PLANETAS
PLANETA TERRA
CONTRIBUTOS PARA UM MELHOR CONHECIMENTO

Objetivos gerais
•Definir sistema solar;
•Associar a influência da lua/sol no Planeta Terra: - nas marés; - na observação das estrelas para orientação.
•Evidenciar o fascínio do Homem, ao longo dos tempos, pela observação astronómica;
•Relacionar a observação astronómica com a tecnologia e a ciência.

Objetivos específicos – História e Geografia de Portugal
Conhecer e compreender os desafios, motivações e as condições para o pioneirismo português na Expansão
. Referir os interesses socioeconómicos e religiosos dos vários grupos sociais portugueses na Expansão.
. Identificar os meios existentes em Portugal para a realização da navegação astronómica.
. Descrever as condições geográficas e técnicas que favoreceram o desenvolvimento da prática náutica em Portugal.
. Enumerar as condições geográficas, históricas, políticas, técnicas e científicas da prioridade portuguesa na Expansão.
. Reconhecer os instrumentos náuticos como uma peça fundamental na arte de navegar.
. Aplicar de forma adequada o conceito de navegação astronómica.
Conhecer e compreender a influência da Expansão marítima nas ciências, na literatura e arte portuguesas
. Referir desenvolvimentos ao nível da astronomia, geografia, botânica, zoologia, medicina, resultantes do processo das
descobertas.
. Inferir que as viagens e o contacto com novas terras, nova flora, nova fauna, novas gentes, contribuíram para o
desenvolvimento das ciências.
. Reconhecer o nónio como um progresso técnico de interesse para a astronomia, a matemática, a cartografia e a
navegação.
. Identificar a obra de Pedro Nunes - Tratado da Esfera.
. Identificar a obra de Duarte Pacheco Pereira - Esmeraldo de Situ Orbis.
. Reconhece a importância da observação e da experiência para a validação do conhecimento.
. Compreende os efeitos desta nova atitude metodológica para o alargamento da compreensão da Natureza.
. Identifica alguns homens de ciência do Renascimento e os seus contributos para o alargamento do conhecimento.
. Reconhece o papel dos Portugueses no processo de desenvolvimento do saber, nos séculos XV e XVI.
. Distingue o sistema geocêntrico do sistema heliocêntrico.
. Enumerar grandes obras literárias do tempo dos Descobrimentos e seus autores.
. Enumerar características do estilo manuelino, sublinhando a sua relação com os Descobrimentos.
. Referir os principais monumentos manuelinos.

A Terra conhecida no início do século XV
No início do século XV os Europeus tinham um conhecimento muito limitado do Mundo.
Os poucos contactos existentes eram feitos pelos mercadores chegados do interior de África ou
dos confins da Ásia.
• Os mapas assinalavam apenas a Europa, o Norte de África e parte da Ásia.
• Havia um desconhecimento da América, da Oceânia e da Antártida.
• O oceano Atlântico era apenas conhecido até ao cabo Bojador.
• Julgava-se que a África se prolongava até ao Polo Sul, impedindo a ligação entre o oceano
Atlântico e o oceano Índico.
Os mapas feitos até ao século XV tinham muitas lacunas e erros a nível científico.

O Mundo (des)conhecido no início do século XV

“História e Geografia de Portugal – 5º ano” de Fátima Costa e António Marques, Porto Editora

GEOGRAFIA

Representações da Terra antes das Descobertas

http://www.ufrgs.br/antiga/letona_cart
ografia.html

Mapa do mundo Babilónico que
apresenta a Babilónia no centro com as
regiões conhecidas ao redor (Assíria) e o
Oceano como um círculo em torno, e as
regiões mais distantes além do Oceano
representadas por triângulos. Este mapa é
datado aproximadamente de 600 a.C.
http://www.ufrgs.br/antiga/letona_cartografia.html

http://www.ufrgs.br/antiga/letona_cartografia.html

Reconstituição feita a partir das
proposições de Heródoto onde temos a
Europa com proporções bem maiores do
que as reais e diversas regiões e Oceanos.

