se dividirá em sete espaços iguais, cada um tenha três pés; e divide-se o
lado BC, em três espaços iguais, e cada um tenha sete pés. Dos pontos destas divisões, façam
linhas equidistantes aos lados AB e BC. Pois se considerarmos a primeira fileira AB,
encontraremos nela oito homens; na segunda EF, outros oito; e na terceira GH, outros oito; e
na quarta DC, com que se fecha o esquadrão, estão outros oito, pois com vinte e um de lado se
contêm quatro fileiras, e cada uma tem oito homens fazendo com que tal esquadrão tenha trinta
e dois homens. De maneira que para fechar o esquadrão quadrado de terreno é necessário por
um homem a mais em cada lado dos espaços que contém, como pode ser visto nesta figura.
Figura 48 – Esquadrão de 32 homens

Fonte: Elaboração Nossa

O esquadrão contendo 32 homens foi obtido da base seguinte maneira:
21 × 1 = 21

(3 + 1).(7 + 1) = 4 × 8 = 32.

60

Figura 49 Detalhe do Esquadrão de 32 homens

Fonte: Elaboração nossa

Dobrando a base obteremos o número de homens como segue:
21 × 2 = 42

(6 + 1).(14 + 1) = 7 × 15 = 105.

Considerando que na guerra ocorrem baixas e nem sempre os soldados têm habilidade com
contas o autor propõe a construção de uma tabela como a que apresentamos a seguir:

Figura 50- Tabela para formação de Esquadrão
Pés por lado Anotações Frente Anotações Lado Anotações Homens
21

8

4

32

42

15

7

105

63

22

10

220

84

29

13

377

105

36

16

576

126

43

19

817

147

50

24

1100

168

57

25

1425

189

64

28

1792

210

71

31

2201

Fonte: Elaboração nossa
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Se um capitão tivesse 2201 soldados então formaria seu esquadrão com 71 homens de
frente e 31 homens de lado.
Quando o número de homens não confere com os encontrados na tabela, deve ser
utilizado o número de homens constantes na tabela imediatamente inferior e rearranjar os
restantes.

O Esquadrão Quadrado de Gente
Para formação do esquadrão de gente Céspedes ensina que, da mesma forma que no
esquadrão quadrado de terreno, entre dois homens, lado a lado, deve haver três pés de distância
e entre dois homens em seguimento deve haver sete pés. Neste caso, para formar o esquadrão
quadrado de gente é necessário saber o número de homens que se tem de formar, e deste número
extrair a raiz quadrada e tal raiz será o número que se terá pela frente e pelos lados do esquadrão
a ser formado.
Pelo mesmo motivo que na formação do esquadrão quadrado de terreno conforme as
baixas vão acontecendo durante e após as batalhas será necessário a formação de novos
esquadrões e sabendo que nem sempre os soldados têm habilidade com contas o autor propõe,
também, a construção de uma tabela como a que apresentamos a seguir:
Figura 51 – Tabela para formação de Esquadrão quadrado de gente

2

Número
Quadrado
4

12

Número
Quadrado
144

22

Número
Quadrado
484

32

Número
Quadrado
1024

3

9

13

169

23

529

33

1089

4

16

14

196

24

576

34

1156

5

25

15

225

25

625

35

1225

6

36

16

256

26

676

36

1296

7

49

17

289

27

729

37

1369

8

64

18

324

28

784

38

1444

9

81

19

361

29

841

39

1521

10

100

20

400

30

900

40

1600

11

121

21

441

31

961

41

1681

Raiz

Raiz

Raiz

Fonte: Elaboração nossa

Raiz
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Se não encontrar o número de homens que tem em seu exército tome o próximo menor
e os que sobrarem deve ser rearranjado.

Problematização 1
O sambódromo do Rio de Janeiro foi projetado pelo Arquiteto Oscar Niemeyer e teve
sua construção finalizada em 1984 tornando-se um ícone arquitetônico da cidade do Rio de
Janeiro. Este tipo de construção acabou desencadeando uma onda de construção de
"sambódromos" por várias capitais do Brasil.
O nome oficial do Sambódromo é "Passarela Professor Darcy Ribeiro", um antropólogo,
educador, professor universitário, político, ex-ministro, e vice-governador do Estado do Rio de
Janeiro na época da construção. Darcy Ribeiro é tido como um dos principais articuladores da
construção da passarela do Samba, e a ideia de uma parte mais larga, em forma de praça cercada
por arquibancadas ao final da passarela, é atribuída à ele, assim como o nome "Praça da
Apoteose" é tida como sendo de sua autoria.
A ideia de Darcy Ribeiro era criar um espaço na extremidade final da passarela, onde
ao final do desfile as escolas de samba e seus participantes atingiriam o esplendor final
culminando cada desfile com uma festa monumental e gloriosa.
O Sambódromo foi construído em apenas 120 dias, usando muitas técnicas de
construção pré-moldada em concreto armado. A pista tem 700 metros de extensão e 13 metros
de largura na pista do desfile e sua capacidade é de aproximadamente 60 mil espectadores.
As escolas de samba nasceram entre as décadas de 20 e 30 e formaram-se com base nos
Ranchos Carnavalescos, mas logo tomaram identidades próprias. As escolas de samba eram
primitivas e rígidas e, ao longo do tempo, tornaram-se flexíveis, dando oportunidades para
jovens e crianças.
A escola de samba tem a tranquilidade de ter entidades que as representam; nesse caso
é preciso ter seus estatutos sociais registrados em cartório, possuir uma sede administrativa,
quadra para ensaios, uma diretoria constituída, licença de funcionamento na polícia e ser filiada
a uma dessas entidades representantes.
As escolas trabalham o ano inteiro para serem julgadas em uma única apresentação.
Cerca de cinco mil desfilantes ensaiam nas quadras, sendo eles sambistas, passistas, mestresala, porta-bandeira, destaques, alas e também os participantes da orquestra e da bateria.
Chegado o grande dia, tudo deve estar em perfeita ordem e harmonia.
A apresentação segue a sequência a seguir:
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• A comissão de frente cria certa expectativa no público por sua coreografia diferenciada e
também em relação ao enredo da agremiação. É formada por, no máximo, quinze pessoas,
podendo ser homens, mulheres e crianças;
• O carro abre-alas é onde tudo começa. É nele que a escola expõe seu símbolo destaque;
• As alas são grupos de mesma fantasia que ficam entre as alegorias. Nelas está o sambista que,
até cruzar o fim da avenida, esbalda-se, podendo perder até dois quilos;
• As alegorias e adereços são partes importantes no desfile. Os carros alegóricos contam a maior
parte do enredo. Nos chamados queijos ficam os destaques principais da agremiação;
• Os destaques desfilam isoladamente no chão ou nos carros alegóricos. Usam fantasias
representando personagens do enredo;
• A ala das crianças é opcional e é formada, em média, por duzentas delas;
• O mestre-sala e a porta-bandeira levam o estandarte da escola usando fantasias luxuosas que
podem pesar até quarenta quilos;
• A bateria, com cerca de 350 integrantes, é alinhada por instrumentos guiados pelo mestre. Os
instrumentos usados são: tamborim, pandeiro, chocalho, reco-reco, tarol, agogô, cuíca,
repinique, caixa de guerra e surdos de primeira, segunda e terceira marcação;
• Algumas escolas têm rainhas, princesas e madrinhas de bateria, que são mulheres bonitas
escolhidas no meio artístico ou por concursos na comunidade;
• O intérprete oficial é responsável por cantar em média 65 vezes o samba-enredo durante o
desfile. É acompanhado por cantores de apoio, mas ele é quem determina o andamento do
samba;
• Os passistas são responsáveis por preencher os espaços deixados pelos bateristas. Sambam
com muito charme e sensualidade;
• A ala das baianas é composta por senhoras, sendo algumas bem idosas que, apaixonadas por
sua escola, sustentam o peso de, aproximadamente, quinze quilos em suas fantasias;
• A ala dos compositores é formada pelos poetas da escola que compõem os sambas até que um
seja escolhido como oficial.
• A velha guarda encerra o espetáculo e é composta por integrantes que participaram da
fundação da escola.

64

Figura 52 – Esquema para desfile de Escola de Samba

Fonte: pessoas.hsw.uol.com.br/escola-de-samba3.htm
Suponha que você seja responsável por organizar o desfile de uma Escola de Samba e
conta com 4 carros alegóricos, 1800 componentes e cumprir com todas as alas previstas
garantindo inclusive os 350 componentes da bateria. Suponha ainda que você não tem
experiência nesse assunto, mas conhece as orientações Cespedes para marcha de soldados em
campo. Como você organizaria o desfile com alas quadradas?

Problematização 2
Defina um termo geral para a formação de uma ala em função da largura da pista
destinada ao desfile.
Defina um termo geral para formação de alas de uma Escola de Samba em função do
número de componentes e da largura da pista destinada ao desfile.

Problematização 3
É possível organizar o desfile com alas no formato triangular ao invés do formato
retangular? Defina um termo geral para a formação de uma ala triangular em função da largura
da pista destinada ao desfile. Defina um termo geral para formação de alas triangulares de uma
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Escola de Samba em função do número de componentes e da largura da pista destinada ao
desfile.

1. As orientações encontradas no livro de Céspedes para formação de esquadrões mostrou-se
adequado para cumprir essa atividade? Discuta a adequação dessa prática, seus fundamentos,
bem como as possíveis maneiras como teriam sido enfrentados os problemas técnicos que se
manifestaram durante o processo de composição de esquadrões, com os recursos disponíveis
naquela época.

2. Atualmente, dispomos de práticas, artefatos tecnológicos e conhecimentos mais elaborados
– tais como computadores e calculadoras, etc. bem como uma trigonometria construída.
Descreva outras práticas que poderiam ser realizadas para se atingir o propósito da composição
de alas e carros alegóricos para desfile de uma Escola de Samba e, com base nelas, resolva o
problema da composição das alas para desfile.

3. Faz sentido propor uma solução genérica para o problema da composição de um esquadrão
para desfile de uma Escola de Samba? Por que? Os métodos genéricos seriam sempre melhores
que os métodos situados ou locais?

4. Suponha agora que você conhecesse apenas a o número de componentes para desfile, o
número de carros alegóricos e a largura da avenida onde será realizado o desfile. Resolva o
problema considerando essa nova condição.

5. Como você caracterizaria a atividade e as práticas de desfile atualmente?

6. Descreva alguns das formas de cálculo que poderiam ser utilizadas para a composição
considerando estratégias antigas e atuais para estabelecer o que se pede no espaço
tridimensional; explique os métodos de utilizá-los e a base matemática em que tais usos se
assentam.

7. Enuncie e resolva problemas envolvendo comemorações, abertura de eventos e outros em
condições adversas tais como pequenas larguras de ruas.
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8. Enuncie e resolva pelo método da triangulação topográfica, um problema de agrimensura
que envolva a estimação da área de um terreno.

9. Procure e explore analiticamente imagens veiculadas em livros impressos ou outros tipos de
suporte, que circularam em quaisquer épocas ou contextos geopolíticos, que ilustrem
instrumentos e/ou métodos produzidos por nossos antepassados para a medição direta ou
indireta de distâncias e ângulo.

10. Quem foi Andres de Cespedes e por que teria querido estabelecer uma tabela para formar
esquadrões?

11. Se você decidisse utilizar uma Unidade Básica de Problematização semelhante a esta junto
a estudantes de Ensino Médio, com que propósitos você o faria, e como você conduziria sua
aula para atingir tais propósitos?

12. Você acha que essa UBP poderia contribuir para fazer com que práticas escolares
mobilizassem, do modo orgânico, cultura matemática, científica, tecnológica, educativa,
artístico-literária e histórica?
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3.2 SOBRE AS SUGESTÕES DIDÁTICAS GERADAS A PARTIR DA EXPLORAÇÃO DO
LIVRO DE CESPEDES
A seguir apresentamos as sugestões didáticas que foram elaboradas a partir da leitura,
tradução e análise do livro intitulado Instrumentos Nuevos de Geometria de 1606, de Andres
de Cespedes. Todavia, as sugestões serão melhor concretizadas na seção 5.2 deste capítulo, uma
vez que estão organizadas pedagogicamente para sua utilização direta em sala de aula, pelo
professor.

3.2.1 Do capítulo I ao capítulo VIII. O quadrante geométrico

Problematização histórica: o quadrante geométrico é um instrumento construído em madeira
ou metal resistente ao tempo com fundo esquadrinhado desenvolvido para se obter medições
de alturas e distâncias de torres ou montes a partir de um ponto no terreno onde se encontra o
observador. Os procedimentos apresentados por Cespedes, entretanto apresentam variações
como a de se obter a medida de um monte ou de uma distância estando o observador sobre uma
torre ou elevação. O método é muito engenhoso permitindo que o usuário possa representar as
distâncias e alturas que se quer medir no seu próprio corpo (corpo do instrumento). Isto é obtido
pelas linhas determinadas pelas posições do fio do pêndulo (fio de prumo) obtidas em duas
medições. Ao final das medições as representações triangulares obtidas no corpo do
instrumento, determinadas pelo fio do pêndulo, são semelhantes ao posicionamento real daquilo
que se mede, visto que os ângulos de visada pelo instrumento são congruentes aos ângulos
obtidos pelos fios de prumo. Desta forma o usuário do quadrante poderá conhecer a medida de
distâncias desde o local onde se encontra o observador até o local observado, alturas de torres
ou montes e até mesmo vales que se deseja transpor.

Conteúdos possíveis para exploração: congruência de ângulos, semelhança de triângulos,
ângulo de elevação, ângulo de depressão, ângulo de rotação, razão, proporção, escala, medidas
de comprimento e áreas, equações do 1oe outros.
Ano escolar: 7o, 8o, 9o anos do ensino fundamental e 1o ano do ensino médio.

Sugestão de problematizações
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1. Os Prédios das cidades são obstáculos para a propagação de sinais de rádio utilizados em
telefonia celular e por isso a dificuldade de se conseguir sinal em algumas localidades de uma
cidade ou até mesmo no interior de edificações. Para estabelecer o sinal em áreas de difícil
cobertura técnicos se deslocam até prédios escolhidos de forma visual e do terraço destes, por
meio de visada com auxílio de binóculo, observam que cobertura a antena pode oferecer, no
caso de cobertura exterior.
Figura 13 - Visada em telefonia celular

Fonte: wirelessbrasil
Poderíamos solucionar o problema tomando o caminho inverso, ou seja, a partir dos ambientes
em que o sinal de telefonia deveria dar cobertura, utilizando o quadrante de Cespedes escolher
a edificação ideal para instalação de antenas?
3. A mesma problematização poderá ser explorada para alocar uma antena visando a ampliação
da cobertura de sinal em áreas internas de edificações como no interior de aeroportos, unidades
fabris, hospitais e shopping centers.
Figura 14 - Posicionamento de antenas em ambientes internos
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Fonte: ibiubiprodutos
4. Câmeras para supervisão e monitoramento são instrumentos largamente utilizado em
diversas aplicações. Entre elas podemos destacar o uso para supervisão de equipamentos
remotos como turbinas em hidrelétricas, nível de reservatório de hidrelétricas, segurança de
áreas classificadas em refinarias, supervisão em parques de usinas eólicas. Segurança
patrimonial e criminal em ambientes internos e externos. Para posicionamento das câmeras o
técnico observa a altura ideal para instalação conhecidos previamente o ângulo de varredura da
câmera (características técnicas do equipamento) e possíveis acessórios para movimento
horizontal e vertical.
Figura 16 - Rotação de câmera e Figura 17 - área de cobertura de câmera

Fonte: tecnicontrol

5. Determinação da extensão e altura de pontes na travessia de rios e vales. O fato de a ocupação
do homem estar vinculada a proximidade de mananciais de água, fatalmente isso interfereno
transporte e fluxo de veículos. A solução para esses casos consiste em travessia por sistemas de
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balsa ou de maior investimento como a construção de pontes. Como o comprimento de uma
ponte para a travessia do rio apresentado na figura pode ser conhecido utilizando-se apenas o
quadrante geométrico?
Figura 18. Travessia de rio por ponte Figura 19. Representação esquemática

Fonte: civil.ee.ufrj.br
6. Para o aquecimento de água para o consumo em casas populares, kits de aquecimento
utilizando painéis coletores de energia solar tem sido utilizados em lugar de chuveiros elétricos.
Tanto o posicionamento dos painéis coletores de energia solar como a obtenção de estimativa
de comprimento da tubulação para atendimento dos diversos cômodos da residência fazem parte
do cotidiano de profissionais vinculados a essas práticas. Uma boa proposta de problematização
é propor a alocação do kit de aquecimento solar tendo como recurso apenas o quadrante
geométrico.
Figura 20. Posicionamento de sistema de água quente

Fonte: portalsaofrancisco

7. Pode ser explorada ainda a orientação e regulagem do ângulo de posicionamento do painel
de acordo com a região em que o sistema será utilizado. No caso de uma instalação em Natal e
tendo como base o ângulo de incidência dos raios solares na região (em torno de 5°de latitude
sul às 12h). A quantidade de calor acumulada, a eficiência energética, as estratégias para evitar
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a perda por convecção do calor coletado e os materiais empregados para a prática constituem
um manancial de possibilidades para interdisciplinaridade com a física podendo remeter esta,
para atividades que podem ser empregadas na graduação nos cursos de matemática e física
podendo ainda serem utilizadas nas engenharias mecânica, elétrica, e materiais.

3.2.2 Do capítulo IX ao capítulo XI. O báculo de Jacó

Problematização histórica: o Báculo de Jacó (ou Balestilha) é um instrumento construído de
boa madeira. Consta de uma haste principal de 5 palmos com agulheiros de seção quadrada ao
longo de seu comprimento posicionados convenientemente e uma transversal medindo 2
palmos também de seção quadrada com a finalidade de encaixar nos agulheiros da haste
principal. Muito das aplicações e uso do báculo se assemelham com o quadrante, porém a
engenhosidade deste instrumento além da sua construção está na sua portabilidade permitindo
seu uso em movimento.
Figura 21. Balestilha

Fonte: bibliodrruydandrade.no.sapo.pt
Conteúdos possíveis para exploração: postulado de Euclides, teorema de Tales envolvendo
congruência de ângulos, semelhança de triângulos, ângulo de elevação, ângulo de depressão,
razão, proporção, escala, equações, funções e outros.
Ano escolar: 8o, 9o anos do ensino fundamental e 1o ano do ensino médio.
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Sugestão de problematizações
Como sugestões de problematizações, além daquelas já apontadas para o uso do
quadrante geométrico, podemos mencionar situações em que o observador esteja em
movimento.
Figura 22. Prático medindo distância com o uso da Balhestilha

Fonte: 009espioes.blogspot
8. Determinação de distâncias a serem transpostas ou até mesmo o tempo estimado para
transpor tais distâncias observadas a bordo de navios em viagem em águas abrigadas ou no mar.
Neste caso, do observador em movimento, possibilita a exploração de modelos utilizados na
matemática funcional. Um caso concreto é a regata Noronha Natal que acontece todos os anos.
Este tema pode envolver com facilidade as equações de movimento possibilitando a
interdisciplinaridade com a física e sabendo que a menor distância entre dois pontos em uma
superfície esférica se dá em um grande círculo a geografia física também pode ser contemplada
na interdisciplinaridade.
Figura 23 – Esquema e distância da travessia Noronha-Natal

Fonte: velejar.wordpress.com
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3.2.3. Do capítulo XII ao capítulo XIV. Nível

Problema: com o propósito de conhecer ou corrigir falhas em terreno por onde se quer
transportar gente, máquinas, produtos essenciais a vida e a segurança Céspedes propõe a
construção do aparelho nivelador, chamado pelo autor simplesmente de Nível. O aparelho tem
o formato de um cavalete como os que utilizamos para apoiar o tampo de uma mesa sendo que
o apoio é sobre dois pés. Munido de dois braços para apoio acompanha uma travessa graduada
fixada horizontalmente entre os dois braços por ode se farão as medidas de desnível entre dois
pontos e um pêndulo tem seu fio fixado na união dos dois braços (vértice do ângulo definido
pelas retas suporte dos braços) na posição superior do cavalete. O fio que sustenta o pêndulo é
fixado na interseção dos dois braços e é suficientemente longo a fim de que transpasse a travessa
graduada. O fio do pêndulo percorrerá livremente ao longo desta travessa graduada de acordo
com a diferença das posições dos pontos de fixação dos braços indicando assim a diferença dos
dois níveis.
O nivelador desenvolvido para identificação de irregularidades de terrenos pode
também ser utilizado para mapeamento de terrenos e definição e preparo destes para serem
utilizados como reservatório. A demonstração que garante a fidelidade de sua construção e uso
é sustentada pela geometria de Euclides como a maioria dos instrumentos de geometria por
Céspedes apresentados.