Representações da Terra antes
das Descobertas
Mapa de Eratóstenes (285 - 194 a.C.)
mapa datado aproximadamente de 220 a.C. que
mostra regiões que ainda não constavam no mapa
de Heródoto como por exemplo a Brittania
(Inglaterra).

Mapa de Eratóstenes
A Ásia surge maior, refletindo os novos
conhecimentos da verdadeira dimensão do
continente, resultante das campanhas de
Alexandre, o Grande.
Eratóstenes foi o primeiro geógrafo a
incorporar paralelos e meridianos nas suas
representações cartográficas.

http://www.ufrgs.br/antiga/letona_cartografia.html

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=319&evento=5

Representações da Terra antes das Descobertas
Mapas T-0 - séculos X a XIII.
0 representava o oceano Atlântico e o T, que separava o restante espaço pelos 3
continentes: a Ásia, no topo, a Europa, na esquerda e a África, na direita,
representava o Mar Mediterrâneo.
Tinham um formato em T, relativo a três braços de água:
o Mar Mediterrâneo, na vertical
o rio Don, à esquerda, na horizontal
o Mar Vermelho ou o rio Nilo, à direita, na horizontal
o Grande Oceano, em volta, configurava o O.
o Éden com as figuras de Adão e Eva, em cima
Jerusalém, a cidade santa, no centro
Mapa-múndi TO (século XII)
Map Of The World, In A Scientific Textbook
Fonte:
Dreyer-Eimbcke (1992, p. 48)
Illuminated manuscript
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/339.htm
http://www.europeana.eu/portal/pt/reco
rd/92037/_http___www_bl_uk_onlinegall
ery_onlineex_illmanus_harlmanucoll_m_z
oomify76202_html.html

Planisfério T-O
http://www.ufrgs.br/antiga/letona
_cartografia.html

St Isidore de Séville;
Etymologies; XIIe siècle

Mapa de Sallustio - séc IV

Mapa T-O - século VII

http://profwladimir.blogspot.pt/2012/02/mapas-antigos-e-projecoes-cartograficas.html

Representações da Terra antes das Descobertas

Mapa de Zonas
Para o pensamento medieval, a Terra tinha lugares destinados:
- aos seres humanos
- aos monstros
- outros completamente inabitáveis.
Aparece pela primeira vez num manuscrito de Marciano Capella, no século XII. Era um círculo dividido em cinco zonas.

Planisfério de Zona (Século XII)
http://zevinganez.blogspot.pt/2008/04/as-representaes-da-terra.html

Representações da Terra antes das Descobertas

Mapa mundo de 1154 feito por Al – Idrisi, geógrafo árabe que trabalhou para o rei da
Sicília (Itália). O Sul surge no topo e o norte em baixo.

Fonte: Missão: História, 8.º ano, pág. 16, de Cláudia Amaral, Elisabete Jesus e Eliseu
Alves, Porto Editora

Representações da Terra antes das Descobertas

Carta de Ebstorf, feita por Gervásio de Tilbury em 1284
http://profwladimir.blogspot.pt/2012/02/mapas-antigos-e-projecoes-cartograficas.html

Representações da Terra antes das Descobertas

Europa Mediterrânea – Atlas Catalão, 1375
http://profwladimir.blogspot.pt/2012/02/mapas-antigos-e-projecoes-cartograficas.html

Representações da Terra antes das Descobertas

Pirrus de Noha, Mapa Mundo (Modelo Ptolomaico), 1414
http://umavisaoterra.pbworks.com/w/page/8734373/O%20conhecimento%20do%20Mundo

Este mapa datável de 1466, segue largamente os ensinamentos da Geografia de Ptolomeu (90 – 150 d.C.) – astrónomo, geógrafo e cartógrafo
grego do século II, cujo saber constitui a base da geografia ocidental até ao início do século XV.
Mostra parte da África, a Europa e a Ásia. A África aparece ligada à Ásia por uma longa faixa de terra. A África prolongava-se até ao Polo Sul.
O Índico surge como um mar interior, separado do Atlântico.
No início do século XV os europeus só conheciam um quarto do globo terrestre. A cartografia medieval baseava-se em autores gregos,
romanos, muçulmanos e nalguns raros europeus, como Marco Polo, e continha muitas incorreções. (Revista “Oceanos” Nº9, pág. 22).

Cosmographia Claudii Ptolomaei
Criador: Ptolemaeus, Claudius
Date: ca. 1467
Assunto/Subject: Geografia/Geography,
Manuscrito/Still image
Biblioteka Narodowa, The National Library of Poland, Poland
http://www.europeana.eu/portal/pt/record/92002/BibliographicResource_1000093325436_source.html

Representações da Terra

Mapa-múndi de Ambrósio Macróbio (1483)
Fonte: Dreyer-Eimbcke (1992: 118).
http://www.ufrgs.br/antiga/letona_cartografia.html

Representações da Terra

Mapa de Henricus Martellus produzido em Florença em 1489
Representa pela primeira vez o Cabo da Boa esperança
http://slideplayer.com.br/slide/367675/

Representações da Terra

(Revista “Oceanos”, nº9, página 43)

(Revista “Oceanos”, nº9, página 38)

As viagens transatlânticas

Melhor conhecimento da Terra

http://seguindopassoshistoria.blogspot.pt/2014/04/repensando-historia-da-descoberta-do.html
1492 - Cristóvão Colombo
Chegou às Antilhas na América Central
- Ilha Hispaniola no mar das Caraíbas – atual Haiti e República Dominicana

Descoberta do continente americano

-

Bartolomeu Dias em 1488 passou o Cabo da Boa
Esperança:
- descobriu o extremo sul de África;
- encontrou a passagem do oceano Atlântico para o
oceano Índico.

http://impactocolonizacao.blogspot.pt/

Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança - Painel de Domingos Rebelo, 1945
http://obaudahistoria.blogspot.pt/2012/09/a-viagem-de-bartolomeu-dias-iii.html

Rota seguida por Vasco da Gama na sua viagem à Índia em 1498

Moçambique

Foi encontrado o caminho marítimo para a Índia através da rota do cabo.

Rota seguida por Pedro Álvares Cabral – chegou ao Brasil, na América do Sul, em 1500

Mapa do continente americano datado de 1690
http://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/

"Planisfério de Cantino“ 1502
http://afmatatropicalia.blogspot.pt/2010/03/maior-mentirado-mapa-cantino.html

Fragment du planisphère envoyé de Lisbonne à Hercule d'Este, duc de Ferrare, avant le 19 novembre 1502 / par Alberto Cantino, de la grandeur de l'original. (Biblioteca
Estense à Modène.)
cartographic resource map image still image
Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-692
http://www.europeana.eu/portal/pt/record/9200365/BibliographicResource_2000081587356.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

Planisfério do Atlas-Cosmografia, de João B. Lavanha e de Luís Teixeira - marca a visão do mundo na transição do séc. XVI para o XVII.
http://afmata-tropicalia.blogspot.pt/2014/06/o-mundo-visto-pelos-portugueses.html

A primeira viagem de circum-navegação da Terra
Trouxe novos conhecimentos sobre a Terra:
- descobriram-se os limites a sul do continente americano;
- Provou-se que era possível navegar entre o oceano Atlântico e o oceano Pacífico;
- Provou-se que a Terra era redonda.

Planisfério de Agnese (1543)
Viagem de Fernão de Magalhães em 1519, concluída por Elcano em 1522

http://denise-mundoafora.blogspot.pt/2006_10_01_archive.html

HISTÓRIA

A EXPANSÃO EUROPEIA
As motivações dos portugueses
No início do século XV, Portugal era um reino pobre, mas independente e em paz
(assinada em 1411).
Era preciso procurar noutras terras o ouro, a prata e os cereais que faltavam no Reino.
Como os portugueses não podiam alargar as suas fronteiras para território castelhano,
restava-lhes o caminho do mar.
O rei D. João I empenhou-se nessa tarefa porque:
• queria resolver os problemas do seu reino
• mostrar o seu poder junto dos outros países.
A procura de terras interessou a todos os grupos sociais.
Motivações

“História e Geografia de Portugal – 5º ano” de Fátima Costa e António Marques, Porto Editora