Conteúdos possíveis para exploração: congruência de ângulos, semelhança de triângulos,
ângulo de elevação, ângulo de depressão, razão, proporção, curvas de nívele outros.
Ano escolar: 8o, 9o anos do ensino fundamental, ensino médio, curso de cálculo no ensino
superior e outros.

Sugestão de problematizações
O nivelamento e/ou o conhecimento do nível de terrenos é importante em diversas
aplicações conforme as orientações a seguir.

9. O uso de cartas em curvas de nível pode são exploradas em competições esportivas
conhecidas como corridas de orientação. Esse esporte tem sido praticado nos níveis
fundamental II, ensino médio e na formação de professores de Educação Física.
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Figura 24 - Curvas de Nível

Fonte: educadoresdiaadia.pr.gov.br
10. Uma das técnicas utilizadas para a irrigação do arroz neste tipo de cultura é conhecida como
irrigação por curvas de nível. A irrigação é conduzida em duas etapas principais: o levante da
água e a distribuição da mesma, por gravidade, percorrendo a lavoura na sequência dos níveis
já estabelecidos.
Figura 25 - Lavoura de arroz em curvas de Nível Figura 26 Detalhamento dos desníveis

Fonte: Edificaçãodesign.blogspot.com
Em algumas regiões que apresentam escassez de terra o desnível pode ser produzido
para utilizar a técnica de irrigação por curvas de nível. Em alguns casos grandes volumes de
terra são transportados para locais em que a terra é escassa e organizadas em curvas de nível
para, a seguir, se tornarem produtivas. Atividades envolvendo o volume de terra manejado e a
relação custo benefício do empreendimento podem ser explorados em atividades escolares do
nível básico. Os desníveis recomendados para cada curva de nível podem ser encontrados no
sitio da EMBRAPA.
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Figura 27 - Elevação de terreno para implantação de lavoura em Curvas de Nível

Fonte: ruralnews.com.br
12. A utilização de curvas de nível podem auxiliar no conhecimento de reservas de água para
abastecimento de habitações como vilas e cidades. Um levantamento de uma reserva foi feito
em 2011 na elevação litorânea desde o município de Natal até o município de Touros. Neste
levantamento pode ser verificado o desnível entre o período de chuvas e o período de estiagem.
Este tipo de levantamento topográfico pode ser explorado em atividades escolares tanto para o
uso do Nível como do quadrante geométrico.
Figura 28 - Determinação da altura do lençol freático

Fonte: ebah.com.br
13. A escolha do curso para a condução de águas para os casos de transposição determina o
equilíbrio entre custo e benefício. Como recomenda Cespedes tem que cuidar da inclinação para
que a água não arrebente em alguma curva e se não houver traçado para percurso com inclinação
suave então que se estabeleça mananciais intermediários a fim de que a água descanse
(relacionar com perda de pressão). Com atividades envolvendo este tema o professor pode
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explorar os conceitos de declividade (coeficiente angular) encontrado no estudo de modelos da
matemática funcional. O tema pode ainda ser trabalhado junto com a disciplina de física e nas
engenharias (curso superior) trabalhando os conceitos de vazão, velocidade e perda de volume
de água por evaporação. O volume, o custo e a qualidade do concreto empregado no
empreendimento também podem ser explorados em atividades da engenharia civil.
Figura 29 - Detalhe da camada de concreto em adutoras

Fonte: pbagora.com.br/conteudo.php?id=20130420081007
14. Problemas envolvendo a variação do volume de água em mananciais utilizados para
transposição em função da precipitação pluviométrica da região do manancial e do consumo na
localidade de destino da água podem ser explorados no ensino básico e no ensino superior
envolvendo matemática, física e climatologia.
Figura 30. Local da captação de água para abastecimento de adutora

Fonte: tribunadonorte.com.br
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3.2.4 Capítulo XX. Fabricação de Peças de Artilharia, Transporte das peças e Formação
de artilheiros
Problematização histórica: Neste capítulo o autor trata da fabricação de peças de artilharia
descrevendo de forma detalhada as etapas envolvidas na fundição do corpo do canhão, entre
elas a preparação do molde, a escolha da areia para a fundição, a preocupação da quantidade de
material que será fundido, já demonstrando a consciência com relação à economia de materiais
extraídos da natureza.

Conteúdos possíveis para exploração: medidas de volume, conversão de unidades, razões
especiais, geometria espacial e outros.
Ano escolar: 9o ano do ensino fundamental, ensino médio, superior na formação de professores
de matemática.

Sugestões para problematizações
15. Problematizações envolvendo a produção de modelos e moldes para fundição pode explorar
o envolvimento da Física visto que equações referentes a dilatação dos corpos naturalmente
poderão estar envolvidas na problematização podendo tomar o caráter interdisciplinar. Sob o
ponto de vista somente da matemática a exploração de objetos geométricos espaciais, áreas e
volumes será inevitável. A matemática funcional poderá fazer parte da problematização ao
considerar o tempo de resfriamento de peças acabadas em função da massa utilizada na
fundição.
Figura 31 - Detalhe do espaço a ser preenchido pelo metal na fundição

Fonte:ebah.com.br/content/ABAAABO8AAD/modelos-na-fundicao
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A fundição é um processo de fabricação onde o metal é fundido e derramado em um
molde feito de areia. Os moldes que o livro se refere são feitos em caixas de madeira e nelas a
areia será moldada na forma final da peça, além disso, a granulometria da areia utilizada está
diretamente relacionada ao acabamento final da peça. Neste caso destacamos o estudo de
simetria e a geometria espacial da peça.
Podemos destacar também a preocupação com quantidade de metal para que preencha
os espaços existentes na caixa de molde configurando o estudo de volume do material a ser
fundido na conformidade das preocupações com a economia de recursos minerais.
Para a fusão dos materiais utilizados para a fabricação das peças são levadas em
consideração as temperaturas adequadas para cada liga a ser utilizada. Cada liga ou metal
representa uma temperatura para fundição. Estes dados podem relacionados como em uma
tabela e suas informações devem ser tratadas.

16. Outra sugestão para problematização está relacionada ao ponto de fusão e a temperatura
ideal para a manipulação no material (minério ou liga) que for utilizado para a fabricação de
peças, a dureza, o esforço limite que a liga suporta em função do perfil e área da seção reta,
podem ser dispostos em tabelas e estudadas em aulas de estatística.

17. A relação do tempo envolvido para a fabricação de cada parte da peça e a quantidade de
peças fabricadas aponta para problematizações envolvendo aplicações de modelos funcionais e
operações entre estes. Neste caso destacamos a possibilidade de problematizações envolvendo
a função custo, estudada nos cursos de Economia, Ciências Contábeis, Administração, Ciências
Atuarias e outros cursos afins.

18. Com relação ao preparo da pólvora bem como como a trituração de seus componentes,
proporção entre as partes (salitre, enxofre e carvão) e a carga (quantidade) a ser utilizada em
cada aplicação o professor pode problematizar envolvendo situações relacionadas com a
matemática tais como razão, proporção e porcentagem, mas a atividade pode envolver a
interdisciplinaridade com o ensino de química. Os conceitos de mistura heterogênea e mistura
heterogênea podem ser explorados e com relação ao ensino médio e superior a problematização
pode tomar outro rumo explorando o balanceamento da reação obtida na queima da pólvora a
partir da solução de um sistema linear.
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Figura 32 - Pólvora em grão

Fonte: PT.wikipedia.org/wiki/pólvora_sem_fumaça

19. Outra possibilidade de problematização está relacionada com medidas e conversão de
medidas de volume e também utilização de conceitos relacionados a carga de pólvora e o
projétil que este pode impelir envolvendo os conceitos de impulsão e quantidade de movimento
da física. Dados referentes a proporção ótima para a pólvora é: salitre 74,64%, enxofre 11,64%
e carvão vegetal 13,51%, mas podem haver variações para estas proporções, podendo utilizar
como dados para proporção básica de seus elementos constituintes 2 partes de enxofre, 3 partes
de carvão vegetal e 15 partes de salitre. A chamada pólvora negra, que queima de média para
alta velocidade e explode se estiver confinada, produzindo um enorme volume de gases quentes
(e fumaça branca) capaz de forçar um projétil a velocidades que vão da subsônica (menos de
300 m/s) às supersônicas. A pólvora clássica (explosiva) é constituída por 75% de Salitre
(KNO3 – comburente), 15% de carvão (principal combustível) e 10% de enxofre. A queima
ocorre de forma diversa, dependendo das condições nas quais é realizada.
Figura 33 - Projétil

Fonte: escolainterativa.com.br/canais/18_vestibular/.../fis_var_035.asp
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Conforme descreve Cespedes, cada categoria (tamanho) de canhão impele projéteis de
massas diferentes e para cada projétil é estabelecida uma carga adequada de pólvora. Estas
cargas de pólvora são feitas com o auxílio de colheres fabricadas especialmente para este fim
específico. Alguns aviões antigos utilizavam cargas de pólvora já padronizada (cartuchos
localizados em um compartimento junto ao motor) para a partida de seus motores e disparados
eletricamente pelo piloto. Existiam cartuchos apropriados para cada motor.
Figura 34 - Detalhe do compartimento do cartucho de partida

Fonte: spmodelismo.com.br/howto/am/progress/progress05.10.php
No Brasil esse sistema foi utilizado nos Grumman Trackers, aeronaves que operavam
no porta aviões Minas Gerais (A-11). Este último adquirido da marinha britânica na década de
1960.

20. Esse princípio pode ser explorado em problematizações envolvendo lançamento na
atmosfera de artefatos dedicados a cobertura de sinal de telefonia (satélite estacionário)
avaliando inclusive sua viabilidade econômica.

21. Problematizações envolvendo a carga necessária para a implosão de estruturas em concreto
armado já fazem parte do conhecimento da população e pode ser explorado em atividades
escolares.
Cespedes destaca atenção aos veículos para transporte das peças de artilharia. O formato
que estes devem ser construídos, a massa que irá transportar e adequação para o tipo de terreno
que irá transitar.
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22. A carga a ser transportada envolve o dimensionamento de reboques e materiais empregados
na sua fabricação a fim de suportar a massa remetendo a aplicações em resistência do materiais
e as solicitações de esforços mecânicos para cada tipo de perfil empregado na construção da
carroceria do veículo. Problematizações como estas envolve os cálculos diferencial e integral.

23. O tipo de veículo destinado ao transporte de cargas especiais deve ser selecionado a partir
da carga (massa) a ser transportada, seu comprimento, altura do veículo determinado pela carga,
capacidade do terreno por onde o veículo trafegará e espaço apropriado para manobras (curvas,
marcha a ré).
Figura 35 - Veículo para transporte de peças

Fonte: http://paulonoel.blogspot.com.br/2010/01/chegou-gargau-primeira-pa-da-helicedos.html
Este tipo de transporte requer velocidades adequadas. Estima-se que em 2012 os
investimentos em energia no Estado do Rio Grande do Norte mobilizaram a operacionalização
envolvendo mais de 800 carretas para transporte de partes e peças de aero geradores.
Problematizações envolvendo rotação de figuras geométricas são adequadas para este tema para
evitar transtornos por falha de logística como tem acontecido nessas práticas.

24. Problematizações relacionadas no cálculo da carga a ser transportada por um veículo é
observada todos os anos nos desfiles de escolas de samba nas diversas regiões do Brasil.
Invariavelmente testemunhamos a quebra de carros alegóricos em desfiles de escolas de samba.
Esta é uma problematização importante que pode ser explorada por apresentar significado para

82

grande parte da população sem falar que muitos brasileiros tiram seu sustento de atividades
envolvidas diretamente e indiretamente com o carnaval.

As proporções das medidas das peças de artilharia, no caso canhões, a serem modelados
para fundição são levadas em consideração visto que eram produzidas peças de dimensões
diferentes, adequadas aos projéteis que podiam impelir. Alguns são de alcance maior que outros
importando assim a massa de metal utilizada. As proporções entre a massa da peça e a massa
do projétil são levadas em consideração demonstrando o cuidado para que não sejam gastos
materiais além da necessidade.
Figura 36 - Uma descrição do ângulo de elevação do canhão

Fonte: (CÉSPEDES, 1606)
O livro mostra, ainda, uma descrição teórica relativo ao ângulo da peça de artilharia
(canhão) em função do alcance do projétil. Outro aspecto relevante é a precisão do tiro e as
variáveis envolvidas para a definição deste tal como: imprecisões na fabricação do cano; a
influência do vento; a influência da umidade.
Conforme relatos de Cespedes com o aquecimento do cano a capacidade de o canhão
impelir é diminuída por perda de ar quente resultante da combustão da pólvora. Nós
interpretamos que aparece uma folga entre o cano e o projétil devido à dilatação do cano
fazendo com que haja perda de potência no tiro e em consequência se obtenha menor alcance
do projétil. Os artilheiros, historicamente, resfriavam o cano do canhão com vinagre.
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Situações similares ao fenômeno de dilatação ocorrida com o aquecimento do cano do
canhão são frequentes ao longo dos estudos sobre termodinâmica em diversos aspectos. Uma
dessa situações podem ser notadas e investigadas se nos interrogarmos acerca das alteração no
disposição retilínea dos trilhos das vias férreas. A esse respeito trataremos na problematização
a seguir.

25. Problematizações envolvendo as formas de dilatação estudadas na disciplina de Física
podem ser exploradas. Os fenômenos conhecidos como dilatação linear, superficial e
volumétrica podem ser exploradas no ensino médio com possibilidade de envolvimento da
disciplina de Física. A diferencial da função que determina a potência do tiro está diretamente
relacionada a variação do diâmetro interno do cano com a temperatura. Outras aplicações
podem estar relacionadas como a dilatação observadas em trilho de trens.
Figura 37 - Trilhos envergados em função da temperatura

Fonte:pt.wikipedia.org/wiki/Dilata%C3%A7%C3%A3o_t%C3%A9rmica

3.2.5 Capítulo XXI. Formação de Esquadrões

Problematização histórica: Este capítulo está associado à condução de peças de artilharia e
artilheiros em campos de batalha. Para isso Cespedes argumenta detalhadamente como se
podem distribuir os homens disponíveis para formação condução pelo terreno disponível.
A palavra esquadrão deriva de estar no esquadro significando que o que vai ser formado
tem forma retangular ainda que o esquadrão quadrado de gente não fique na forma de um
quadrado, contudo fique em esquadro. Esquadrão quadrado de terreno quer dizer que a área que
o esquadrão deve ocupar há de ser quadrado.
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O esquadrão quadrado de gente terá o tanto de homens pela frente em mesmo número
que o tanto de homens que se deve ter pelos lados. Definir se deve ser utilizado um esquadrão
quadrado de terreno ou esquadrão quadrado de gente fica a cargo do Mestre de Campo ou outro
responsável que deverá conduzir seus combatentes de forma que mais convir para se defender
do inimigo.

Problema: O Esquadrão Quadrado de terreno
Para formação do esquadrão de terreno Céspedes ensina que entre dois homens, lado a
lado, deve haver três pés de distância e entre dois homens em seguimento deve haver sete pés.
Assim tem-se que buscar um número divisível por três e divisível por sete simultaneamente.
Conteúdos possíveis para exploração:
Ano escolar: 9o ano do ensino fundamental, ensino médio, superior na formação de professores
de matemática.

Sugestão de problematizações
O Esquadrão quadrado de terreno descrito por Cespedes é definido a partir da projeção
ortogonal sobre o terreno, do espaço ocupado por um homem em uma atividade específica. A
atividade é a marcha em campo de batalha visto que esta era historicamente uma atividade de
extrema importância. Podemos, entretanto relacionar outras formas de ocupação de terreno para
atividades também de importância vital que contribuem para o sustento da população. Na seção
5.2.3 apresentamos uma UBP que trata de esquadrão quadrado, será possível ao leitor perceber
com mais detalhes o significado métrico e geométrico desse problema.

26. Problematizações envolvendo o manejo estratégico de pastagens constitui uma excelente
atividade. Pesquisas revelam o tempo de crescimento de pastagens em função da precipitação
pluviométrica tendo como resultado a produção em Kg/ha/dia de pastagem. Com estes dados
pesquisados e com criatividade o professor pode questionar sobre a área necessária para a
criação de determinado rebanho. Pode ainda ser questionado a capacidade de produção de carne
bovina ou problemas relacionados a outro tipos de gado.
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Figura 38 - Pastagens

Fonte: ceplac.gov.br/radar/semfaz/pastagem.htm
A variação de populações e suas distribuições em terrenos para atividades diversas
implicam em estudos numéricos envolvendo lotação e fluxo. Exemplos do desdobramento
dessa prática envolve lotação em praças de eventos, dimensionamento de espaços disponíveis
para estacionamento, fluxo de veículos, tráfego de passageiros nas cidades, distribuição de
pragas em lavouras, gramas por litro de defensivos agrícolas utilizados em lavouras e outros
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Recentemente na revista REMATEC envolvendo o tema História e Educação
Matemática, ainda no resumo do artigo de Ubiratan D`Ambrosio, ele destaca que procura-se
entender a evolução dos instrumentos materiais (artefatos) e intelectuais (mentefatos) que se
organizam como métodos e teorias que levam as invenções e inovações.
O desenvolvimento do nosso trabalho seguiu em consonância com esta ideia associando
desenvolvimentos mentais provocados por necessidades da subsistência de comunidades
citadas em obras antigas culminando no desenvolvimento de máquinas equipamentos e métodos
para atender tais necessidades. Para atingir os desenvolvimentos necessários para manutenção
da vida pudemos observar que a matemática ora conhecida pela comunidade tem sido utilizada
no dimensionamento e aperfeiçoamento de artefatos e métodos para suas utilizações.
O nosso olhar voltado para a matemática utilizada nas práticas investigadas e propostas
de como esta matemática pode ser utilizada nas práticas da atualidade justificam a utilização da
história e em adição a história figura como um instrumento fomentador do ato cognitivo do
estudante.
Com este propósito apontamos para a elaboração de problematizações a partir de
práticas sociais encontradas na história na formação de professores de matemática.
Mesmo sabedores da importância da proposta de ensino com base na elaboração de
UBPs, no desenvolvimento deste trabalho ficou cada vez mais claro o potencial que representa
a investigação histórica de um livro como o de Cespedes, do século XVII, escrito para o
desenvolvimento de práticas sociais a partir da construção e uso de instrumentos de geometria
vista a quantidade de problematizações que os professores de matemática podem produzir a
partir deste. De cada problematização apontada no nosso trabalho o professor pode, via
desdobramentos, apontar para outras de acordo com a sua experiência.
Advertimos ainda, que uma problematização apenas, pode contemplar grande parte dos
conceitos matemáticos de um ano escolar mas também a de conceitos abordados em outras
disciplinas com possibilidades de atendimento aos conteúdos previstos nos PCN.
As problematizações, tanto as propostas como as elaboradas, que apresentamos no
capítulo anterior ainda não foram testadas na formação de professores de matemática. Esta é
nossa intenção para um trabalho futuro, mas entendemos que as questões da pesquisa foram
atendidas e os objetivos alcançados.
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ANEXO: O livro de Cespdes traduzido para o estudo9

Título do livro: Livro de instrumentos novos de geometria muito necessários para medir
distância e alturas sem que se utilizem números, como se demonstra na prática
Autor: Andres de Cespedes
Ano da publicação: 1606

CAPÍTULO I
Ensina a construção de um quadrante geométrico com o qual se pode medir qualquer
distância, altura e profundidade, sem que seja necessário conhecer números.
Toma-se uma tabua quadrada de madeira ou de latão, a b c d, e nela se tome ga a terça
parte do lado, ad e tira-se uma linha reta gef, equidistante de ab: tome-se eg igual a: ga, e sobre
o ponto e se tenha o quadrado eHKn: dividiram-se cada lado deste quadrado em 100 partes
iguais, e as divisões opostas se juntem linha a linha e os que forem de 10 em 10 se assinalem
com pontinhos. Os lados He, Fe, se estendam até os pontos, g, r, pondo neles as mesmas divisões
que estão nos lados do quadrado: e nestas divisões dos lados eg e er, se fará agulheiros pequenos
que passe um fio fino. Em todas as divisões que forem dezenas, serão colocados os números
que forem convenientes, começando do ponto e como aparece na figura 1.
Quadrante geométrico

Fonte: Andres Garcia de Cespedes

9

Quadrante geométrico

Fonte: Elaboração nossa

Este livro foi traduzido coletivamente por Renato Cunha Lima Filho, Iran Abreu Mendes, Rafael Moreira
Santos e Gleydson Wiston.
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Também serão colocadas duas pínulas como mostram as letras P Q. No ponto e se fará
pequeno orifício no qual possa passar um fio fino com um peso que servirá de pêndulo Para se
fazer as justificações das operações este quadrado deve ter pelos menos um terço de vara e se
tiver metade da medida da vara é melhor. Também é necessário colocar uma base da maneira
que se faz no nosso Regimento de Navegação porque na mão não pode estar seguro. Também
sobre o centro e se pode fazer no quadrante do círculo nH que pode servir para muitas
operações. Por meio deste Quadrado se pode fazer um Quadrante para obter a altura do Sol e
das estrelas da maneira que ensinamos no nosso Regimento. Para medir, como havíamos dito
não é, mais necessário do que foi dito na figura anterior.