De entre os países europeus, Portugal era o país que tinha melhores condições para se
tornar pioneiro na expansão.
Condições geográficas – a localização geográfica de Portugal no extremo sudoeste da Europa com
uma extensão de costa marítima e bons portos de apoio à navegação era favorável à expansão.
Condições históricas – o facto dos portugueses desde sempre terem sido atraídos pelo mar e ao
longo do tempo desenvolverem atividades marítimas como a pesca e o comércio; a proteção dada
pelos reis às atividades marítimas através de leis.
Havia construtores navais e marinheiros experientes.
(Para proteger o comércio marítimo, D. Dinis aprovou a criação da “Bolsa dos Mercadores”, em 1293,
espécie de seguro que pagava aos mercadores os prejuízos de naufrágio ou ataques de navios-piratas.
D. Fernando deu a “Carta de privilégios aos construtores de naus”, em 1377 e criou a “Companhia das
Naus”, em 1380.)

Condições políticas – a estabilidade política que se vivia desde o Tratado de paz com Castela (em
1411) e o facto do rei português (D. João II) querer afirmar na Europa a nova dinastia de Avis.
Condições técnicas e científicas: 1 - aperfeiçoamento de instrumentos náuticos e que tinham
conhecido através dos árabes e judeus: astrolábio, balestilha e quadrante;
2 - os progressos da construção naval conseguidos pelos portugueses com a utilização de um novo
tipo de barco – a caravela.

1 - Condições técnicas e científicas - aperfeiçoamento de instrumentos náuticos e que tinham
conhecido através dos árabes e judeus

Instrumentos náuticos utilizados pelos portugueses na
navegação (Revista “Oceanos” – desenhos de Sousa Machado)

Barco com bússola (Livro das Maravilhas de Marco Polo - 1307)
http://expositions.bnf.fr/marine/expo/salle1/09.htm

A bússola é instrumento náutico de origem chinesa. Trazida para o Ocidente pelos
Muçulmanos e utilizada no Mediterrâneo já no século XII, era um importante instrumento
de orientação (possui uma agulha magnetizada que se alinha com o polo norte da Terra, o
que permite conhecer, aproximadamente, o norte geográfico).
Dá-nos uma localização muito aproximada da linha Norte – Sul (o Norte magnético está a
cerca de 9º a Oeste do Norte geográfico).
Permite definir a direção a seguir através da indicação do norte (magnético).
Museu Galileo Vídeo Astronomia Árabe
http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/ArabAstronomy.html

«Agulha de marear portuguesa do
século XVIII» / por Luís José, feita
na Real Fábrica do Trem do Rio de
Janeiro. 1790. Museu de Marinha,
Lisboa
http://ccm.marinha.pt/pt/museumarin
ha_web/colecoes_web/acervo_web/P
aginas/instrumentosnauticos.aspx

2 - os progressos da construção naval - As técnicas de navegação
As viagens marítimas dos Portugueses contribuíram para terminar com muitas lendas e imprecisões
quanto a mares, terras e povos longínquos.
Aquilo que se pensava ser a ação de monstros fantásticos, não era mais do que a ação dos ventos
contrários e correntes marítimas que se faziam sentir em certas zonas e eram a causa de naufrágios e da
perda de barcos e navegadores.
A dificuldade de navegar junto à costa, quando se encontravam baixios de areia, e a necessidade de
atravessar correntes marítimas e ventos contrários, mostrou aos marinheiros portugueses que os navios
que se costumavam usar – barcas - não eram os mais apropriados para navegar no mar alto.
Os portugueses para navegar no Atlântico passaram a usar a caravela.
Mais tarde nas viagens longínquas passaram a usar a nau.

Barca
http://www.prof2000.pt/us
ers/maria_soa/descobrime
ntos1.htm

O Cárabo árabe precursor
da Caravela Portuguesa
http://asgrandesnavegamaritim
as.blogspot.pt/2009/08/capitul
o15-caravela-portuguesacaravela.html

Caravela
http://www.causamerit
a.com/descob_embarc
_1.htm#caravela

Nau
“História e Geografia de
Portugal – 5º ano” de
Fátima Costa e António
Marques, Porto Editora

“História e Geografia de Portugal – 5º ano” de
Fátima Costa e António Marques, Porto Editora

Caravela “Boa Esperança” (construída para
comemorar os Descobrimentos)

A caravela era um navio inovador.
Tinha:
- casco esguio
- borda alta
- velas triangulares (que se podiam
manobrar de um para o outro lado
do mastro)
o que lhe permitia:
- contornar os baixios da costa
(bancos de areia)
- "bolinar", isto é, navegar com
ventos contrários.

As técnicas de navegação

http://www.prof2000.pt/users/hjc
o/descoweb/pg000400.htm

A nau era um navio:
• maior e mais resistente
• podia transportar pessoas, mantimentos
suficientes para longas viagens e grandes
quantidades de mercadorias
• tinha velas quadrangulares e uma triangular
• era apetrechada com peças de artilharia para se
defender de possíveis ataques
Nau da “carreira da Índia”
“História e Geografia de Portugal – 5º ano” de Fátima Costa e António Marques, Porto Editora

ASTRONOMIA

O sistema solar
Vídeo o sol e os planetas do sistema solar
The known universe – American Museum of Natural History
https://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U

http://astrologiaporto.blogspot.pt/2012/12/como-analisar-um-mapa-astral-os-planetas.html

O sistema solar é um aglomerado de planetas, meteoroides, cometas, e vários outros corpos celestes em torno de uma
estrela: o Sol.
Com cerca de cinco bilhões de anos, o sol é o centro de nosso sistema solar. Apenas um minúsculo pedaço de uma Galáxia
chamada Via Láctea que contém outros bilhões de estrelas tão ou até mais brilhantes que o nosso astro rei (são mais de 200
bilhões de estrelas, sendo que a mais próxima do sol, a Próxima Centauri, está a 4,3 anos luz dele).
O nosso sistema solar é oficialmente formado por oito planetas: Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano
e Neptuno.
http://www.infoescola.com/astronomia/sistema-solar/

Diagram of the planets

Bodleian Libraries, University of Oxford
http://www.europeana.eu/portal/it/record/92093/BibliographicResou
rce_1000086163074.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_c
ampaign=YF23iE3jU

Navegação astronómica
Quando navegavam no mar alto, os marinheiros orientavam-se pelos astros (Estrela Polar e
Sol), e para isso aperfeiçoaram instrumentos náuticos já existentes – astrolábio, balestilha e
quadrante.

http://www.prof2000.pt/users/maria_soa/descobrimentos1.htm

Pesagem do Sol com astrolábio naútico e observação com balestilha, in Washalftig
História (…) de Hans Staden, Mgdburg, 1557
(Revista “Oceanos”, nº3, página 73)

O astrolábio, de origem grega, foi introduzido no Ocidente pelos Árabes no século X.
Serve para calcular a latitude através da medição da altura do Sol ao meio dia.

Museu Galileo Vídeo astrolábio
http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/AstronomicalUsePlaneAstrolabe.html

Museu da Marinha coleções acervo
instrumentos náuticos – peças em destaque
astrolábio
http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_we
b/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Pag
inas/astrolabioaveiro.aspx

Atocha (III). Astrolábio naútico português
recuperado do galeão Nuestra Señora de
Atocha, 1605 n/a); 17 cm de diâmetro.
Museu da Marinha (Revista “Oceanos” Nº2,
pág. 35)

Astrolábio Planisférico Astrolábio náutico “Ericeira”
http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/colecoes_web/acervo_web/Paginas/instr
umentosnauticos.aspx

astrolabe, Arabic writing system
musée du Louvre
Paris, France
période ottomane (13e siècle-1922)
16h century
cuprous alloy
tin (metal)

Uso do astrolábio náutico
(imagem retirada do Regimiento de Navegacion de Pedro
de Medina de 1545)
1)

A balestilha servia para calcular a altura dos astros e também foi designada por Báculo de Jacob.
A Balestilha seria indicada para a observação das estrelas (Estrela Polar e o Cruzeiro do Sul).