CAPÍTULO II
Que ensina a medir uma torre ou outra altura qualquer, que está perpendicular ao
horizonte, estando no mesmo plano, onde não se pode chegar ao que se mede.
Pois estando no plano do horizonte, e querendo medir uma torre, ou outra altura qualquer,
se ponha a pínula P à vista e levantando ou baixando o lado, bc, até que a vista passe pelo
orifício da pínula, e que se veja o extremo da coisa que se mede, então considere o pêndulo que
cai do ponto, e, onde o fio corta o lado, KH, do quadrado; supondo que seja no ponto, o. Depois
conte, para trás, pés ou passos, por linha reta, que pareça ser proporcional; tanto da distância
que se mede, como da altura; supondo que a retirada são 10 passos, então passa-se o fio do
pêndulo para o orifício de número 10, no lado, er, e nessa segunda estação se tornará a ver pelos
orifícios das pínulas o extremo da coisa que se mede, e se notará aonde que o pêndulo cairá no
lado KH e anotando que o fio cai no ponto p. Pois estendendo que na primeira estação o pêndulo
que cai do ponto, e, pelo ponto, o, e na segunda estação que cai do orifício 10, pelo ponto, p, se
cortarão no ponto q. Pois caminhando do ponto q, pela paralela que por ali passarem, até o lado,
en, como mostra o segmento, qm, o quanto houver do ponto, e, ao ponto, m, será a altura do
objeto que se mede, que aqui seriam dezoito passos.

Demonstração desta prática
Seja o plano do horizonte, sb, e a altura que se mede, ab, perpendicular ao horizonte. Seja
a primeira estação no ponto, d, onde se vê o ponto, a, pelos orifícios das pínulas e será o raio
visual, dKe, então o pendulo que cai do ponto, e, cortará o lado, Kl, em, o, passando para a
segunda estação que se faz no ponto, S, tornando a ver o ponto a pelos orifícios das pínulas e
estando o pêndulo fixado no ponto, n, vários pontos afastados do ponto, e, quantos passos há
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entre as duas estações, ds cortará o pêndulo ao lado, Kl, em, p e também em q. Tire-se, qh,
perpendicular sobre, em, e o raio visual, é, sKea. Pois digo que a altura, ba, é tantos passos
quantas partes são, hq. Na primeira estação, o ângulo, Keo, é igual ao ângulo, dab, pelo axioma
29 do primeiro livro de Euclides, logo o ângulo, oem, é igual ao ângulo, adb, pelo axioma 32
do primeiro livro de Euclides; pelo qual o triângulo, eqh, é equiângulo ao triangulo, adb.

Na segunda estação o ângulo, sab, é igual ao ângulo, nre, pelo axioma 29 do primeiro
livro de Euclides e pelo mesmo axioma o ângulo, nqh, é igual ao ângulo, nre, logo o ângulo,
rne, é igual ao ângulo, asb, pelo axioma 32 do primeiro livro de Euclides; pelo qual o triângulo,
qnh, é equiângulo ao triângulo, asb, e pelo quarto axioma do sexto livro de Euclides, os lados
serão proporcionais, como o lado, qh, está para o lado, hn, assim como o lado, ab, está para o
lado, bs, da mesma forma, qh, está para, he, assim como, ab, está para, bd; alternadamente,
como temos, qh, antecedente ao antecedente, ab, assim se tem consequente, qh, ao consequente,
bs, e como temos, qh, com, ab, assim he com, bd. Logo a proporção de, hn, com, bs, é a mesma
que, he, com, bd, pelo axioma 2 do quinto livro de Euclides, pois tem uma e outra proposição
que é como, qh, com, ab. E pelo axioma 19 do quinto livro de Euclides, havendo-se o todo, nh,
com o todo, sb, como a parte, eh, com a parte, db, o restante, ne, agora com o restante, sd, como,
nh, com sb. Estará provado que, nh, com, sb, se havia como, qh, com, ba, logo, ne, com, sd, se
faz como, qh, com, ba; e quantos pontos, ay, em, ne, tantos passos se tomaram em, sd. Logo
quantos pontos houverem em, qh, tantos passos existirão em, ba, que é a altura do que se mede;
e o lado, qh, é igual ao lado, et, por estar entre as paralelas, he, qt. Pois quando demonstrado
que se do ponto donde se cortam os pêndulos, se tira uma perpendicular sobre o lado, eK, que

93

os pontos houveram do ponto, e, até onde cai a perpendicular, mostram os pés, ou passos que
tem de altura do que se mede, segundo será a medida que se toma entre as estações e os pontos
que há entre, nh, é a distância que há entre a segunda estação e o ponto, b, conforme as mesmas
medidas em pés ou passos. De maneira que neste instrumento se mede juntamente à distância
e altura.

Capítulo III
Que ensina como se medir a altura de uma torre, ou outro coisa que esta perpendicular
ao horizonte desta outra torre
Digo que se há de medir a altura, ba, que está perpendicular sobre o horizonte, sb, desde
a torre, sdf, que também estar perpendicular ao horizonte; imagine-se que a torre, sd, foi
construída de sorte que, sf, seja a altura de, ba; e ficará o seguimento, fa, paralelo ao horizonte,
sb. Posto o que mede no ponto, d, e olhando pelo orifício das pínulas o ponto, a, o pêndulo que
cai do ponto, e, cortará a linha, lm, pelo ponto, u. Baixe-se o que mede ao ponto, g, e torne a
ver pelos orifícios das pínulas o ponto, a, estando o pêndulo no ponto, n. tantos pontos afastados
do ponto, e, quantos passos há entre o ponto, g, e o ponto, d, e cortará o pêndulo pelo ponto, t,
ao lado, lm, cruzando-se os dois pêndulos no ponto, x, do qual se tomará a linha, xh, que é
paralelo a, me, e cairá no lado, eK, e os pontos que houverem do ponto, n, ao ponto, h, tantos
passos há do ponto, g, ao ponto, f, que é o mesmo que a altura, ba, menos a quantidade, gs, que
é o que existe da segunda estação ao horizonte.

E os pontos que houverem no segmento, hx, tantos passos haverão de distância que há
entre as duas torres que é a linha, sb.
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Demonstração do que temos dito
Na primeira estação, o ângulo, ueK, é igual ao ângulo, fda, por ser; ev, df, paralelas do
ponto, x. Donde se cortam os pêndulos se tirem, xh, perpendicular sobre, eK, e pela 32 do
primeiro livro de Euclides, ficará o triângulo, afd, equiângulo do triângulo, xhe. Na segunda
estação, o ângulo, gnt, que faz o raio visual com o fio do pêndulo, é igual ao ângulo, fga, pela
29 do primeiro livro de Euclides; logo pela 32 do mesmo livro, o triângulo, xhn, é equiângulo
do triangulo, gfa. Logo pelo 4 do sexto livro de Euclides, os lados serão proporcionais, e assim
se terá, xh, com, hn, assim como, af, com, fg; e como se tem, xh, com, he, assim como se terá,
af, com, fd; e alternadamente como se tem o antecedente, xh, com o antecedente, af, assim o
consequente, hn, com o consequente, fg. Também como o antecedente, xh, com o antecedente,
af. Assim o consequente, he, com o consequente, fd. Logo pelo 11 do quinto livro de Euclides,
a proporção que houver entre, hn, com, fg, essa também terá, he, com, fd; porque tanto uma
quanto a outra proporção são como a que se tem entre, hx, com, fa. Pois em todo, hn, haverá
com o todo, fg, como a parte, he, com a parte, fd; pela 19 do quinto livro de Euclides, o restante,
en, se fará com o restante, dg, assim como o todo, hn, com o todo, fg; e a proporção que tem,
en, com, dg, é proporção de igualdade, porque tantos passos tem, dg, como pontos, en. Logo
tantos passos tem, fg, como pontos, hn, que é o que se pretendia provar. E sendo encontrado fg,
se conhecerá, ac, que é seu igual, e porque o lado, xh, é proporcional ao lado, af, tantos quanto
pontos houverem em, xh, tantos passos haverão em, af, que é a distância entre, gc. A altura, que
tem ac, serão ditos pelos passos que tiver em, gs, que é igual de, cb, e ficará conhecida a altura,
ab, na medida que se mede, dg.

Capítulo IV
Que Ensina como se medirá a distância de algum plano, estando em alguma torre
Seja o plano que se tem de medir, ab, e uma torre, bs, de onde se quer saber os passos que
há do ponto b, até o ponto, a. Ponha-se a pínula que está mais próxima do centro do quadrante
à vista, e passando o raio visual pelos orifícios das pínulas, se veja o ponto, a; e o pêndulo que
cai do ponto, e, cortará o lado, Kl, em, o, de onde se fará um sinal. Depois se passem à segunda
estação subindo-se na torre, e o pêndulo se mude nos orifícios que estão no lado das pínulas,
tantos pontos afastados do centro, e, quantos passos há entre as duas estações, e tornando a ver
pelos orifícios das pínulas o ponto, a, se notará donde cai o pêndulo e de onde corta o pêndulo
da primeira estação que será o ponto, q, do qual se tome a paralela mais próxima que cai sobre
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o lado, eK, que será o ponto, f, que o número que ali estiver mostrará os passos que há entre,
ba.

Demonstração do que temos dito
Na primeira estação o ângulo, oem, que faz o pêndulo com linha visual, da, é igual ao
ângulo, bda, por ser, db, e, eo, paralelas; e tirado, qh, perpendicular sobre, em, o triângulo, qhe,
é equiângulo do triângulo, abd. Na segunda estação, o pêndulo que cai do ponto, n, faz o ângulo,
qnh, igual ao ângulo, bsa, por ser, sb, e, nq, paralelas. Logo o triângulo, qnh, é equiângulo do
triângulo, bsa, e pelo 4 do sexto livro de Euclides, seus lados serão proporcionais, e como se há
nh, com, hq, assim teremos, sb, com, ba.
Também sendo o triângulo, ehq, equiângulo do triângulo, dba, a proporção de, eh, com,
Kq, será também de db, com ab; e alternadamente a proporção de, qh, com, ab, será como a de,
hn, com, bs. Também, qh, se fará com, ab, como, he, com, bd. Logo a proporção que tem, hn,
com bs, é a que tem, he, com, bd, pelo 11 do quinto livro de Euclides, porque entre ambas são
como, qh, com, ab. Pois o todo, hn, com o todo, bs, é como a parte, he, com a parte, bd, pelo 19
do quinto livro de Euclides. O restante, en, se fará com o restante, ds; e, en, com, ds, tem
proporção de igualdade porque tantos pontos há em, en, como passos há em, ds. Logo quantos
pontos houverem em, qh, tantos passos haverá em, ab. Pois a proporção de, qh, com, ab, é como
a de, hn, com bs; e estando, qh, fe entre paralelas serão iguais. Logo a paralela que dá interseção
dos pêndulos, que é o ponto, q, cairá sobre o lado, eK, do quadrado, mostrará a distância que
há entre, ba, conforme a medida que se fez entre as duas estações.
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Advertência sobre o que foi dito sobre a interseção dos pêndulos

Pode acontecer que o pêndulo da segunda estação não se encontre com o pêndulo da
primeira estação, dentro da superfície do quadrado. Isso acontecerá quando a coisa que se mede
tiver mais passos ou varas que tem divisões o quadrado. Quando isso acontecer se fará assim:
havendo assinalado os lados do quadrado por onde caem os pêndulos, pondo o quadrado em
um plano e estendendo os pêndulos até que se cruzem e estendendo também o lado do quadrado
sobre a paralela, que tem de cair a paralela que sai da interseção dos pêndulos de onde esta
paralela cairia no lado do quadrado até o ponto, e, se contar as divisões que houverem, tantos
passos será a distância ou altura que se mede.

Como se no quadrado, eKlm, o pêndulo que sai do ponto, e, corta o lado, Kl, em, o: e o
pêndulo que sai do ponto, n, corta o lado, Kl, em, p, sem se cortar dentro da superfície do
quadrado, pois podendo o quadrado, eKlm, em algum plano, eo, np, até que se corte, que será
em, q, estenda-se a linha, eK, pondo por ele algum fio:do ponto, q, se tire, qt, perpendicular
sobre, eK, e será o seguimento, et, a altura do que se mede, tirando a linha, qh, perpendicular
sobre, em, se fará a mesma demonstração do primeiro, pressupondo as linhas visuais como está
dito. Querendo saber quantas partes é, Kt, das que, eK, é 100. Tome-se com o compasso, Kt, e
ponha-se sobre, eK, e se verá as partes que contém.
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Capítulo V
Que ensina a medir a distância de um plano sem que haja uma parte alta como no
exemplo passado
Pode-se medir a distância de um plano desta maneira. Seja o plano que se tem de medir,
ab, posta pínula, D, na vista e estando o quadrado posto em superfície plana, equidistante ao
horizonte, se verá pelos orifícios das pínulas o ponto, b, e sem se mover o quadrado se
encaminhe a vista pelo lado, Dl, do quadrado, a certo ponto que esteja distante do ponto, a 30
ou 40 passos, que seja o ponto, o, deixando assinalado no ponto, a: E posto o quadrante no
ponto c de maneira que o ângulo, l, do quadrado chegue ao ponto, c; e o lado lD, se aproxime
de sorte, que passando a vista por ele se vê o sinal que se fez em a. Estando assim fixo o
quadrado, se ponha uma régua pelo ângulo, c, do quadrado, e s vá aproximando à régua até que
passando a vista por ela, se veja o ponto, b, e estando assim a régua sem se mover, se busque
no quadrado um paralelo, dos que vão do lado Dl ao lado Bm, que esteja tão afastado do ângulo,
c, quantos passos tem entre, ac: e supondo que seja este paralelo, fg, e veja-se aonde a régua
corta este paralelamente, que será o ponto, e, pois digo, que quantas divisões houverem neste
paralelo do ponto, e, ao ponto, f, tantos passos tem a distância ab.

A prova está clara, por que aqui tem dois triângulos, abc, fec, que são equiângulos, logo
os lados proporcionais, pelo 4 do sexto livro de Euclides, que pela proporção que tem, cf, com,
fe, esta tem, ca, com, ab. E alternadamente, a proporção que tem, cf, com, ca, esta tem, fe, com,
ae; e a proporção que tem, cf, com, ca, é de igualdade, por que tantos pontos tem, cf, como
passos, ca: logo quantos passos tiver, fe, terá, ab, que é o que se havia de provar.
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Capítulo VI
Que ensina por este quadrado com só uma estação, se pode medir qualquer
distancia ou altura, ao qual se não pode chegar
Pois querendo medir a distância, bd, ou a altura, ab, estando o quadrado posto em seu pé,
se levanta o lado, Kc, de maneira, que estando a pínula, D, no olho passe a vista pela pínula, B,
e se veja o ponto, a, há de cair do ponto, e, um pêndulo e do ponto, K, outro: e em cada um
deles alinhados uma conta pequena. Pois vendo-se (como está dito) pelas pínulas o ponto, a,
cairão os pêndulos, cfn, Kdg, como aparece na figura seguinte. A conta que está no pêndulo Kg
se vai subindo ou baixando pelo fio (estando o quadro fixo) até que pondo a vista nela, e
passando pelo ângulo, l, do quadrado se veja o ponto, a. E para que este raio visual seja mais
certo haverá outra conta no pêndulo, cfn, a qual subirá pelo fio até que o raio visual passe pelos
três pontos d, l, p; e estando fixo o quadrado, tome-se, dc, igual a, pe, que se fará facilmente.
Se o pêndulo, en, se pôr sobre, em, se verá os pontos que contém, ep; e outros tantos se ponham
em, dc; e o pêndulo, Kg, sobre, Kl, se saberá os pontos que tem, Kc. Pois digo, que as vezes
que os pontos que tem, Kc, couberem em, Ke, que outras tantas caiba, Kd, em Ka Logo já se
sabe o raio visual, Ka, quantas medidas tem das que é, Kd, uma.
Estando-se o quadrado de maneira que se possa na primeira vista do ponto, e, ao ponto,
c, se ponha um fio que será, ec. Separa-se quantas partes o ponto tem o fio, ce, das que o lado
do quadrado tem 100. O qual se sobra como se fez nas passadas. Pois quantas vezes os pontos
do lado, Ke, couberem no lado, ce , tantas vezes caberá, Kd, no raio visual, da. Para saber a
distância, db, e a altura, ba, se ponha um fio do ponto, c, que perpendicular sobre o pêndulo,
en, que cairá no ponto f.
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Pois sabendo os pontos que tem, cf, dos que o lado do quadrado tem 100. As vezes que
couberem, Kc, em, ef, tantas caberá, Kd, em, db; E sabendo os pontos que tem, fe, se saberá
quantas vezes cabe, Kc, em, fe, que quantas vezes caberá, Kd, em, ba. Pois sabemos desta
operação a distância do plano, db, e a altura de, ba, e os raios visuais, da, e Ka: e tudo isto com
uma só estação.

Demonstração do que foi dito
Considerando a figura passada, a demonstração desta prática está clara, porque dos raios
visuais, Ka, da, e o pêndulo, Kd, se forma o triângulo, Kda; e tirando, ec, paralela a, pd, será o
triângulo, Kce, equiângulo do triângulo, Kda, pela segunda do sexto de Euclides. E pela 4 do
mesmo, os lados serão proporcionais; e assim como se tem, cK, com, Ke, na mesma proporção
se tem, dK, com, Ka. Logo tantas vezes quanto couber cK em Ke, caberá também, dK em Ka
que é o primeiro, e a proporção que tem, Kc, com, ce, essa tem, Kd com, da. Logo as vezes que
couber, Kc, em, ce, outras tantas caberá, Kd, em, da, que é o segundo. Mas como se tem, Kc,
com, ce, assim se tem, Kd, com, da; e alternadamente, como se tem, Kc, com, Kd, assim se tem,
ce, com, da.
Também como se tem, ce, com, cf, assim se tem, ad, com,db; e alternando, como se tem,
ce, com, da, assim se tem, cf, com, db. Logo pelo 11 do quinto de Euclides, como se tem, Kc,
com, Kd, assim se tem, cf, com, db, pois a uma e a outra proporção é como, ce, com, da. Pois
tendo-se, Kc, com, Kd, bem como, cf, com, db, alternadamente se terá, Kc, com, cf, como, Kd,
com, db. Logo as vezes que couber, Kc, em, cf, tantas caberá, Kd, em, db, que é o terceiro. Mas
como se tem, ce, com, cf, assim se tem, da, com, db, por serem os triângulos, cef, dab,
equiângulos, e alternadamente se terá, ce, com, da, assim como, ef, com, ab. Logo pelo 11 do
quinto de Euclides, como se tem, Kc, com, Kd, assim se terá, ef, com, ab, porque há uma e
outra proporção, é como, ce, com, da; logo tantas vezes quanto couber, Kc, em, ef, outras tantas
caberão, Kd, em, ab e fica sabido o quarto, que é a altura, ab. De sorte, que com só uma estação
se conhecem os raios visuais, distância e altura cuja medida comum é o segmento, Kd, que é o
intervalo entre as duas vistas.
Para que esta medida se faça com mais precisão se requer que o quadrado seja grande,
que quanto maior for se obterá com mais precisão; e no executar há de se ter diligência,
guardando os preceitos do capítulo, como o pede a demonstração. Com isto fica demonstrado
como sem que interroguem números, com só uma estação se pode qualquer altura e distância,
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que para muitas ocasiões que podem acontecer, é de muita importância, principalmente na
guerra.
Capítulo VII
Em que se ensina a medir uma distância de um plano com só uma estação estando
em uma parte alta
Pode acontecer, que estando no alto de um monte se deseja saber a distância de um plano
e em semelhante disposição e não tem lugar de fazer duas estações, porque a descida do monte
não dá lugar de pode-las fazer, para não cair perpendicularmente ao horizonte; pelo qual é de
importância poder medi-lo com só uma observação. Supomos que se tem de medir a distância
do plano, bd, estando em alguma parte alta, como, ba: e do ponto, a, se quer saber os passos
que tem a linha, bd, e também o raio visual, ad. Assentando o quadrado em seu pé, se ponha a
pínula B à vista, e passando o raio visual pelos orifícios das pínulas se veja o ponto, d: e assim,
ficando fixo o quadrado, a conta que está no pêndulo, Kg, suba pelo fio, até que chegue a tocar
no lado do quadrado, que será no ponto e.

Posta à vista pela conta, e, se enderece ao ponto, d, e suba a conta que está no pêndulo,
cn, até que o raio visual que sai do ponto, e, ao ponto, d, passe por ela que será no ponto f.
Busca-se cf sobre o lado, cm, e saber-se-á quantas partes tem, cf, sabendo que o lado do
quadrado tem, 100, as quais partes restarão das partes que tiver, Ke, e ficará sabido as partes
que tem, he, das que são o lado do quadrado 100. Pois digo, que às vezes as partes que tem, he,
entrarão em, hf, que é o lado do quadrado, outras tantas entrará na linha, eK, no raio visual, Kd
e sabendo, eK, que parte é de uma vara ou de outra medida, se saberá que tão grande é o raio
visual que sai do olho ao ponto, d. Para saber a distância, bd, se ponha o fio, cr, que vai paralelo
ao horizonte, o qual se fará facilmente, se cair perpendicular sobre, Kg, este fio, cr, seja quantas
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partes tem das que, Ke, são 100. Digo que as vezes em que entrar, he, em, cr, que tantas vezes
entrara, Ke, em, dq, o ponto, q, é de onde cai o pendulo, Kg, sobre o horizonte e assim, Ke, é
comum à medida do raio visual, e à distância, qd.

Demonstração do que se tem dito
Na figura seguinte, sendo o raio visual Kcd os pêndulos caem em algumas retas sobre o
horizonte pelo qual são paralelos: e assim tomando Kh igual de cf se tirarmos fh será paralela
de cK: e pelo 2 do sexto livro de Euclides o triângulo hfe, é equiângulo do triângulo, Kde, e
pelo 4° axioma do mesmo, os lados proporcionais: logo como há, eh, com, hf, assim se tem,
eK, com, Kd, pelo qual quantas vezes entrar, eK, em, Kd, que é no lado do quadrado, tantas
vezes entrará, eK, em, Kd. Logo se sabe o raio visual, Kd, conforme a medida, eK, que é a
primeira que se havia de demonstrar. Pois que, eH, está para, hf, assim como, eK, com, Kd,
alternadamente se fará, eH, com, eK, como, hF, com, Kd. Os triângulos, Krc e Kqd, pelo 2°
axioma do sexto de Euclides, são equiângulos, porque, rc, é paralela de, qd, logo pelo 4° axioma
do mesmo, os lados serão proporcionais, que como se tem, Kc, com, cr, assim será agora, Kd,
com, dq: e alternado como se tem, Kc, com, Kd, assim, cr, com, dq. E por que, Kc e hf, são
iguais, diremos, que como se tem, hf, com, Kd, assim se tem, cr, com, dq: logo pelo 11 do 5°
de Euclides, como se tem, eh, com, ek, assim se tem, cr, com dq, pois a uma e outra proporção,
é como, hf, com, Kd: e alternadamente, como se tem, eh, com, rc, assim se tem, eK, com, dq.
Logo quantas vezes entrar, eh, em, rc, tantas entrará, eK, em, dq. Por estar conhecidas, eh, rc,
se sabe quantas vezes entra, eh, em, rc, e assim se saberá as vezes que, eK, entrará em, dQ, e
ficará conhecida a distância, dq, conforme a medida, eK, que é o que se propõe.

Capítulo VIII
Como se sabe com esse quadrado a altura do sol sobre horizonte
Levantada a pínula que está junto ao centro do quadrante para o Sol, até que seus raios
entrem pelos agulheiros das pínulas então se notará onde corta o pêndulo nos lados do quadrado,
os pontos em que vai cortar quer pela mesa ou tangentes, a altura irá ser conhecida. Se o pêndulo
cortar no lado, nK, os graus que dizem nas tábuas é o que o Sol está afastado do Zênite, que
quitando de 90o, ficará a altura do Sol sobre o horizonte. Exemplo: tomando-se a altura do sol
o pêndulo cortou 55 pontos do lado, Kih, que buscados na tábua segunda, a das tangentes,
encontra-se o que me dá 29 graus; e tanto estava o Sol levantado sobre o horizonte. É de se
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advertir que quando se entra na tábua segunda, a buscar no corpo da tábua os 55 pontos hão de
se quitar do número que estiver na tábua, cinco figuras à direita. A razão é por que o seno todo
da tábua, tem oito letras, e o lado do quadrado não tem mais de três. Pois corte o pêndulo no
lado, nK, 60 partes, nas quais buscadas no corpo da tábua segunda, como está dito,
encontraremos que dão 30 graus e 58 minutos o tanto que está afastado o Sol do Zênite; que se
os quitarmos de 90 ficarão 59 graus e 2 minutos, e tanto está levantado o Sol do horizonte.
Poderia acontecer, que quando se toma a altura do Sol, que o pêndulo não cortasse no
lado do quadrado em uma parte boa, então é necessário fazer outra operação para saber
precisamente a altura do Sol. Pois quando isto acontecer se veja de onde corta o pêndulo no
corpo do quadrado, por parte justa, e alguns das linhas que são paralelos ao lado, KH, e supomos
que cortou em, x, a paralela 90 e teremos o triângulo retângulo, ezx: e o lado, ez, é 90, e o lado,
zx, 20 partes das mesmas. Pois se, ez fosse o seno todo, zx, seria a tangente do ângulo, zex.
Pois pela regra de proporção diremos, quando, ez, é 90 zx é 20 mas quando, ez, é 10.000.000
quanto será, zx, multiplicando 20 que é segundo termo, por 10.000.000 que é terceiro termo; e
o produto partido do primeiro, que é 90 será o quociente, 2.222.222 o qual buscando no corpo
da tábua das tangentes, na coluna de onde não haja mais de sete letras, e encontraremos que
correspondem 12 graus, e quase 32 minutos, e tanto é o ângulo, zex, que é o que o Sol está
levantado sobre o horizonte. Porque nas tábuas poucas vezes se encontrará justamente, o
número que sai no quociente, se buscará o mais próximo, que não poderá haver erro de meio
minuto : e se nisto se faz o cuidado, se tomará a diferença entre os dois números mais próximos
ao quociente, e a diferença que há do quociente ao número próximo menor: e conforme a
diferença entre os dois números mais próximos ao quociente, se houver com 60 assim se tem
de haver a diferença do quociente, e do número próximo menor, com outro número, que por
regra de proporção se venha a saber; quais são os segundos, mas que os minutos que respondem
ao número próximo menor ao quociente: e desta sorte se tenha a altura do Sol muito precisa.
Por este quadrado se podem saber muitas outras coisas pertencentes a Geometria e
Astronomia, como são cordas, e senos, e tangentes e secantes: contudo aqui não é nosso
interesse tratar desta matéria, que em outra parte o havemos feito, se não só do que trata a medir
distâncias e alturas, segundo fica dito.
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Capítulo IX
Ensina a construção, o uso e a demonstração do Báculo de Jacó.
É Bem antigo o uso do Báculo de Jacó, e que alguns têm escrito o modo de trabalhar
com ele, que é muito fácil, pelo qual lhe tem por instrumento de gente rústica: a não ser por
isto, o porquê até agora não se tem visto a demonstração em que se funda, que entre os
Geômetras não se faz uso frequente dele, sendo o mais fácil e certo instrumento de tantos e até
se ouvi que se vão inventando para medir, tanto no alto como no plano, e em baixo, qualquer
distância que se ofereça. Só se tem o inconveniente, que é necessário que na parte de onde se
mede, haja algum plano, que seja tão grande como a altura, ou largura do qual se mede: contudo
isto se remedia, que com só uma estação se pode medir qualquer altura e distância, como
provaremos; e assim excede a todos os demais instrumentos, em quanto a estas três medidas,
pois qualquer pessoa rústica pode medir com ele, o qual não fará com os demais, exceto com o
nosso Quadrado Geométrico; ainda que trabalhar com este (báculo) é mais confortável, e se
pode construir com facilidade, como parece.
Tome-se uma vara que seja de boa madeira e
tenha de comprimento cinco palmos: ponha-se em
esquadro, dando-lhe a espessura conforme o
comprimento, a qual seja, ab. Tome-se outra vara de
seção quadrada, que tenha de largura dois palmos,
que seja, cd: e na vara, ab, se façam uns agulheiros,
como, g, e, f, igualmente distantes uns dos outros e a
distância seja tão grande como a vara, cd: e os
agulheiros serão de sorte, que por eles fique a vara,
cd, justamente. E há de entrar de maneira que tenham
ângulos retos com a vara, ab, e com isto está acabada
a construção do Báculo.
Pela comodidade das medidas que se podem
oferecer, se farão outros agulheiros de baixo do
ponto, g, e outros de baixo do ponto, e, que de um ao
outro haja a distância de, g, até, e, que é do tamanho
de, cd, que é a transversal.
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Uso do Báculo
Para medir com este instrumento, se ponha a vara, cd, em um dos agulheiros, de maneira
que as partes que fiquem à vista sejam equidistantes a vara ab. Pois querendo medir a torre, fg,
se ponha a vara, ab, de sorte que o ponto, b, esteja posto próximo do olho: e observando pelos
pontos, c, d, que são os extremos da transversal, se tem de ver o alto da torre, que é o ponto, f:
e o baixo que é o ponto, g: e suponho que aconteceu estando o que mede no ponto, h. Feito isto
se passe a transversal, cd, em outro agulheiro, tão distante dele que se quita como o mesmo
transversal: e vão-se aproximando da torre, e observando do ponto, b, pelos extremos da
transversal, o alto e baixo da torre, como foi feito primeiro: e então supondo que o que se mede
se encontrou no ponto, k: pois os pés, os passos que houverem entre, hk, é a altura da torre.

Segue-se a demonstração desta prática
Seja na figura seguinte a torre, ab, perpendicular ao horizonte. Seja o Báculo, ef, a
transversal, gk, e o segundo agulheiro, h, tão distante do primeiro como, gk. Pois medindo a
torre, ab, como está dito, o que mede parou na primeira estação, no ponto, c, estando a
transversal no agulheiro, f, e os raios visuais são, eka, e egb. Passando a transversal para o
agulheiro, h, como foi dito, e tornando a ver a torre pelos extremos da transversal, o que mede
parou no ponto, l, e os raios visuais são, ena, emb. Os segmentos, ce, le, são iguais, porque são
a altura de quem mede: pois digo que o espaço, lc, é igual à altura, ab. Estenda-se a linha, le,
até que corte o raio visual, ea, que será no ponto, q, e o raio visual, eb, cortará no ponto, i: pois
sendo, ce, le, a altura do que mede, são iguais e caem perpendicularmente sobre o horizonte:
logo, ce, le, ba, são paralelas entre si. E pelo segundo do sexto de Euclides, cl com, lb, tem a
mesma proporção de, ei, com, ib: e a que tem, ei, com, ib, esta tem, eq, com, qa. Logo pela
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segunda do quinto de Euclides, a proporção que tem, eq, com, qa, essa tem, cl, com, lb: logo
convertendo, como se tem, aq com qe, assim se tem,, bl, com, lc: e compondo, como se tem
todo a linha, ae, com, qe, assim todo a linha, bc, com a linha, lc: e como se tem, ae, com, qe,
assim se tem, ab, com, iq.
Logo pela segunda do quinto de Euclides, como se tem, ab, com, iq, assim, bc, com, lc:
pois entre ambas são como, ae, com, qe. Pois aqui temos quatro segmentos retos e
proporcionais, porque como se tem, bc, com, lc, assim se tem, ab, com, iq, logo pela decima
sexta do sexto de Euclides, o retângulo que se fizer de, bc, que é a primeira, por, iq, que é a
quarta, será igual ao retângulo que se fizer de, lc, por, ab, que são segunda e terceira: que fique
isto na memória.
Busque-se na linha bc, um ponto, que pondo o pé do compasso nele, o outro passe pelos
pontos, c e a, o qual será o ponto, o: e sobre este ponto, o, se faça o semicírculo, cap: e tomese, bt, igual a, bp. Tire-se, tu, paralela à, bc, e será o paralelogramo, bcut, iguais ao quadrado,
ab, pela última do segundo de Euclides. Resta-se agora provar, que a linha, bt, é igual a, iq, e
ficará provado que o retângulo que se faz de, bc, por, iq, é igual ao quadrado, ab. Para isto se
estendam as linhas, be e tu, até que concorram, no ponto, y: pelo ponto, y, se tire, Ayz, paralela
a, uc: e estenda-se, bc, até que se encontre, Ayz, que será em, z: e tome-se, yA, igual a, zy: e do
ponto, A, pelo ponto, t, se tire a linha, At, que passará pelo ponto, q, como logo se dirá.
Dispostos dessa forma, a proporção de, zl, com, lb, é como a de, yi, com, ib, pela

segunda do sexto de Euclides: pois compondo como, zb, com, lb, assim, yb, com, ib, como, yb,
com, ib: assim, yt, com, xt: pelo qual como, zb, com, lb, assim, yt, com, xt: e também, At, com,
qt. E pela quarta do sexto, como se tem, bz, com, zy, assim, bl, com, li: e permutando, como,
zb, com, lb, assim, zy, com, li: e como, zb, com, lb, assim será, yt, com, xt, e como yt, com, xt,
assim, yA, com, xq. Logo pela 11 do quinto livro, il, qx, são iguais. Pois andando a cada uma a
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quantidade comum, ix, serão iguais, lx, iq. Teríamos que, lx, é igual a, bt, logo, iq, será igual a,
bt. Portanto sendo três linhas, Ay, iq, bt, iguais e paralelas; passando, yb, pelo ponto, a, também,
At, passará pelo ponto, q. Teríamos provado, que o retângulo que se fazia de, cb, por, iq, era
igual do retângulo que se fazia de, cl, por, ab: logo o retângulo que se fizer de, cl, por, ab, é
igual ao retângulo que se faz de, cb, por, bt. Pois, bt, é igual a, iq, e o retângulo que se faz de,
cb, por bt, é igual do quadrado, ab: logo, ab, lc, são iguais, que é o que se pretendia provar.

Capítulo X
Como no Báculo de Jacó se pode medir a distância de um plano com só uma
estação

Na figura precedente suponho que quero saber a distância, cb: para essa operação é
necessário que o báculo, ef, se ponha paralelo ao horizonte; o qual se fará se do ponto, f, se
colocar um pêndulo o qual venha pelo meio da transversal, fg, e estando o Báculo nesta
disposição, do ponto, e, que é de onde está o olho, se veja o ponto, b, de tal sorte que o raio
visual, egib, passe pelo extremo da transversal, que suponho que passou pelo ponto, g, e para
que passe por este ponto é necessário que saia, mais ou menos, a transversal para que o raio
visual passe por seu extremo. Nesta medida tendo conhecido a parte da transversal, fg, e o que
vai do ponto, f, ao ponto, e, e também está conhecida, bE, que é igual a, ce, porque eE, é paralela
a, cb, e, ec, é perpendicular sobre, cb. Pois pela quarta do sexto, como se tem, fg, com, bE,
assim se tem, ef, com, eE. Pois estão conhecidas a primeira, segunda e terceira quantidade
conhecer-se-á a quarta, eE (seguindo a regra das proporções), que é igual a, cb, e a distância
que se queria saber. O segmento, ce, se pressupõe que é a altura do que mede, e esta se pode
conhecer: e se quiser por um pau ou outra coisa que tenha o mesmo efeito, será a mesma coisa.
Esta operação é muito útil e necessária, porque muitas vezes acontece de não haver lugar de
fazer duas estações.
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Capítulo XI
Como se pode medir com este báculo a altura de qualquer coisa, na qual não se
pode chegar com só uma estação.
Na mesma figura passada quero medir a altura, ba, desde o ponto, c: estando o olho em,
e, levantado do plano a quantidade, ce, será o raio visual, eKa, e o raio, ef, o qual se tem de pôr
paralelo ao horizonte, como foi dito no capítulo precedente: e também passará o raio visual pelo
extremo K da transversal, e se verá o ponto, a. Nesta medida se forma o triângulo retângulo,
eEa, e o triângulo, efK, os quais são equiângulos: pelo qual como se tem, ef, com, fK, assim se
tem, eE, com, Ea. As três quantidades são conhecidas; estas são: ef, fK, e a terceira, eE, se
supõe pelo capítulo precedente: logo pela regra de proporção saber-se-á, Ea, está conhecida
pela passada, bE: logo sabe-se, ba, que é o que se pretendia.

Capítulo XII
Em que se propõe a construção de um nível com que se nivela qual de dois lugares
está mais alto: e juntamente se saberá a distância que há entre ambos

Faça-se o círculo, abcd, cujo centro é, e: e tirem-se os diâmetros, ac, bd, que dividam o
círculo em quatro quadrantes: parta-se o raio, ce, em dez partes iguais: e pondo o pé do
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compasso em, c, se descrevam círculos que passem pelas divisões, e parem na circunferência
do círculo, abcd. Depois do ponto, a, se tirem os segmentos, até onde as circunferências que se
descreveram do ponto, c, cortam a circunferência do círculo, abcd. Depois do ponto, a, se tirem
os segmentos, ab, ad, que serão os braços do nível: tome-se, al, am, que sejam iguais, e tire-se,
lm, e esta será a travessa do nível: e de onde cortem os segmentos que se divergem do ponto, a,
a esta travessa se põe as medidas que mostram a altura de um ponto a outro, a qual assinala os
seus números, como aparece na figura.
Quando se tem de fazer este nível, se busque uma parede muito lisa e plana, na qual se
fará o círculo, abcd, que tenha pelo menos dez pés de diâmetro, no qual se trabalhará como
temos dito aqui, partindo o raio, ce, em dez partes iguais, cada uma será de meio pé; e outro
tanto valerá cada divisão da transversal, lm. Cada uma dessas divisões se pode dividir em 20
partes, de sorte que se tenha feito nas dez. Para que com mais precisão se faça o nivelamento,
os braços, ab, ad, se farão de maneira que de uma ponta a outra excedam os dez pés: e a travessa,
lm, quanto mais próxima se puser dos pontos, bd, será melhor, pois serão maiores as divisões.
A construção deste nível é vista em alguns livros, mas não a demonstração, assim me
pareceu que para quem lhe fabricar por esse modo, que seria bom pôr a demonstração para a
satisfação de quem trabalhar com ele.

Capítulo XIII
Em que se põe a demonstração do nível que se tem descrito
Seja o círculo da figura seguinte, abcd, igual ao círculo, abcd, da figura precedente: e tirese os diâmetros, ac, bd, que dividem o círculo, abcd, em quatro partes iguais, e cortar-se-ão no
centro, e: tire-se as linhas, ab, ad, que serão os braços do nível da primeira figura. Suponhamos
que nivelando algum plano, o pêndulo que cai do ponto, a, cortam pela última divisão que é
dez, e feito o ângulo, cag, que é o da inclinação do pêndulo, com o segmento, ac. Construamos
outro nível, que com evidência vemos quantos pés um ponto está mais alto do que o outro, dos
que se nivelam.
Dos pontos, bd, se tirem as linhas, bm, df, que sejam paralelos e iguais a, ec; e do ponto,
f, ao ponto, m, se tire o seguimento, fm, que tocará no ponto, c: pois o segmento, ec, está
dividido em dez partes iguais, outros tantos valerão cada um dos segmentos, fd e mb. Feito
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assim, ponha-se uma ponta do compasso no ponto, b, e a outra no ponto, d; e com essa abertura,

estando fixo o pé do compasso que está em, b, se dividirá a circunferência, dh, que cortará o
segmento, mf, em, h: tire-se o segmento, bh, no qual se parta no meio, no ponto, K, sobre o qual
se descreva o círculo, blhm, que será igual ao círculo, abcd: parta-se pelo meio o semicírculo,
blh, no ponto, l: tire-se o diâmetro, lKi: também se tire, lb e lh, e serão os braços do nível, sobre
o diâmetro, bh: de maneira que o nível, blh, é igual ao nível, bad. Pois nivelando um plano,
estando uma ponta do nível em, b, e a outra em, h, no segmento, mf, coisa evidente é que o
plano, bd, está mais alto que o plano, mf, as dez divisões que estão no segmento, fd. Passemos
adiante e sabemos por qual parte cortará o pêndulo que cai do ponto, l, para o qual pondo o pé
do compasso em, c, e o outro em, e, se descreva a circunferência, neg, e com essa mesma
abertura pondo o pé do compasso em, i, se descreverá a circunferência, oKp. Pois as
circunferências, neg e oKp, são iguais e estão partidas ao meio nos pontos, e e K, será o arco,
ip, igual ao arco, cg: do ponto, p, ao ponto, l, se tire, pl, e será o ângulo, ilp, igual ao ângulo,
cag, pela 21 do terceiro de Euclides. Pois se o seguimento, lp, for paralelo a, ac, estará provado
que o nível, bad, feito pela construção da primeira figura da mesma inclinação que o nível, blh.
Tirem-se, pc e be, os quais formam uma linha reta; os ângulos, mcb e ecb, cada um é meio reto:
e pela 15 do primeiro de Euclides, o ângulo, qcp, é igual ao ângulo, bce: e sendo o ângulo, qch,
reto, será o ângulo, pch, meio reto, o ângulo, ech, é reto: logo os dois ângulos, bce e pch, formam
um reto: logo os segmentos, pc e bc, formam com o seguimento, ec, dois ângulos retos. Logo
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pela 14 do primeiro de Euclides, o segmento, bc, com o segmento, cp, formam uma linha reta.
Os ângulos, bca, bpl, cada um é meio reto, por estar sobre quadrantes de círculos: logo pela 28
do primeiro de Euclides, o segmento, ac, é paralelo do seguimento, lp, que nos nivelamentos
hão de ser paralelos, por ser pêndulos: pelo qual, Kr, será igual a, es, que é onde cortam os
pêndulos e as travessas dos níveis.
Da mesma maneira se demonstrará, se o pêndulo da primeira figura cair na quinta divisão,
como parece nessa terceira figura, seguindo a demonstração que se tem feito na figura
precedente, que o discurso é o mesmo: pelo qual não seremos mais prolixos em repetir a mesma
demonstração. Os linhas e letras em uma e outra figura são as mesmas.

Capítulo XIV
Em que se propõe o uso deste nível.
Feitas as divisões na travessa do nível (como havemos ensinado) pela segunda ou
primeira maneira, por mais certa que seja tenho a segunda, se fará o nível da forma seguinte:
pondo as pontas de “azero”, para que não se gastem: e quando se houver de usar dele, se façam
duas tábuas como, mn, que tenham um palmo quadrado; e ao meio de cada tábua, como no
ponto, l, se ponha uma chapa de ferro e nessas chapilhas se tem de assentar o nível, sempre em
um mesmo ponto. Estas tábuas irão mudando, como se for nivelando, tendo em conta com os
níveis que se for tomando: e em cada nível que se tomar, se veja em que parte da travessa o
pêndulo corta, porque se corta na travessa do nível na numeração da parte traseira, é sinal de
que a ponta dianteira está mais alta.
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Pois a cada nível que se tomar se assentarão os pontos cortados pelo pêndulo: os que
cortarem na parte traseira, se assentarão em uma parte; e os que cortarem na parte dianteira em

outra. Acabado o nivelamento, se somem os de cada parte por si, e retire-se o maior número do
menor, que o que ficar é o que no lugar dos que nivelam, está mais alto ou está mais baixo que
o outro: se os pontos da parte traseira forem mais que os da dianteira, está mais baixo que a
parte dianteira. Estas coisas são claras, por isso não me detenho mais nelas.
Segue-se um tratado de conduzir águas de um lugar a outro, coisa bem interessante para
quem trata de semelhante ofício.
Vitruvio no livro oitavo, no Prohemio, trata da necessidade que a vida humana tem de
água, e conta que Tales de Mileto, um dos sete sábios, dito, que o princípio de todas as coisas
era a água. Heráclito disse que era o fogo. Outros sábios disseram que era a água e o fogo.
Eurípdes disse que o ar e a terra, como a chuva do céu, geraram todas as coisas. Pitágoras,
Empedocles e outros filósofos disseram que em todas as gerações concorrem, ar, fogo, terra e
água, como é assim verdade: e assim não há coisa debaixo do céu e da Lua, que não pertença
aos quatro elementos; umas tem mais de um do que de outro elemento. E porque este lugar não
é para filosofar sobre estas coisas, só tratamos sumariamente o que pertence à água.

Capítulo XV
Que se trata do modo que se deve ter em buscar a água de onde não está
descoberta
Quando é óbvio e que corre não há necessidade senão de descobrir o modo de como se
tem de levar ao lugar onde se tem necessidade dela, como adiante diremos. Mas pode acontecer
que debaixo da terra tenham águas ocultas, e que estas se podem descobrir por alguns sinais
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que se vêm na superfície da terra. Estas águas que estão debaixo da terra algumas vezes estão
próximas à superfície, e outras vezes mais profundas: às que estão juntas à superfície pertencem
os sinais que se vêm na superfície da terra. Pois se queremos conhecer estes sinais, se fará
assim: ponha-se um homem no solo boca abaixo, e fazendo a barba sobre um tijolo que esteja
no solo, encaminhe a vista por cima da superfície da terra, de onde saem como que uma neblina,
assim está próximo da água. Esta observação se tem de fazer antes que o sol sai, em tempo
sereno no mês de agosto.
Também se pode fazer outra prova: cavando-se a terra, e fazendo uma cova de três pés
fundos, e pondo em baixo um vaso de terra, que não esteja cosido, e deixando-o na cova uma
noite, e cobrindo a cova com tábuas; se na manhã seguinte o vaso estiver molhado, o desfeito,
é sinal de que ali por perto tem água. Também em lugar do vaso se pode por um véu de lã que
se houver água por perto, o véu se encontrará molhado de manhã. Outros muitos sinais podemos
ter, mas estes bastam para saber se há água. Também em cima da terra onde há água podem
nascer juncos, e outras ervas, que crescem em lugares úmidos.
Como toda a terra, ao menos na parte próxima à superfície, está banhada com água, por
que se assim não fosse não frutificaria; mas em algumas partes está mais próxima à superfície
que em outras, como nos montes, onde o Sol não atinge, com os seus raios, com tanta força
como nas partes baixas, e campos planos: e assim nas partes montanhosas, é muito comum
haver muitas fontes, e nos vales que estão próximos a eles, porque do que usar das partes altas,
vem a rebentar nos vales: mas nos campos planos, por atingirem ali os raios do Sol com maior
veemência , fazem que se exalem vapores úmidos, e a terra se vá comprimindo, cerrando-se os
seus poros , os quais são causa de não dar lugar à água, que corre nos lençóis subterrâneos da
terra, para que possa brotar ali. Algumas vezes vemos que em lugares muito planos brotam
fontes: acontece isso quando de diversas partes vem correndo lençóis subterrâneos, e
encontrando-se uns com os outros e resultem na superfície da terra. Estas águas que manam em
terras planas ordinariamente são pesadas e grossas, por que como ali é mais quente de sol com
mais rigor, vão se exalado os vapores úmidos: e como esses vapores que se levantam com o
calor do Sol, são as partes sutis e delgadas, fica o grosso e terrestre: e assim é comum que essas
águas campestres sejam salobras e pouco saudáveis. Ao contrário, as fontes que nascem nos
montes, tem água doce e fina, porque ali o calor do Sol é moderado, e não se exalam os vapores
de água e assim são mais saudáveis e aprazíveis ao gosto.
Os raios do Sol não atingem as partes altas com tanta força como nas planas, porque as
partes altas participam mais do ar fresco, e também os raios do Sol atingem os montes mais ao
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soslaio, oblíquos: e além disso, as árvores que existem neles defendem do calor; e com isso não
se levantam os vapores sutis, e a terra fica muito porosa, e com facilidade brota-se a água que
vem dos lençóis subterrâneos. Mas os planos como não participam tanto do ar fresco e os raios
de Sol os atingem mais diretamente, e por não terem árvores que os defendam do calor do Sol,
esta terra é mais enxugada de vapores úmidos, pelo qual está mais cerrada de poros, e não dá
lugar dos lençóis subterrâneos poderem correr.
Outra razão pela qual nos montes brotem mais fontes do que nos campos planos, é porque,
como havíamos dito, os montes são mais porosos e têm concavidades nas quais se formam
ventos, e estes, em virtude do Sol, vão se fazendo raros o qual é causa que não quebram nos
lugares de onde estão, e procurando sair, rompem a terra por onde ela for mais fraca, e com este
ímpeto leva a água circunvizinha, e arrebenta com o ar: e uma vez feito o curso vai se chamando
um a outro, e fica feita a sorte. Mas nos campos planos, como a terra tem os poros fechados,
pelas razões já ditas, não podem brotar senão com muita força, pelo qual vai caminhando pelos
lençóis subterrâneos até que ela encontra condições para poder brotar: e daqui vem a haver
poucas fontes em terras planas.

C A P. XVI
Trata de quais águas são mais saudáveis e aprazíveis ao gosto

Entre todas as águas se tem por melhor a da chuva, havendo estado repousada na cisterna:
a causa que dá, é que aquela água havendo a levantado o calor do Sol em vapores sutilíssimos,
e sendo movida no ar, por causa dos ventos, e depois espalhando-se com o frio que está nele,
vem a cair na terra finíssima, e sem mal odor e gosto; como lhe podem ter algumas fontes;
porque a água para ser boa não pode ter odor, nem cor e nem sabor, nem coisa que ofenda o
gosto e nem ao estômago; há de ser clara sutil e fina. Pode-se provar molhando-se nela um
lenço fino e muito limpo, e antes que se molhe, pese-o muito justo, e havendo o molhado ponhao ao sol até que esteja muito bem seco e torne a pesar. Se pesar mais do que antes que se
molhasse será sinal de que a água tem alguma impureza. Outras provas se podem fazer, mas
esta e muito precisa.
Vitruvio trata, no capítulo terceiro do oitavo livro, que há algumas fontes que tem água
contínua, e todo tempo quente, e que são de bom sabor, e saudáveis de beber. Desta qualidade
são as fontes de Lisboa, das quais bebe toda a cidade, que manam sempre água quente, a qual
depois de fria é muito doce e saudável. A causa das águas saírem quentes é que vêm por lençóis
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subterrâneos muito vizinhas à minas de enxofre, mas não passam por elas, e assim saem quentes
e sem nenhum mal sabor. Há outras fontes que também saem quentes, mas a água é de mau
sabor e odor. Outras que a água é azeda, mas não cheira mal, como uma que está amargo, que
se bebe muito bem, e fazem boa digestão. As fontes desta maneira passam pelas veias da terra
onde tem minério de pedra alumbre, caparrosa, e outros betumes de que retira a água todos
esses acidentes. Podem ser essas águas muito medicinais.
Há outras fontes quentes em excesso, como as Burgas de Orense, na Galícia, que se vê
nelas se pelar as mãos de vaca¸ e carneiro; e se é necessário cozer a vaca, e bastante calor que
se tem. A água dessas fontes é salgada, que para assar o pão nelas não leva sal, mas à falta de
outra se poderia beber. A volta tão quente dessa água deve ser porque passa por um Bolcan de
enxofre. Põe Vitruvio neste capítulo, propriedades de muitas fontes que por não ser coisa que
aqui tratamos, de propósito não as ponho, só se tem de advertir, que quando se pretender trazer
a água de alguma fonte para beber na cidade, que primeiro se ponha em execução, se faça provas
da água, se é saudável ou tem alguma qualidade.

C A P. XVII
Que trata de como se tem de nivelar os caminhos por onde a água há de correr e
dos instrumentos que, para isto, são necessários.

Em primeiro, antes de todas as coisas, se tem de considerar se a fonte da qual se quer
trazer água à cidade tem corrente suficiente para poder fluir. Quatro casos se podem oferecer
de diferentes caminhos por onde há de vir a água: um é quando o nascimento da água se vê com
evidência que está mais alto que de onde há de vir a brotar, e não tem de subir costa depois que
tiver decido; em tal caso não há para que gastar tempo nivelando o caminho; outro caso é
quando o nascimento da água esteja em uma parte alta e que de ali tem que descer um vale e
tornar a subir a outra parte alta de onde há de ser o “manadeiro”; outro caso é quando o
nascimento da água é em um vale, e entre o nascimento e o “manadeiro” existe uma costa; e o
outro caso é quando o nascimento da água é em um plano e o “manadeiro” também está no
mesmo plano, e há muita dúvida entre qual dos dois lugares está mais alto. De todos estes quatro
casos se dirá de cada um em particular ensinando os inconvenientes que pode haver para
impedir o que se pretende e o remédio que se tem que ter para evitar os tais inconvenientes, e o
gasto que muitas vezes se tem sem dele colher frutos. De alguns acidentes que são gerais aos
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quatro casos se dirá de cada um em seu lugar com o máximo de brevidade e clareza que se
poder.
Quanto ao primeiro caso bem pouco há que se dizer, porque tendo a água o caminho tão
conhecido não há, se não, que fazer sua drenagem, e que se na costa não há inconveniente
algum, que seja necessário que o encanamento venha dando voltas, a água venha ao
“manadeiro” com facilidade. Mas se a caso é necessário que ele venha dando voltas se guardará
esta ordem. Em cada cotovelo que o encanamento fizer, deve-se construir uma arca em que
descanse a água, porque de outra maneira, se o caminho fosse largo, seria causa de os cotovelos
arrebentarem o encanamento. Também é de se advertir que nesse caso, se o caminho é largo,
então ainda que não haja necessidade de fazer as voltas que havemos dito, também é bom que
se façam estas arcas, que servem para duas coisas: uma é que descansa a água nelas e não força
tanto o encanamento; outra é que quando por alguma causa cessasse de correr a água, por essas
arcas se conhece logo em que parte está o dano, e se remedia com facilidade, sem desfazer o
edifício.
Adiante se dirá de que maneira são melhores os canos, e das coisas tocantes ao edifício.
O segundo caso é quando a água nasce em parte alta e tem que descer até o fundo de um
vale, e há de tornar a subir a outra parte alta. Neste é necessário que o artista tenha muita
consideração de olhar se a descida e subida são muito largas, que sendo assim há de usar de
artifício, porque com o encanamento normal não virá a água ao manadeiro, ainda que esteja
mais baixo que o nascimento, de sorte que arrebentaria com os canos em muitas partes. A razão
disto é que como a água é grossa e pesada assim que descer pela costa, como a que sobe, sempre
está carregando para o centro; e sendo a descida e a subida muito largas, e todo o encanamento
está cheio de água é grande o peso de uma e da outra parte; e carregando sobre os canos que
estão no mais fundo e não podendo suportar tanto peso vem a arrebentar. Para prevenir este
inconveniente se tomará o seguinte remédio. Também neste caso se tem de considerar que os
canos hão de fazer voltas, como se disse no caso passado, porque no cotovelo onde se faz a
volta, é necessário que se tenha uma torre bem alta, um pouco mais baixa que o nascimento da
água, e por ela acima se veja prosseguindo a encanação até que mane do alto da torre, e a água
se recoxa em uma pilha, de onde torne a descer o encanamento até o pé da torre: e dali prossiga
o encanamento outra vez até a outra torre e suba a água, como na primeira, e torne a descer;
desta forma se levará de torre em torre até chegar ao manadeiro. Pode acontecer que do
nascimento da água até o fundo do vale, e a torre que se tem de fazer próxima do fundo do vale
ser muito alta; e o mesmo da subida: para remediar a carga da água que está no encanamento
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das torres, seria bom que das duas mais próximas ao fundo do vale, de uma a outra se fizessem
arcos por onde fosse o encanamento. Acerca da altura destas torres tem-se que advertir, tem de
se nivelar tantos pés quanto forem à diferença de altura entre o nascimento e o manadeiro: e
este excesso se tem que repartir por todas as torres que houver do nascimento ao manadeiro, e
a cada uma se lhe dará o que lhes couber daquele excesso mais baixo que a outra, começando
da que está junto ao manadeiro. Há outra coisa que se advertir: se a quantidade de água for
muita, se leve por dois canos para que se reparta o peso, e os canos não tenham mais oco do
que o necessário para que descansadamente possa caber a água; que tudo isso se faz para se
nivelar o peso da água. Quando se forem fazendo as torres, podem começar a enche-las de água;
que na primeira e segunda torre se veja o efeito que se tem. Estas torres se farão de ladrilho,
com a subida pela parte de dentro. Se a água não houver de dar volta, tiver de ir caminho direto,
se farão os torres como está dito, pondo-as em moderada distância umas das outras.
Ponhamos um exemplo para que se entenda melhor o que havemos dito: seja a figura
seguinte a costa, AB, e no alto dela, que é o ponto, A, seja o nascimento de uma fonte: e
ponhamos que se quer levar ao ponto, D, que está no alto da costa, CD: e o caminho por onde
havia de vir é, ABCD: e ainda que o ponto, D, esteja mais baixo que o ponto, A, onde é o
nascimento da água, se as costas, AB, DC, forem muito largas a água não subirá ao ponto, D.
A razão disto é, que a água que está no encanamento que há do ponto, A, ao ponto, B, sempre
está subindo para o ponto, B: e o mesmo faz a que está no encanamento, CD, que embora esteja
em, AB, comprime a que está em, CD: mas como ela é pesada, está resistindo e fazendo força
contra a que está em, AB: e por este motivo, todo o encanamento de uma a outra parte, está
cheio de água, pelo qual se faz tanta força no encanamento que está entre, CB, que embora seja
muito resistente vem a arrebentar. Pois para remediar esse dano, é necessário usar de artifício,
como ficou dito, e para dispor as torres de modo que a água faça o efeito desejado; para o qual
se medirão as alturas que se tem, assim o
nascimento

da

água,

como

o

“manadeiro”, o qual se fará com o
quadrado que ensinamos. Supomos que,
CB, é o horizonte sobre o qual
imaginemos que o ponto, A, cai à
perpendicular, ALG, que seria a altura
do ponto, A: e o mesmo da altura do
ponto, D, que seria a perpendicular, DF:
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estenda-se o seguimento, FD, até que seja tão alto como, AB, também que será ao ponto, H:
tire-se, AB, e também tire-se, AD, e o seguimento, AD, fora a corrente que tiver a água se vier
por terra plana. Pois hão de se fabricar as torres, que postas nos lugares convenientes toquem
com o alto delas o seguimento, AD. Se do nascimento da água, que é o ponto, A, se vier ao
“manadeiro”, posta uma régua no ponto, A, de sorte que lançando a vista pela régua, e vendo o
“manadeiro”, D, que as torres de haviam de levantar até que a vista que passa pela régua tocasse
no alto do edifício, mas não havendo lugar isto se procederá de outra maneira para que a
construção das torres não exceda o seguimento, AD, nem fique mais baixo do qual se fará como
se segue.
Medida a altura do ponto, A, com o quadrado (como está dito) se conhecem os lados do
triângulo, ABG; e da mesma maneira os do triângulo, DFC: e também se conhece a distância,
GF, pois está conhecida a altura, DF. Se reste de, AG, e ficar à conhecida, DH. No triângulo,
BDA, estão conhecidos os lados, DH, AH, com o ângulo reto, DHA: logo conhecemos o lado,
DA, que supomos ser 300 pés, dos que, DH, eram 200, e dos que, AG, 1000. E também
conhecemos o ângulo, DÂH, no triângulo, ABG: também se conhecerá o ângulo, BÂG, pois se
conhecerão os seus lados. Pois restando os triângulos, BAG, DAH, do ângulo reto, GÂB, ficará
conhecido o ângulo, KÂL. Supondo que quero que a primeira torre venha a dar o alto dela no
seguimento, AD, aos 300 pés do ponto, A: tire-se, LK, por um lado da torre e seja, AH 300 pés.
No lado, ALK, está conhecido o lado, AL, com os dois ângulos, KÂL, AKL, por que o ângulo,
KAL, lhe acabamos de conhecer: e o ângulo, AKL, é igual ao ângulo, GÂB, porque, LK, lado
da torre, é paralelo a, AG: logo se conhecerão os lados, LK, AK. Depois meçam-se os pés que
têm o lado, AK, começando do ponto, A, o qual se poderá fazer com o nível que atrás
ensinamos, e de onde nascer o número, ali se porá a primeira torre, e há de ser tão alta como se
achar que tenha pés o lado, KL. Desta maneira se poderá medir a altura das demais torres, e dos
lugares de onde se tem de fundar. Que isto há de ficar na direção do artista. Pois vindo a água
do seu nascimento pelo cano, AK, se tem de encaminhar pela torre acima, até o alto dela, e ali
há de manar em sua pilha e tornar a descer pelo outro cano, que estará mais baixo que o
“manadeiro”, como dois dedos: e tornará a subir pelo cano, UT, da segunda torre, e descerá
como na primeira, e desta sorte se irá levando de torre em torre, até chegar ao manancial.
É de se advertir que se o nascimento da água exceder o “manadeiro” em altura, que fica
um pé de corrente a mais a cada cem pés, que segue o demais excesso se pode abaixar as torres
que estão juntas ao mais do fundo do vale. Como neste exemplo que havemos posto, o
nascimento da água está mais alto que o “manadeiro” 200 pés, e o seguimento, DA, era de 1300
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pés; supomos que a segunda torre, UT, estava afastada do ponto, A, 500 pés: logo ficaram do
ponto, T, ao “manadeiro” 800 pés. Segundo Vitruvio se lhe dá a cada 100 pés meio pé de
corrente: mas porque em semelhante edifício se lhe pode dar um pé de corrente a cada 100 pés,
logo para os 400 pés de caminho tem-se necessidade de quatro pés de corrente. Isto assim
entendido, se meça a torre, BT, como está dito: e nesta altura se tome a altura de, DF, com mais
quatro pés que o caminho que vai do ponto, T, ao “manadeiro”, D, tem necessidade de corrente,
e assim será a corrente da água como mostra o seguimento, DQ; e desta sorte, a torre, UT, venha
a ser mais baixa a quantidade, QT, e a torre, OP, será também mais baixa.
Fazem-se estas torres para diminuir a força da água, que como dissemos que era a causa
de arrebentar os canos; porque está claro que o caminho, ABCD, é mais largo que o caminho,
AUT, assim fará mais força a água que está em, ABCD, do que a que está em, AUT. Também
o caminho, ABCD, é mais largo que o caminho, NBCOP: pelo qual a água que está nos canos,
NBCOP, não fará tanta força como a que está nos canos, ABCD.
Também se diminuirá muito a força da água se nas torres, UT e OP, subir e descer a água
por dois canos, principalmente se é muita a quantidade de água. Também se deve advertir que
o oco dos canos não seja maior do que o necessário para caber a água folgadamente. No que
toca à fabricação do edifício fica à discrição do artista, a qual se fará segundo se vir que tem
necessidade da força e da carga de água.

Segue-se o terceiro caso
O terceiro caso é quando o nascimento da água está em parte de onde para vir ao
“manadeiro” tem de passar por alguma costa; como se fosse o horizonte, CD, e o nascimento
da água fosse o ponto, A, e se pretendesse levar ao ponto, C, e entre o nascimento e o
“manadeiro” estivesse a costa, ABC. Em tal caso com o quadrado posto ao princípio do ponto,
A, se tome a altura do ponto, B, que é o mais alto da costa. Também se tome a altura do mesmo
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ponto, B, desde o ponto, C, e se esta for maior que a que se tomou do ponto, A, a água poderá
vir a manar ao ponto, C. Sabido que o nascimento da água está mais alto que o “manadeiro”, se
procure saber a distância que há entre um e outro que será o seguimento, AC. Esta distância se
medirá imaginando a perpendicular, BE, que forma os triângulos, ABE e CBE, que mediante o
quadrado se saibam os lados dos ditos triângulos, como no uso e demonstração do dito
quadrado. Pois conhecidos os lados, EA e EC, se conhece toda a distância AC. Estando
conhecido o excesso da altura que se tomou do ponto, C, excede a altura que se tomou do ponto,
A, se conhecerá que tanto de excesso cabe a cada 100 pés de distância do seguimento, CA, que
se for meio pé, será sinal de que a água poderá correr e vir ao “manadeiro”, C. Entendido que
há corrente bastante é necessário que se faça uma mina na costa, B, a qual há de ser
encaminhada conforme mostra o seguimento, CA. Esta mina se tem de nivelar conforme a
inclinação que tem o seguimento, CA, sobre o horizonte, CD, o qual a inclinação se conhece
pelas alturas que se tomaram dos pontos, A e C, que é o excesso que havíamos dito que há entre
um e outro: o qual a nivelação se pode fazer com o nível que ensinamos, e porque neste
nivelamento não há engano, diremos como se tem de proceder.
Tem-se dito que Vitruvio a cada cem pés de distância dá meio pé de corrente, para que
no nível se assinale os pontos que são necessários para que a cada cem pés não se dê mais de
meio pé, então se fará assim: supondo que as alturas dos braços do nível dista uma da outra dez
pés, e conforme essa distância se assinalarão as travessas do nível (segundo a fábrica que
havemos ensinado) os pés e meios pés, logo em dez níveis se tomariam cem pés de distância e
em todos os dez se tem de baixar meio pé: pelo qual o primeiro meio pé que está na travessa do
nível se tem de dividir em dez partes , pela mesma fábrica que se dividirão os pés: e como se
for nivelando o pêndulo cairá na primeira divisão destas dez, que em dez niveladas que se
fizerem os cem pés de distância se baixam as dez partes, que fazem o meio pé. Se a cada cem
pés lhe querem dar um pá de corrente, como o meio pé se dividiu em dez partes, se dividirá o
pé inteiro: e se dois pés lhe derem de corrente a cada cem pés, se dividirão os dois pés em dez
partes e se nivelará segundo fica dito do meio pé. É necessário se ter um grande cuidado, assim
na construção como nestas divisões, e medir a distância entre o nascimento da água e o
“manadeiro”; e o excesso de altura entre um e outro, para saber que tanto de excesso lhe cabe
a cada cem pés de distância, para que se lhe possa dar a corrente que lhe cabe.
O que convém considerar para haver de fazer a mina é mirar por cima da terra mediante
uma agulha de navegar, o caminho que vai do nascimento da água ao “manadeiro”, que esse
mesmo há de ir ensinando a agulha quando se for abrindo a mina: de sorte que a agulha vá
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ensinando o caminho e o nível o qual se tem de ir mais alto ou mais baixo. Nestas minas, por
baixo da terra, se podem encontrar alguns inconvenientes que não a deixem caminhar
diretamente pelo caminho que se pretende, como são pedras e água: o que toca as pedras, se
pode desviar delas, e ter conta mediante a agulha a que parte se desviam e que tantos caminhos,
para que passando as pedras, mediante a mesma agulha, saibam voltar ao primeiro caminho,
como fazem os pilotos quando vão navegando e encontram ilhas, o baixos que lhes fazem torcer
o caminho. Quando na mina se topa com água, e é muita, o remédio que se tem de ter é que a
mina se começa a abrir da parte do manadeiro, porque como se vai subindo com a mina, pudesse
fazer uma sanga por onde desague. Se a terra for de maneira que pareça que não se pode
sustentar, se vá fortificando a mina, assim para a segurança dos que vão trabalhando, como para
evitar muito gasto se caso afundasse. Outros inconveniente podem haver, a presente ocasião
lhes ensinará o remédio. Se a mina se começar pela parte do “manadeiro”, o pêndulo há de cair
na parte da perna do nível que fica atrás.

Quarto caso
O quarto caso é quando o nascimento da água e o “manadeiro” estão em terra plana, e
que a diferença de altura entre um e outro é muito pouca. Quando isto acontece é difícil de
nivelar o caminho, e assim é necessário que o nível seja a mesma água. Conhecido primeiro,
que o nascimento da água está mais alto que o manadeiro: o qual se fará com o nível que se há
ensinado, procurando se faça o nivelamento com muito cuidado e não se comece o edifício até
que o artista esteja muito informado que a água tem corrente. Isto assim conhecido, ao redor do
nascimento da água se fará uma sanga, e não muito profunda, porque pode acontecer de se
afundar muito e perder-se toda a água. Esta sanga seis pés quadrados, pela parte será de pedra
quadrada muito bem ajuntada e com betume nas suas junturas, para que não se possa sair a
água. O desague por onde há de sair a água estará alto do solo oito pés, ou mais ou menos
conforme o nascimento da água estiver, a respeito de algumas costas próximas ao nascimento
e na forma que tem o manar da água. Pois há de se considerar que se existem costas muito altas
próximas ao nascimento da água, e que a água mana para cima, se pode levantar a água do solo
oito e dose pés, e de acordo com a força que manar, se pode dar esta altura, e dali começará o
encanamento, volvendo ao solo, de onde o encanamento começará a caminhar ao nível do
horizonte: e se fará uma arca, pela qual subirá o encanamento de maneira que enchendo a água
venha a nivelar-se com a do nascimento: e não esteja mais baixo o “manadeiro” na arca do que
o quanto baste para poder manar a água que vem do nascimento. Este é o melhor nível de todos
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os que se podem achar, porque com qualquer nível que seja, por mais justamente que se queira
nivelar, quando a corrente é pouca se pode errar e dar-lhe mais corrente do que é necessário. E
no alto da arca onde mana a água, se fará uma pilha ode caia a água, e o cano por onde há de
tornar a descer, se ponha quanto dois dedos mais baixo, e dali encaminhará por seu
encanamento, até outra arca, que esteja à mesma distância que esta dista do nascimento da água.
Desta sorte, e com a mesma indústria, se farão as demais arcas, até chegar ao manadeiro: quanto
mais espessas estiverem estas arcas melhor, assim para facilitar a corrente da água, como para
adereçar o encanamento se alguma vez se romper: e também para limpa-la, que a menos limpa
pode ser a causa de romper o edifício. Tendo as arcas espessas, é causa de que a água se nivele
com facilidade, por ser pouco o peso da água de uma arca a outra; e também o vento, que
quando o trecho é muito largo, sem ter respiração, é causa de deter-se a água, e juntando-se
umas com outras causas, de necessidade há de arrebentar o encanamento. Pelo qual importa
evitar todos os inconvenientes que podem ser a causa de impedir a corrente, principalmente de
onde tiver dificuldade.
Se a corrente de água fosse muito pouca, ou que não tivesse nenhuma, se seguiria a
ordem que nesse caso havemos posto: e quando vindo o encanamento com suas arcas, e
nivelando a água(como está dito) acontecer que os canos “manadeiros” das arcas vem a apegarse com a terra, se afundará a sanga, de sorte que se pode prosseguir com o encanamento: e
quando se chegar aonde há de ser o “manadeiro” principal, naquele lugar se fará uma cova ao
redor, a qual seja capaz de comportar a pilha do “manadeiro”, e ao redor se possa por degraus
por onde se baixe a colher a água. Com a altura que se obteve do nascimento da água e com
esta cova que se fez no “manadeiro”, ainda que o nascimento da água estivesse mais baixo que
o “manadeiro” em dez pés, a água poderá vir muito bem ao “manadeiro”, contanto que a
distância entre um e outro lugar não fosse muito grande. É de se advertir que antes de se jogar
a água para o nivelamento, como havemos dito, se deixem secar os canos, porque estando o
edifício fresco poderia arrebentar, e assim se irá trabalhando com muita paciência, que nas
coisas difíceis é muito necessário.

Quinto caso
Outro caso se pode oferecer, o quinto, que é quando a água mana em parte muito baixa e
tem que subir a uma parte muito alta. Neste caso é necessário se utilizar de algum artifício para
que haja o efeito que se pretende, porque naturalmente a água não pode subir de uma parte
baixa para uma parte alta. Esta água é um manancial, ou um rio, ou um poço ou uma lagoa. De
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qual quer maneira que seja é necessário usar alguma máquina. Para isto os antigos imaginaram
algumas máquinas como norias de diferentes tipos, bombas, azudas, trocleas, e a tecibica, que
põe Vitruvio, a qual diz que sobe a água muito alto, mas é pouca e com muita violência. Nesta
máquina se juntam as duas coisas que sobem a água ao alto, que são: expulsão e atração. A
expulsão é mais violenta que a atração; e como na tecibica a expulsão é o que faz mais efeito,
a esta causa é muito violenta. Nestes tempos Ivalelo Turriano, inventou uma máquina que sobe
a água do rio Tejo ao Alçar de Toledo, em que existe uma costa muito grande. A máquina tem
engenho, porém é muito violenta e de pouca utilidade, e assim continuamente é preciso adereçala. Na segunda parte do nosso livro de mecânicas, na máquina 20 se trata deste caso, e
ensinamos uma máquina com a qual se pode subir a água muito alto e grande cópia com muita
suavidade: dado que haja água de rio corrente, ou alguma fonte com muita quantidade de água,
também se poderia se mover a máquina com uma besta. Não ponho esta máquina aqui, por têla posto onde disse, e outras causas que a ele me movem. Encontrando-me mais despreocupado
se imprimira esta, e outras máquinas, que para o uso ordinário da república serão de muita
importância, e ainda para alguns extraordinários: e será motivo para que os espanhóis tratem
com mais cuidado das coisas de engenharia até aqui.
Acerca do quinto caso havia que se dizer um grande segredo, mas por agora se ficará por
alguns respeitos, com o qual se pode subir a água que manar em parte baixa à uma mais alta.

C A P. XVIII.
Em se trata do material necessário, como os canos, e as demais coisas tocantes ao
edifício que se tem tratado.

Havemos dito até aqui das diferenças e casos que se podem oferecer acerca da condução
de água. Seria bom se disséssemos qual o material dos canos e das demais coisas pertencentes
`construção do encanamento.
Normalmente os canos se faziam de barro cozido, em algumas ocasiões os faziam de
chumbo, de estanho, de pedra, e outros de madeira: mas entre todos os de barro são os melhores,
porque os de chumbo e estanho além de a água tomar deles alguma má qualidade, arrebentam
com facilidade, se gastam e não são duráveis. Os de pedra também arrebentam porque a água
os umedece e criam muita broma. Os de madeira são de pouca durabilidade, e criam muita
“broma”, porque se lhes pega na penugem da madeira. Podem se fazer canos de bronze por
onde a água faça algum cotovelo, e onde a água faz força, e nos “manadeiros”, e para a
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resistência à força da água são bons; mas entre todos os de barro são os melhores. Hão de ser
vedados por dentro e que tenham pelo menos uns dois dedos de grossura, meio pé de largura
feitos a macho e fêmea. O oco se fará conforme a quantidade de água de sorte que sele
descansadamente. Estes canos se tem de juntar de calafetação que se faz de cal e azeite, e se
esse azeite for de linhaça será melhor, e estopas picadas: todo ele há de ser bem amassado e
batido. O assento dos canos pela sanga, será sobre suportes, uns embaixo e outros em cima de
sorte que um se pegue com o outro, aplicadas com cal e areia: estes suportes carregarão sobre
a pedra o ladrilho, assentada com cal e areia, assim pela parte de cima como pela de baixo, e
nos lados. Tudo isso se fará com a fortificação necessária para a resistência da água.
Pode acontecer de pelo caminho por onde vem o encanamento haver pântanos, então
se levará o edifício por cima de terra, sobre arcos, que por baixo não será durável. O mesmo se
fará se tiver de passar algum rio. Outros inconvenientes se poderiam oferecer, os quais o artista
há de considerar muito bem antes que se ponha em execução a obra.

C A P. XIX.
Se trata de como se deve dar a sangria dos poços mananciais

Pode haver alguns poços mananciais, os quais se conhece, quando em um poço não
cessasse de se colher água em um dia, e que à noite chegasse a água no lugar onde de manhã se
começou a retirar, então se pode dizer que tal poço é manancial. Se este poço estiver em parte
de sorte que onde se lhe dá a sangria possa ter a água corrente, se poderá fazer de outra maneira
não. Pois supomos que há disposição de que se lhe possa dar sangria, então se verá quantos pés
vai da superfície da terra até onde chega a água, e tome-se o nivele que havemos ensinado: e
desde o mesmo poço se vão tomando níveis, até que haja baixado tantos pés como dista a água
da superfície da terra, e quatro ou seis pés mais: desde aquele ponto onde chegarão os níveis,
se começará a abrir a sanga, a qual se irá nivelando, de tal sorte que quando chegarem ao poço,
não lhe tenham dado mais de três pés de corrente. É claro, que se o manancial do poço tinha
virtude e força para chegar a um certo ponto, e não descer dali, retirando continuamente a água
pela boca que também tenha virtude de sair pela sanga, que chega mais baixo daquele tal ponto.
Pois começando a correr a água pela sanga, o deixarão assim alguns dias, até ver se é durável,
e conhecendo que é assim, se encanará como está dito. Alguns se vão dando sangria aos poços,
fazendo a sanga de maneira que viesse a dar ao solo do poço, e depois de haver gasto muito
dinheiro, e trabalho, perde-se a água, como aconteceu em Lisboa, que deram desta maneira
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sangria a um poço, e depois de haver gastado cem mil ducados nela, se lhes há perdido a água.
Eu lhes adverti do que aqui digo, e se iam por aquele caminho que perderiam a água:
responderão, que não queriam parecer de castelhano.

C A P. XX.
Em que se coloca uma questão evidente entre os artilheiros, sobre em que elevação
se atira mais a peça da artilharia.

A artilharia, este título pode se chamar máquina das máquinas, embora seja tão comum
a todas as nações do mundo. Porém, Por ser na Europa a inversão moderna, e por haver tratado
dela pessoas que não são matemáticos, muito menos filósofos, ainda não é bem delineada essa
matéria. Digo em saber do fundamento da origem dessa máquina, que durante sua fabricação e
uso envolve muitos técnicos e artesões habilidosos. Pois bem considerada a fabricação da
artilharia, pode ser dividida em três partes principais.
A primeira é a preparação da matéria que é necessária para sua execução, como a terra
para criar as formas e moldes, tendo o cuidado de conhecer o seu propósito para que os moldes
recebam o melhor metal, que sofram o fogo ao recozê-los, mas que não tenham rachaduras.
Além disso, se tem que preparar o metal, e se for velho, observar que não tenha mais liga da
qual é característico. Também tem de conhecer que projétil serão adequadas para o forno,
porque com muito fogo elas podem se derreter. Também tem de preparar a madeira para os
carros, ferragens, polias, roldanas, trocleas, cordas, tornos de madeira e outras coisas; E tudo
isso que seja conveniente para semelhante trabalho. Sendo que toda essa primeira parte consiste
na matéria.
Toda a segunda parte consiste em proporção e medida, pois nela se trata das formas que
terão as peças da artilharia, procurando descobrir à medida que cada canhão precisa em seu
gênero. Pois uns são necessários que sejam largos, outros curtos ou médios, uns mais reforçados
e outros nem tanto. É importante conhecer toda essas proporções para que façam o seu melhor
efeito e não gaste o material nem tempo quando não se tem necessidade. Note também que ao
forno de tratamento de resistência se tem de dar sua medida, para que ele tenha a sua melhor
ação e funda o metal com mais rapidez, deixando sua textura de boa qualidade. E não dificulte
o manusear dos moldes, nem a retirada das peças depois de fundidas. Também se tem de ter
uma estratégia para dar resistência aos canhões, de modo que aguente tempo e trabalho.
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Depois disso, se tem que calcular à medida que as conchas devem ter para a carga de
pólvora, e então sabermos a medida de quantas libras cada peça precisa (para carregar a medida
exata do que o canhão necessita); Será preciso ter tamanhos de conchas variados que venha a
se adequar nas necessidades de cada um. Também tem de fazer outra medida que os artilheiros
chamam de Calibre, que serve para medir a massa do ferro, o projétil que o canhão pode
disparar. Também tem de fazer os carros e carroças com medida e proporção, segundo a peça
que se tem de transportar, colocar neles. Depois disso, tem que fazer outras construções para
facilitar o manuseio das peças, assim para montá-las nos carros e então se movimentar com
elas. Os materiais da pólvora têm de proporcionar melhores efeitos, e fazer os pilões para moêlas.
A terceira parte, que trata do uso da artilharia, consiste toda em física e matemática. Desta
trataremos adiante. Se fôssemos entrar em detalhe das duas primeiras partes, iríamos ter muito
para falar; então tratarei mais particular possível e deixarei mais na parte de figuras que
auxiliarão o leitor na melhor compreensão do assunto em questão. Essas figuras serão baseadas
da medida e proporção que cada gênero da peça terá. Juntamente se colocam muitos engenhos
e advertências, para melhor transportar a artilharia. Pois tudo isso servirá para amenizar a sua
carga tão pesada. Para querermos tratar do uso da artilharia, primeiramente teríamos que falar
da sua origem, mas isso é tão evidente que não dar para perdemos tempo com isso, se não
mostrarmos em que disposição se tem de colocar as peças da artilharia para que façam o maior
efeito, que isso é toda a intenção e fim pelo qual ela foi feita. Embora que tenha muitos homens
experientes com o conhecimento de que com elevação da peça de artilharia se produz diferentes
efeitos nos seus alcances, mas não sabe sua razão. Agora para que mais artilheiros não sejam
equivocados e continue a ignorar a causa daquela, pois em uma elevação faz um efeito, em
outra faz outro e nas variações que existem; discutiremos aqui um pouco esse ponto.
Quanto ao primeiro, é de saber que atirar a peça e o projétil, existem dois contrários: um
é o impelente e o outro é o resistente. O impelente é à força da pólvora, e o resistente é a
gravidade na bala. Como a pólvora está apertada, comprimida de forma homogênea,
compactada e de repente se converte em forma de fogo, pela natureza inflamável que tem,
passando daquela matéria de forma de material homogêneo para forma de fogo; e ela como
precisa de mil vezes mais espaço (expansão dos gases) do que tinha no canhão e buscar um
objetivo tão repentinamente, faz com que leve o projétil com bastante ímpeto e vai impelindo
este que tem adiante, até que o faça sair da peça; isso acontece de forma semelhante quando um
homem aplica um grande golpe em uma bola. O resistente é a bala, que por ser grave (perigosa),
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maciça e ter sua natureza conduzida ao centro da terra, vai resistindo pela força do vento. Agora
entendido isso, é necessário considerar a proporção que tem o impelente com o resistente, pois
segundo essa proporção se entenderá, quando e em que tempo fazem o melhor efeito a artilharia,
e para que isso fique mais claro, pegamos a peça em diferentes elevações.
Seja a peça da artilharia, AB, a qual se pega o primeiro equidistante ao horizonte, XZ,
depois se coloca em elevação de 15°, como mostra o ângulo, EDF, e horizonte seja, DFG.
Depois disso, seja outra postura de um ângulo de 30°, como o ângulo, KHL, e o horizonte,
HLM. Também pegamos sobre o horizonte, NPQ, que a peça faz o ângulo, ONQ, de 45°.
Ultimamente, pegamos sobre o horizonte, RTV, que a peça faz o ângulo, SRT, de 60°. Posto a
peça nesta elevação, demonstraremos por qual delas terá o maior alcance e fará maior efeito;
essa demonstração se dar com a união das razões da física com as noções de matemática. Para
que isso fique mais claro, é necessário que se entenda este princípio: Sendo a força do impelente
maior do que o resistente, em tal proporção que digamos, que a do resistente não é significativa
comparada com a do impelente, então o resistente será levado por ele por linha reta, se por ela
fora guiado do impelente.
Isto é muito claro, pois não sendo significativa a força do resistente frente a do impelente
se pode considerar que não há influencia para o caminho que foi guiado pelo impelente. Como
se um cavalo corresse levando sobre si uma mosca, então o seu desempenho não será alterado
em razão disso. Porém se a força do resistente for significativa, então a trajetória do impelente
será modificada mesmo que em pequenas proporções. Se a potência do resistente se inclinar
para o outro lado, como se um homem atirar para outro em linha reta e o que se resiste, ainda
que não tivesse tanta força com o que impele, desviaria essa força para o outro lado, está sendo
significativo frente a força daquele que se impele. Não se deixaria levar por linha reta.
Pois ao termos dito, que não sendo a potência do resistente sensível frente a do impelente,
caminhará o resistente por linha reta: porque sendo o vento que gera a força da pólvora,
mediante a inflamação que nela se faz, em lugar do impelente, a gravidade da bala e o resistente,
é muito mais por conta do deslocamento do ar originado pela inflamação, que não a do
resistente, que por certo espaço do tempo, não é sensível a gravidade da bala, para que a força
do vento deixe de levá-la por linha reta. Este espaço que dura de caminhar por linha reta, não é
comensurável ao talento do homem, nem se pode dar regra para medir, somente se tem por
experiência, pouco mais ou menos, o que pode durar, pelas considerações que se fazem; sendo
conhecida primeira a força da pólvora, e a qualidades da perca com que se conhece, junto com
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o tempo, se é úmido ou seco. Antes que venhamos a demonstrar o que pretendemos, se ponha
a seguinte proposição a qual demonstraremos a seguir.
A potência que tiver, ou fizer a força pelo ângulo que mais se aproximar do reto será
mais forte e fará maior efeito.
Pois entendido o que se disse, pegamos o primeiro, que a peça se coloca equidistante
(Paralelo) ao horizonte, como, AB, e que a potência da pólvora levou a bala por linha reta, até
um ponto C, que então a potência da gravidade da bala comece a ser sensível, com a potência
do impulso da pólvora, e como a potência da gravidade da bala, segundo sua natureza, seja
baixar para o centro do mundo, fará sua força por a linha, CY, que cai perpendicularmente sobe
o horizonte, e sobe a linha, BC, e se o impulso que fez a pólvora cessar quando a bala chegar
ao ponto, C, desde ali baixará pela linha reta, CY. Mas como toda via o impulso da pólvora vá
impelindo, embora não vá com tanta força, a potência da gravidade da bala vá tirando para o
centro, e quando o impulso vai minguando, a gravidade da bala vá fazendo mais efeito contra
o impelente; de sorte que, uma vá procurando de levar a bala adiante, e o outro com sua
gravidade quer baixar por linha reta, para o centro do mundo, e encontrados esses dois
movimentos, depois que passa a bala do ponto, C, como vai levando de vencida, a gravidade da
bala faz que chegue ao horizonte a linha curva, CZ. Eis de advertir que quando a bala estiver
mais perto do ponto C, a medida que vai caindo fará mais curvada pela linha CZ, junto ao ponto
C por razão que o impulso está com menos força, e quanto mais se vai se aproximando do
ponto, C, tem-se uma curvação mais rápida antes que caísse no horizonte, e que o impulso da
pólvora se acabasse; e então a bala, como não teria quem a impelisse para adiante, seguiria por
linha reta, para chegar ao horizonte. Isso que dissemos, estando a peça em uma mesma distância
ao horizonte, se tem de entender que em qualquer elevação que se põe a bala sempre caminhará
por linha reta, até que a potência da gravidade da bala seja sensível com a potência do impulso
da pólvora. Agora tem que saber em que elevação dura mais a potência do impulso da pólvora,
para caminhar por linha reta, o qual será donde menos resistência haverá da parte da gravidade
da bala. Para entender donde faz mais resistência a gravidade da bala, é necessário lembrar da
proposição dita anteriormente, ao qual provaremos a seguir, que quando uma potência tiver em
um ângulo reto, faz mais força que por outro, e quanto mais se chegar ao ângulo reto por onde
se fez a força, tanto mais efeito faz a potência. Pois supondo isso, quando a peça está
equidistante ao horizonte, então a gravidade da bala faz sua força contra o impulso da pólvora,
por ângulo reto, como parece na peça, AB, que o impulso da pólvora leva a bala, pela linha reta
BC, equidistante ao horizonte, e a gravidade da bala, naturalmente quer cair perpendicularmente
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sobre o horizonte, como mostra a linha, CY; e por ser por linha reta por onde caminha a bala,

equidistante ao horizonte, a linha CY, fará também ângulo reto com BC, e desde que a bala saia
da boca da peça, sua gravidade vai sempre procurando cair para o centro(da terra); logo por
toda linha reta BC, vai tirando essa gravidade por um ângulo reto, pelo qual essa gravidade será
mais sensível ao impulso da pólvora, pela linha, BC, que quando a bala não caminhar por
qualquer outra direção, que não seja equidistante ao horizonte. Como se caminhasse pela linha,
DE, que está inclinada ao horizonte, por um ângulo EDF. Estando a bala em, E, sua gravidade
vai na direção, EF, que cai perpendicularmente sobre o horizonte, DF. Logo o ângulo DEF, é
menor que o reto, e todos os ângulos que a gravidade da bala fizer por toda linha, DE, são iguais
ao ângulo DEF. pela qual a gravidade da bala, faz menos força no impulso da pólvora,
caminhando pela linha, DE, que quando caminha pela linha, BC. Logo necessariamente, o
impulso da pólvora levará a bala por mais espaço da direção reta, quando for pela direção, DE,
que quando for pela direção BC. Pela mesma razão, quando a bala caminha pela linha, HK, irá
por mais espaço pela direção reta, que quando caminhar pela linha, DE, porque o ângulo, HKL,
é menor que o ângulo, DEF, por a 32. Do primeiro de Euclides. E da mesma maneira quando a
bala for na linha, NO, terá mais espaço (Quer dizer o seu alcance?) pela direção reta, que não
por a linha, HK; pois o ângulo, NOQ. É menos que o ângulo, HKL; e quando a bala for pela
linha, RS, também caminhará mais a bala pela direção reta, que quando caminhar pela linha,
NO; pois o ângulo, RST, é menor que o ângulo, NOQ. Segue daqui, que caminhando pela linha,
RS, que chegando a bala ao ponto, S, o impulso da pólvora será menor que em nenhum dos
outros três, OKEC.
É a hora de advertir qual a razão da peça tirar maior espaço do horizonte, levantado em
um ângulo de 45° e não em outra elevação, pois quanto mais levantada estiver, a bala caminhará

129

mais por linha reta, como aviamos demonstrado. A razão disto é que depois que a bala chega
ao final que caminha por linha reta, vai baixando ao horizonte fazendo uma curva a curva dessa
linha não é tanta, quando tiver menos inclinação da linha reta por onde caminhar a bala.
Pois caminhando a bala pela linha BC, embora seja verdade que não alcance tanto espaço
por linha reta, como por outra elevação, mas o impulso da pólvora dura mais, e embora começa
a baixar a bala como vão impelindo com maior força e não quando começa a baixar por outra
elevação, chega-se a mais esse arco por onde baixa a linha reta, do que quando a bala caminha
por mais espaço da linha reta, porque o impulso da pólvora faz na bala, sempre minguando e
além disto por estar a peça equidistante ao horizonte, a bala topa logo com pouco tempo depois
que começa a baixar. Pois sendo isto, o arco, EG, será mais curvado do que o, CZ; e o arco,
KM, mais curvado que o arco, EG, e o arco, OP, mais curvado que o arco, KM, e o arco SV,
mais curvado que o arco, OP. Por isso que se consegue um trecho mais longo numa elevação
de 45° do que em qualquer outra. Isto digo, que por que a bala caminhou mais por linha reta,
RS, que é a elevação de 60°, que por linha reta, NO, que estar em elevação de 45°, o impulso
da pólvora cai com menos força, e a gravidade da bala sempre é a mesma, e assim começa a
baixar com mais velocidade, pois não é compelida para adiante do impulso que lhe deu a
pólvora; e tanto se poderia levantar a peça, que o impulso da pólvora se acabasse num caminho
que fez por linha reta, e que desde ali se colocasse a bala a cair perpendicularmente ao horizonte
, e quanto a peça estar mais levantada, a perpendicular que cai do extremo da linha reta, toma
menos espaço do horizonte, e assim tira menos em elevação de 60°, que na elevação de 45°.
Porque consideradas estas razões, o ângulo de 45°, é medido entre a maior e a menor elevação,
e assim o impulso da pólvora que deu a bala, embora que caminhou mais por linha reta que em
menos elevação, não caiu tão minguando que não fizesse o arco da baixada da bala, maior que
os que se fazem em menos elevação, por estar mais levantada a bala em o estremo da linha reta,
que não nas outras elevações; e assim tem de alcançar maior parte do horizonte, o qual tudo
concorda com a experiência.
Isto se pode considerar muito bem, nas regras das fontes que tem muitos buracos em uma
bola, que sendo todos iguais, os que estão a baixo da bola, e equidistante ao horizonte, alcançam
menor distância, e fazem menor arco nos que estão mais levantados, e fazem maior ângulo com
o horizonte, que isto alcançam maior distância, e ao cair fazem o maior arco; e os buracos desta
bola que estão mais altos, e fazem maior ângulo com o horizonte de 45°, cai na pilha em menor
distância, e fazem o arco menor, e mais curvado; e os que estão no alto da bola, lance a água de
maneira, que quase bote a cair ao mesmo lugar por onde veio, e isto sendo os buracos iguais, e
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a força com que é compelida(obrigada) a água uma mesma. A força com que é compelida
(obrigada) esta água, é a gravidade que tem no nascimento, que estar mais alto que o manadeiro,
e faz o que o impulso da pólvora. A gravidade da água que mana para o alto, é o resistente,
semelhante ao da bala. E assim se pode considerar, que os arcos que fazem as balas ao cair, são
semelhante aos que faz a água que veio por os buracos da bola, pois a razão é a mesma em um
e no outro.
Do que tínhamos dito se pode deduzir, quando a artilharia fará maior efeito, estando
menos, ou mais levantada; e isto é coisa bem clara, que quando a peça estiver equidistante ao
horizonte, todo o tempo que a bala caminhar por linha reta, vá com mais força que não estando
em qualquer inclinação. A razão é manifestada, porque o impulso que a pólvora deu a bala, em
toda a linha reta vá com a mesma força que nas demais elevações, sendo em uma mesma
distância, e a peça que estar equidistante ao horizonte atingir em ângulo reto ao muro, que estar
perpendicular ao horizonte; e a que estar levantada ao horizonte, atingir o muro em ângulo
obliquo, que em castelhano se diz: ao soslaio. Pois é coisa averiguada, que se com uma mesma
potência se der um golpe em um ângulo reto, e outro em ângulo obliquo, que o golpe que se der
em ângulo reto, fará maior efeito que no em que se der pelo ângulo obliquo. Isto nos mostra
bem claro a experiência nos golpes dos martelos que dão os canteiros quando querem romper
uma pedra, que é golpe que dão ao soslaio faz muito pouco efeito, em quanto a romper o que
querem. Logo a peça da artilharia, estando equidistante ao horizonte, fará maior efeito que em
nenhum outra elevação; quanto mais inclinada estiver a peça, tanto menos efeito fará no muro,
porque fará mais ao soslaio. Isto se tem de entender (como tínhamos dito) em igual distância.
Quando trataremos esta matéria da artilharia mais de propósito, se trouxeram mais
demonstrações acerca deste ponto, e se mostraram os erros que nesta parte disse Nicolau
Tartaglia. Também se tem por experiência, que esquentando a peça tira menos que quando está
fria. A razão disto é, que quando está fria, o vento quente se recolhe mais, lançando a fugir do
seu contrário o frio da peça, e como vai recolhendo, fará com mais força na bala, que quando
está quente; porque então dilatará aquele vento, e vaze grudado por toda a peça, que com o calor
se faz porosa, e não faz tanta força na bala; e de aqui vem, que os artilheiros quando lhes vá
aquecendo a peça, e vão refrescando com vinagre, um para tirar mais, e o outro para não
arrebentar. Porque a causa de arrebentar a peça, é por se esquentar exageradamente, um porque
é metal da artilharia pela liga que tem do estanho; estanho aquecido é muito fraco e quebradiço;
e o outro, que dá lugar ao vento aquecido se apegue com mais facilidade, e não tendo tanta
força para expelir a bala de repente, se vá fazendo mais rarefeito aquele vento, e não caiba
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dentro do canhão, com a força que fez é causa de arrebentar a peça, como quando tem
escaravelhos, que detém o vento neles, são causa fazer arrebentar a peça. E isto basta por a hora
nesta matéria.
Examinado o calibre dos artilheiros.
Podem trazer os artilheiros uma medida que chamam Calibre, os quais trazem assinados
os diâmetros das libras que pesam as balas de ferro e pedra. Pois se quiserem examinar se está
bem feito este instrumento, se fará assim: tome-se com um compasso o diâmetro de uma libra,
e veja se o diâmetro de 8 libras é dobro do de 1 libra, e o diâmetro de 10, e 6 libras, há de ser o
dobro do de 2 libras, e o diâmetro de 24 libras, há de ser o dobro do diâmetro de 3 libras; e o
diâmetro de 32 libras, há de ser o dobro do diâmetro de 4; e o diâmetro de 40, há de ser o dobro
do diâmetro de 5 libras; e o diâmetro 48, há de ser o dobro do diâmetro de 6 libras; e o diâmetro
de 56 libras, há de Ser o dobro do diâmetro de 7; e o diâmetro de 64, há
de ser o dobro do diâmetro de 8 libras; e o diâmetro de 72, há de ser o
dobro do diâmetro de 9 libras; e o diâmetro de 80, há de ser o dobro do
diâmetro de 10 libras. Se isto for assim, será sinal que o tal Calibre está
bem medido, e se algo faltar não estará bem medido. A demonstração
disto é, que as esferas sejam triplicadas proporcionalmente que em seus
diâmetros, como a demonstra Euclides na proposição 18 do décimo livro,
e na décima do quinto diz que triplicada proporção é, quando for quatro
quantidades de proporções, que é como fosse a primeira com a segunda,
assim se ha a segunda com a terceira; e a terceira com a quarta, e então a
primeira com a quarta terá triplicada proporção que tem com a segunda.
Pois entendido isto, entre uma libra e oito libras, busquemos duas médias
proporções, que serão, duas e quatro, porque como se há um com dois,
assim dois com quatro; e como dois com quatro assim quatro com oito;
pois aqui as quatro quantidades em continua proporção, por a proporção
citada. O um com oito terá triplicada a proporção que tem com os dois,
e um com dois é dobrada; logo o diâmetro de oito libras há de ser o dobro
do de uma libra, e desta sorte fique a esfera de uma libra, em triplicada
proporção com a de oito libras.
O mesmo é, se entre duas libras, dez e seis, buscaremos duas
médias proporcionais, que serão quatro e oito e assim estas quatro
quantidades terão que continuar proporcionais; logo duas ao dez e seis
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tem triplicada a proporção que tem ao quatro, pelo qual o diâmetro de duas libras, se terá com
o diâmetro de dez e seis libras, como duas com quatro. Logo o diâmetro da bala de dez e seis
libras, há de ser o dobro do de duas libras, e nesta mesma proporção vão todos os demais
números que tínhamos dito, que estão assinados com suas letras, e com isto fique bem
demonstrado, ser bom o exame do Calibre que havíamos proposto. Nem mais nem menos se
pode fazer este exame com qualquer outra proporção, como se fosse em triplo, então o diâmetro
da bala de 27 libras será tanto como três diâmetros do diâmetro de uma libra, porque entre 27 e
1, são médios proporcionais a 9 e 3, pois 1 com
27 tem triplicada a proporção com 3. Logo como
se há 27 com 9, assim se há o diâmetro da bala de
27 libras, com o diâmetro de 1 libra, que é em
triplo, e da mesma maneira, o diâmetro da bala de
54 libras, é triplo do da bala de 2 libras, e o
diâmetro da bala de 81 libras, é triplo do diâmetro
da bala de 3 libras. E se tudo isto continuar no
Calibre, é sinal que está bem medida, o qual
ensinaremos a fazer em outro lugar, assim por
números como por quantidades continuas que
tudo consiste em falar das médias proporções,
entre duas quantidades dadas, embora isto não se
fará geometricamente, em quantidades continuas,
porém faz isso matematicamente. Em números é
coisa fácil, embora nem todos é de advertir que as
balas da artilharia são o mesmo que as esferas. As
libras deste Calibre, é cada uma 10 e 6 onças.
Resta de demonstrar a preposição que falamos
anteriormente, que é como segue.
A potência que tirar e fizer a força pelo
ângulo que mais se aproximar ao reto, será mais
grave, e fará maior efeito.
Seja a libra, AB, cujo centro, C, sobre o qual
se descreve um círculo, FAGB; seja, AB,
equidistante ao horizonte, e tivesse, FCG,
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perpendicular sobre, AB, e estendendo-se afasta ao centro do mundo, que seja, S, e do ponto,
S, se tira uma tangente ao círculo, AFBG. Pois esta linha que se tira do ponto, S, não tocará ao
círculo em o ponto, A, porque tirada, AS, o triângulo, ACS, teria dois ângulos retos, o qual não
pode ser, nem tão pouco tocará ao círculo em cima do ponto, A, na circunferência , AF, porque
então cortará ao círculo; logo ira tocar em baixo do ponto, A, e seja em, O; tirasse, SD,SL; as
quais cortará a circunferência, AOG, nos pontos, K,H. junto com CK, CH, CD, CL. Pois quanto
mais perto estiver o peso do ponto, F, tanto mais ESTRIBA sobre o centro, que é sobre o ponto
c; como estando o peso em, D, mais ESTRIBA sobre o centro, C, que é sobre a linha, DC, que
não estando o peso em, A, sobre a linha, AC, y muito mais sobre a linha, CL. Porque sendo três
ângulos de qualquer triângulo iguais a do reto, e o ângulo, DCK, do triângulo EQUICRURIO,
DCK, é menor que o ângulo , LCH, do triângulo EQUICRURIO LCH. Os ângulos restantes
que estão na base, que são, CDK, CKD, ambos juntos serão maiores que ambos os ângulos,
CLH, CHL; logo suas metades, que é o ângulo, CDS, será maior que o ângulo, CLS. Pois o
ângulo, CLS, é menor a linha, LS, que não a linha, DC, ao movimento natural do peso, D, por
a linha, DS. Porque estando o peso em, L livre e solto se moveria por linha reta, LD. Da mesma
maneira a linha, CD, retém ao peso, depois que a fez mover pela circunferência, DA. Também
estando o peso em, A, a linha, CA, faz que o peso se mova pela circunferência, AO, fora da
linha, AS. Pois o ângulo, ACS, é reto, será o ângulo CAS, menor que reto, logo as linhas, CA,
CD, retém em alguma parte o peso, embora não igualmente, pois todas as vezes que as linhas
que saem do centro, C, e as que saem do centro do mundo, S, fizerem ângulo agudo na
circunferência, se demonstrará que acontece o mesmo. Pois que o ângulo misto, CLD, é igual
do ângulo misto, CDA, por estar no mesmo diâmetro, e uma mesma circunferência, e o ângulo,
CLS, é menor que o ângulo, CDS, será o restante, SLD, maior que o resistente, SDA; pelo qual
a circunferência, DA, que é baixada do peso, D, será mais próxima ao movimento natural do
peso, D, estando solto, que é a linha, DS, que não a circunferência, LD, a linha, LS; logo a linha,
CD, retém menos ao peso que está em, D, que a linha, CL, ao peso que estar em, L; logo a linha,
CD, sustenta menos o peso que a linha, CL, e o peso estará livre em, D, que não em, L, pois o
peso se move mais naturalmente por, DA, que por, LD; pelo qual será mais grave em, D, que
não em, L. Da mesma maneira se demonstrará que, CA, sustenta menos que, CD, e que o peso
estar mais livre, e é mais grave em, A, que não em, D. Depois disso, na parte inferior, por as
mesmas causas, quanto o peso estiver mais próximo ao ponto, G, será mais preso, como estando
em, H, é mais preso da linha, CH, que estando em, K, da linha, CK, porque como o ângulo,
CHS, seja maior que o ângulo, CKS, a linha CH, se chegará mais a RECETUD da linha, HS,
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que não a linha, CK, a RECETUD de, KS; pelo qual o peso será mais preso da linha, CH, que
da linha, CK, por que se, CH, HS, continuassem em uma linha, como acontece estando o peso
em, G, então a linha, CG, sustentaria todo o peso imóvel em, G. logo quanto menor for o ângulo
que a linha, CH, fizer com, CG, tanto mais será preso o peso da linha, CH, e onde é mais preso,
ali é menos grave. Depois disto, se o peso, K, estivesse livre e solto, se moveria por a linha, KS,
mas é preso da linha, CK, a qual a força que se move pela circunferência, KH, será da linha,
KS, e em alguma maneira lhe retrai, e retraindo lhe sustenta, por que se não lhe sustentasse, o
peso se moveria pela linha, KS, falta chegar ao centro, S, e não pela circunferência, KH. Da
mesma maneira a linha, CH, retém o peso, pois que lhe compele se move pela circunferência,
HG. Pois o ângulo, CHS, é maior que o ângulo, CKS, QUITADOS os ângulos iguais, CHG,
CKH, será o ângulo restante, SHG, maior que o ângulo restante, SKH. Logo a circunferência,
KH, que é a baixada do peso que está em K, é mais próxima ao movimento natural do peso, K,
estando solto, que é, KS, que não a circunferência HG, a linha, CH, pois que o peso se move
mais naturalmente por, KH, que por, HG. Da mesma maneira se demonstrará, que quanto menor
for o ângulo, SKH, que a linha, CK, sustentará menos. Logo estando o peso em, O, porque o
ângulo, SOC, não somente é menor que o ângulo, CKS, mas o mínimo de todos os ângulos que
saem dos pontos, C, S, e que tem o vértice na circunferência, OKG; e assim o ângulo, SOK, é
menor que o ângulo, SKH, e de todos os que forem desta maneira. Logo o descenso do peso,
O, é mais próximo ao movimento natural do mesmo peso, O, estando solto, que em nenhum
outro local da circunferência, OKG; e a linha, CO, sustenta menos o peso, que se o peso estiver
em qualquer outro local da circunferência, OKG. Pois também que o ângulo da contingência,
SOK, é menor que o ângulo, DAS, e que o ângulo, SÃO, e que outro qualquer queira ser
semelhante, será o descenso do peso, O, mais próximo ao movimento natural do mesmo peso,
O, estando solto, que em nenhum outro lugar da circunferência, ODF. Depois disto , pois que a
linha, CO, não pode impelir o peso, O, em quanto se move para baixo, de tal maneira, que se
mova forra da linha, OS, não corta ao círculo, seno que lhe toca; e o ângulo, SOC, é reto, e não
agudo, estando o peso em, O, nem uma coisa gravitará sobre a linha, CO, nem se manterá sobre
o centro, da maneira que aconteceria sobre qualquer outro ponto, em cima do ponto, O. logo
por estas causas estará o peso no ponto, O, mais livre e solto neste lugar , que em outro algum
de toda a circunferência FOG, e portanto é neste local mais grave; quero dizer, que gravitará
mais que em outro qualquer lugar, e quando mais próxima for o peso ao ponto, O, tanto será
mais grave, e a linha, CO, sustentará menos. Pois segue do que se há demonstrado, que quando
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a potencia, o peso tirar por maior ângulo, resta chegar ao ângulo reto com o braço da libra, que
fará maior força, que é o mesmo que ser mais grave, que é o que se propôs.
O maior ângulo tem maior proporção com o menor, que não sendo do maior ângulo
com o menor.
No círculo, ACBD, com centro, E, se tira os
diâmetros, AC, BD, que se corte em ângulos retos no
centro, E. Tome um ângulo qualquer, CEF, que seja de
60°, e ficará, FED, de 30°. Tira-se, FH, FG,
perpendiculares sobre, ED, EC, e será, FH, seno o
ângulo CEF, e FG, seno do ângulo, FEG. Digo, que o
ângulo, CEF, tem maior proporção com o ângulo, FEG,
que não, FH, seno do ângulo, FEG, tira-se, CF. A
proporção que tem o ângulo, CEF, com o ângulo, FED,
é como a que tem a linha, CF, com, FG, porque as duas são duplas, sendo, CD, quarta de círculo;
e , FC, 60° será , FD, 30° e a linha, CF, será raio; e FG a metade do raio, pois pela 8 do quinto
de Euclides, CF, com, FG, tem maior proporção que no, HF, com a mesma, FC; leve o ângulo,
CEF, tem maior proporção ao ângulo, FEG, que não seno, FH, com o seno, FG.
Isto mesmo se demonstrará em qualquer a outra
proporção de ângulos, como se o ângulo, CEF, fosse
triplo do ângulo FED. Também tenderá maior
proporção que não o seno, FH, com o seno, FG.
Divida-se na figura seguinte, o ângulo, CEF, em três
partes iguais, e que cada uma seja igual do ângulo,
FED, que será, CL, LK, KF; tire-se, EK, EL; tira-se
também, CK, e serão, CN,KN, senos dos ângulos,
CEL, KEL, os quais são iguais do seno FG. Também
se tire, FO, perpendicular sobre, EK, e será FO, iguais de KN; estenda, FO, falta que concorra
com KC, que será em, M. No triângulo, FCM, os dois lados EM, MC, são maiores que o lado,
FC; e os lados, FM, MC, são menores que os três senos, FO,KN,CN, porque FO, e KC que são
os três senos, são maiores que, FM, MC, porque se o seno, FO, se lhe AÑADE, OM, a os senos,
KC, se lhes toma, KM, que é maior que, OM; logo as linhas, FM,MC, são maiores que a linha,
FC. Logo segue, que a linha FC, não é triplicada do seno, FC, que é igual de qualquer dos senos,
FO, KN, NC, sendo que há de ser menor que, FC, a linha de quem a linha, FC, for tripla.
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Suponhamos que é FP, e terá, FC, com FP a mesma proporção que o ângulo CEF, com o ângulo,
FED, pois pela 8. Do quinto de Euclides, a linha, CF, com FP, tem maior proporção que com
FG; logo, CF, com, FG, tem menor proporção que o ângulo, CEF, com o ângulo, FED e a linha,
CF, pela mesma 8. Do quinto, tem maior proporção, FG, que FH, com, FG; logo o ângulo, CEF,
tem maior proporção com o ângulo, FED, que no seno, FH, com o seno, FG, que é o que se avia
de demonstrar. Isto mesmo se pode demonstrar nos demais ângulos.
Pois entendido isso, provemos o primeiro, que se os pesos estiverem fixos nos braços da
libra, e a moverem, que se permaneça donde a deixar. Seja a libra, AB, com o centro, C; e os
pesos, A,B, que se põe que são iguais, e que estão fixos nos extremos da libra, como em, AB.
Pois mova-se a libra sobre o ponto, C, e pegam-se em, EF; pois o ponto, C, dista igualmente
dos pontos AB, donde se põe os pesos, será o ponto C, o centro de gravidade da magnitude que
se compõe dos pesos, AB. Logo pela definição do centro de gravidade, se esta magnitude assim
composta, se suspenderia do centro, C, na disposição que se ache ao tempo da suspensão, nessa
se colocará; logo coloca-se há se a deixa-se no local, EF. Que isso seja assim, é coisa clara,
porque aqui não se considera a libra que tem nos extremos, AB, dos pesos, as potências, que
estando tirando, gravitando diretamente ao centro mundo (como logo diremos) sendo um corpo,
com o centro de gravidade, é o ponto, C, e este é o que gravita para o centro do mundo; pois se
o corpo, ECF, estive-se solto e livre, o centro, C, se moveria por uma linha reta, falta chegar ao
centro do mundo, como fazem todos os centros de gravidade dos demais corpos.
Embora isso seja bem averiguado o pressuposto, mas para mais satisfação, faça-se o
paralelogramo retângulo, EGFH, e tire-se, GH, a qual passará pelo ponto, C, donde será o centro
de gravidade da magnitude, EGFH, porque com qualquer dos dois diâmetros se divide por
médio a dita magnitude, e em partes
equiponderantes, logo o centro de
gravidade será donde se cortam os
dois diâmetros, que é no ponto, C;
logo se a magnitude, EGFH, se
suspende-se do ponto, G, a linha
GCF,

seria

horizonte,

perpendicular
e

esta

ao

linha,

necessariamente tem de passar pelo
centro de gravidade, que é o ponto,
C.

Pois

pegamos

que

esta
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suspendida do ponto, C, e que faltam da magnitude, EGFH, os triângulos, EGC, GCF, que são
iguais, pois que do triângulo, EHG, e do triangulo, GHF, que cada um é metade da magnitude,
EGFH, se então tomamos os triângulos, EGC, GCF, permanecerá o triângulo, ECH, igual do
triângulo, CHF, e o ponto, C, está igualmente distante dos pesos EF; logo estando suspendida
a magnitude, EHF, do ponto, C, não mudaria do lugar que tinha quando estava a magnitude,
EGHF, toda inteira, e suspendida do mesmo ponto, C. O mesmo aconteceria, se permanece-se
da magnitude, EGHF, os triângulos, ECH, CHF. Pois sendo isto assim, permanece-se uns e os
outros triângulos, e permanecerá só o corpo, ECF, por melhor dizer, a magnitude, ECF,
suspendida do centro, C; pois permanecendo os triângulos, EGC, GCT, a magnitude, EHF, se
permanece no mesmo lugar; e mesmo tomando os triângulos, EHC, CHF, a magnitude, EGF,
se permanece no mesmo lugar, logo permanecendo uns e os outros triângulos, a magnitude,
EGF, se permanecerá no mesmo lugar, suspendida do centro da gravidade, C, que é o que se
propus.
Falta demonstrar, que se os pesos estiverem livremente suspensos dos extremos dos
braços da libra, que em tal caso, se a libra estando equidistante ao horizonte será movida, e a
soltar, se mexer a colocar equidistante ao horizonte. Seja a libra equidistante ao horizonte,
como, AB, e seja, colocar perpendicular sobre, AB, a qual se estenda de modo que chegue ao
centro do mundo, e mova a libra ao lugar, HK, e dos extremos, HK, se pendurar os pesos, FG,
de tal maneira que com sua gravidade se possam colocar em linhas retas, que vão dos pontos
H, K, ao centro do mundo, como são as linhas, HE, KE. Pois digo, que sendo os pesos, F, G,
iguais, que a libra HK, se meche sobre, AB, equidistante ao horizonte, chegasse o ângulo, DEL,
igual do ângulo, HED, e tira-se LE. Também se tira, LOM, e estenda-se de uma e outra parte,
e estenda-se, EK, falta que concorra com, ML, que será em, N; tira-se, LP, paralela de, NE.
Depois disto, se tire PQ, ER, perpendicular sobre, LM. Pois o ângulo ELO, é igual do ângulo,
EHO; a força e gravidade que tem o peso, F, na linha, HE, essa terá o mesmo peso na linha, LE.
Também a gravidade que o peso, G, fizer na linha, OK, essa mesma fará na linha, ON. Logo a

138

gravidade do peso, F, segundo o ângulo, OLE, e a
gravidade do peso, G, se considere segundo o ângulo,
ONE. Entendido isto, demonstraremos como a libra se
BOLUERE ao lugar, AB; sendo, LP, paralela de, NE,
será o ângulo, OLP, cujo seno era, PQ, igual do
ângulo, ONE, e do ângulo, OLE, será o seno, ER, pela
4.do texto de Euclides, como se há, OE, com RE,
assim se há OP, com QP; e permutando, como se há
OE com OP, assim se há, ER com QP; e pela 2 do
sexto de Euclides como se há, OP, com, PE, assim se
há, OL, com LN; e compondo, como se há, OE, com
OP, assim se há ON, com, OL; logo pela 22 do quinto
de Euclides. A proporção de ON, com, OL, é como a
de ER, com, PQ. Teremos demonstrado, que um
ângulo com outro tem maior proporção, que o seno do
ângulo ao seno do outro ângulo, logo o ângulo, RLE,
ao ângulo, QLP, tem maior proporção que, ER, seno do ângulo, RLE, a, PQ seno do ângulo,
QLP pelo qual o ângulo, RLE, tem maior proporção com o ângulo, QLP, que, ON, com, OL,
pois a gravidade dos pesos se considera, segundo são os ângulos por onde fazem a gravidade;
e a gravidade do ângulo, RLE, é maior que a gravidade do ângulo, QLP, que é ONE, porque o
ângulo, RLE, se chega mais ao reto, que o ângulo QLP. Logo maior proporção tem o peso que
se considera em, L, com o peso que se considera em, N, que não a linha, NO, com, OL; logo o
peso que estiver em, L, vencerá ao que estiver em, N, porque para que tire-se igual potência,
avia de ter, ON, com, OL, a mesma proporção que o peso que se considera em, L, com o que
se considera em, N, e então estiveram os pesos em equilíbrio, e não se mova a libra, de qualquer
lugar que a deixaram. Isto se fizeram, se puseram, ON, algo maior; como se pudéssemos que,
OV, tem a proporção com OL, que a gravidade do ângulo, RLE, com a gravidade do ângulo,
QLP, que aja de ser maior, ON, para que com, OL, tenha a proporção que o ângulo, RLE, tem
com o ângulo, QLP; consta pela 8. do quinto de Euclides. Também se consideraremos que o
peso, F, faz a mesma força e gravidade do ponto, X, na linha , AO, que a gravidade que faz em,
H; e a gravidade que faz o peso, G, em N, que essa mesma faz em, T, na linha, OB, se
demonstrará, que, OT, há de ser maior, para que tenha com, OX, que é a mesma que, OS, a
proporção , que o seno do ângulo, OSE, tem com o seno do ângulo, OTE; logo maior será a
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gravidade do peso, F, em, H, que não a do peso, G, em , K. pela qual a gravidade do peso, F,
será maior que a do peso, G, que é o que se avia de demonstrar.\

C A P. X X I.
Que trata de como se formam os esquadrões, “assim de terreno quadrado como de
gente.”
Este nome, esquadrão se diz da forma e figura que tem, porque hora se faz um esquadrão
quadrado de terreno hora de gente: de uma ou de outra maneira tem que ficar em esquadra;
ainda que o esquadrão quadrado de gente não fique em forma de quadrado (como se dirá),
contudo fique em esquadra. Esquadrão quadrado de terreno quer dizer que o espaço, o “sítio”
de terra, que o esquadrão deve ocupar; há de ser quadrado, para que tenha a mesma longitude
pela frente e pelo lado. E o esquadrão quadrado de gente é o tanto de homens que deve haver
pela frente do esquadrão como pelo lado. Quando convém fazer esquadrões quadrados de
terreno, ou quadrado de gente, fica a cargo do
Mestre de Campos, o Sargento Maior, porque
conforme o “sítio” onde se houver de formar o
esquadrão, se tem de eleger a forma que mais
convêm à defesa do inimigo, e nisso não se pode
dar regra: somente aqui se ensinará que
conhecida a gente que vai no exército pode saber
a com facilidade quantos homens podem pôr em
cada lado, hora seja no esquadrão quadrado de
terreno, hora seja no esquadrão quadrado de
gente.
Ensinaremos primeiro como se formará o esquadrão quadrado de terreno, para o qual é
necessário entender que pela frente do esquadrão há de haver de um homem a outro três pés de
distância, e pelos lados sete pés. Assim entendido isto, se tem de buscar um número que
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dividido por três não sobre nada, e o mesmo dividido por sete também não sobre. O qual se fará
multiplicando três por sete, que serão vinte e um. Pois este número, 21, nos servirá de
fundamento para conhecer todos os números que divididos por três e sete não sobre nada: o
qual se fará duplicando, ou triplicando, ou quadruplicando o dito número 21. Como se lhe
quadruplicamos, temos um número de oitenta e quatro, o qual se dividirmos por três ou por sete
não sobra nada.
Para que melhor entendamos como se forma este esquadrão quadrado de terreno,
supomos por exemplo o número vinte e um, o qual dividindo por três e por sete não sobra nada.
Façamos o quadrado seguinte, que por cada lado tenha vinte e um pés, e seja, ab, a frente do
esquadrão, a qual se dividirá em sete espaços iguais, cada um tenha três pés: e divide-se o lado,
bc, em três espaços iguais, e cada um tenha sete pés. Dos pontos destas divisões, façam linhas
equidistantes aos lados, ab, bc. Pois se considerarmos a primeira fileira, ab, encontraremos nela
oito homens; na segunda, ef, outros oito; e na terceira, gh, outros oito; e na quarta, dc, com que
se fecha o esquadrão, estão outros oito, pois com vinte e um de lado se contêm quatro fileiras,
e cada uma tem oito homens, tenha em tal esquadrão trinta e dois homens. De maneira que para
fechar o esquadrão quadrado de terreno é necessário por um homem a mais em cada lado dos
espaços que contém, como se tem visto nesta figura.
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Porque na guerra nem sempre se tem soldados tão contadores, me pareceu que para este
efeito seria de proveito fazer uma tabela seguinte: pela qual subitamente (conhecidos os homens
que estão no exército) se pode formar o esquadrão quadrado de terreno.

Uso da tabela precedente
Na tábua precedente há quatro coluna de números. Na primeira, na mão direita se põe o
número dos homens que podem fazer o esquadrão quadrado de terreno. Na segunda coluna se
põe o número de homens que se tenha por lado. Na terceira coluna, quantos tenham na frente.
E na quarta os pés que tenha o esquadrão por cada lado: como se um capitão tivesse, 15580
homens, e deles quisesse formar um esquadrão quadrado de terreno; buscará na coluna dos
homens o número, 15580, e em frente deste caminhando a mão esquerda, encontrará, 82, e
tantos homens se ponham por lado: e caminhado a mão esquerda, encontrará outro número que
é, 190, e tantos homens se ponha na frente: e em frente deste na última coluna, se encontrará
este número, 567, e tantos pés tem cada lado do esquadrão: o qual achamos ser assim,
multiplicado por 189, que é um menos de 190 (pela razão dita atrás) por três: e também
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multiplicaremos 81, que é um menos de 82, por sete, de uma e outra multiplicação venham os
567 que são os pés que o tal esquadrão tem de lado.
Se a caso o número de homens que tem de formar o esquadrão não se encontre junto na
coluna dos homens, se tomará o próximo menor, e se trabalhará como está dito: os soldados
que sobrarem depois de haver formado o esquadrão, que de necessidade tem de sobrar, sendo
o número de homens igual ao de alguns dos que estejam na tábua na coluna dos homens, o
Mestre de Campo, o Sargento Maior, os acomodará no lugar que mais convier.

Do esquadrão quadrado de gente
O esquadrão quadrado de gente (como está dito) há de ter tantos homens pelos lados,
quanto pela frente: sendo quadrado de gente, não o será na figura, porque sendo tantos homens
por um lado como por outro, e entre um homem e outro, ao lados deles há de haver sete pés; e
entre os da frente há de haver três pés, claro está que venha a ser prolongado o esquadrão. Para
formar o esquadrão quadrado de gente é necessário saber o número de soldados que se tem de
formar, e deste número tirar a raiz quadrada, que tal raiz será o número de homens que se tem
de por em cada lado do esquadrão. E por que nem todos os homens sabem tirar a raiz quadrada,
põe-se a tábua seguinte, onde se propõem alguns números e suas raízes quadradas.

Uso da tabela seguinte
Na tabela seguinte se põem em cada coluna duas ordens de números: o primeiro da mão
direita é o número quadrado; o outro da mão esquerda são suas raízes quadradas: como se
tomamos este número 22500 encontraremos em sua direita a mão esquerda este número, 150,
o qual se lhe multiplicamos por si mesmo, encontrar-se -á o número, 22500, pelo qual diremos
que 150, é raiz quadrada de 22500. Pois sabido quantos homens são, dos que se tem de formar
o esquadrão, este número se busque em alguma das colunas e nos números da mão direita,
contíguo à mesma coluna, a mão esquerda encontrará sua raiz quadrada que será o número de
homens que se tem de pôr nos lados. Se não encontrar junto o número de homens que tem em
seu exército, tome o próximo menor
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É de se advertir que aqui havemos de ensinar a formar os esquadrões sem ter atenção a
praça de armas em meio deles se pode pôr para a conservação dos preparativos que na guerra
se acostumam: contudo como aqui não tem sido a minha intenção, senão evitar o trabalho que
neste caso se pode oferecer, e que não há em que reparar, senão que repentinamente podem
formar seus esquadrões, de uma ou de outra maneira escrevi este breve discurso e conta que
depois de formado o esquadrão se pode, o mestre de campo, tirar do meio dos soldados que lhe
parecer que ocupam o lugar necessário para a praça de armas; e estes soldados que dali se tirar,
e os que lhe sobraram quando se formou o esquadrão, os pode ocupar em outros lugares, de
onde pedir a necessidade.