Utilização da Balestilha (imagem retirada da
Cosmographia de Pedro Apiano de 1575) 1)

http://expositions.bnf.fr/marine/expo/salle1/09.htm

http://www.prof2000.pt/users/hjco/descoweb/p
g000400.htm

Museu Galileo Vídeo quadrante
http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/Quadrant.html

Quadrante naútico do planisfério de Diogo
Ribeiro,1529, Biblioteca Vaticano, Roma
(Revista “Oceanos”, nº7, página 84)

O quadrante ajudava na determinação
dos lugares e nas medições das suas
coordenadas geográficas. Seria
indicado para a observação das estrelas
(Estrela Polar e o Cruzeiro do Sul).

http://www.prof2000.pt/users/hjco/descoweb/p
g000400.htm

Orientação pelo Sol e
pelas Estrelas
No Hemisfério norte
Identificar a Estrela Polar
e, através dela, os
pontos cardeais.
http://www.cienciaviva.pt/ver
aocv/astronomia/astro2002/m
ateriais/orientacao_sol.pdf

A Estrela Polar indica sempre a direção do
NORTE e só é visível no hemisfério Norte.
É a última estrela da "cauda" da constelação
Ursa Menor.
http://www.explicatorium.com/cfq7/orientacao-pelas-estrelas.html

Orientação pelo Sol e pelas Estrelas
No Hemisfério sul

Procurar a constelação Cruzeiro do sul. Tem a forma de cruz, e o braço maior da cruz aponta na direção sul.
http://www.explicatorium.com/cfq-7/orientacao-pelas-estrelas.html

Com as indicações que os
navegadores traziam,
acerca:
- da localização das
terras descobertas
- da direção dos ventos
- das correntes
marítimas,
desenhavam-se cartas
náuticas.
Com estas cartas, os
navegadores, em
viagens futuras, já
saberiam qual a melhor
direção a seguir.

Carta náutica de Fernão Vaz Dourado (1520-1580) - c. 1576
Carta náutica – mapa com indicações de rumos e direções para a
navegação
http://purl.pt/400/1/index.html#/20/html - Biblioteca Nacional de
Portugal

Carta de Pedro Reinel com escala de latitudes inclinada (c. 1504)
https://www.revistamilitar.pt/artigo.php?art_id=6
67

(Revista “Oceanos”, nº8, página 123 e nº10, página 86)

As viagens marítimas feitas pelos Portugueses contribuíram para desenvolver:
• a cartografia
• a astronomia
• a matemática.

http://mariliacoltri.blogspot.pt/2012/08/grandes-navegacoes-e-expansaomaritima.html

http://slideplayer.com.br/slide/367675/

http://www.prof2000.pt/users/hjco/descoweb/pg000400.htm

O sucesso dos Portugueses na expansão deveu-se:
- à construção de novos barcos:
• caravela
• nau
- ao aperfeiçoamento de instrumentos:
• astrolábio
• balestilha
• quadrante
- ao aperfeiçoamento de cartas náuticas
- ao desenvolvimento de novas técnicas de navegação.

Museu virtual dos Descobrimentos - Vila do Bispo
http://www.cm-viladobispo.pt/pt/menu/307/museu-virtual-dos-decobrimentos.aspx vídeo clicar em http://www.portaldescobrimentos.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=OigfEaxZRs4 - caravelas naus
https://www.youtube.com/watch?v=hnQ3GaFCt78 – "World of Discoveries" - Porto - só música

Influência da expansão marítima:
- na ciência
- na literatura
- na arte

CIÊNCIA

As ciências do Renascimento
Com a expansão portuguesa e depois espanhola abriram-se novos “horizontes” culturais e científicos.
A grande maioria das ciências recebeu um grande impulso dado pela expansão e pela descoberta de novos
mundos. A observação e a experiência impulsionaram algumas ciências, como a Geografia, a Medicina, a
Astronomia e a Matemática.
A nível da Astronomia, o polaco Copérnico defendeu que o Sol era uma estrela fixa, à volta da qual
giravam a Terra e os outros planetas (teoria heliocêntrica), o que pôs fim à velha ideia de que a Terra era
o centro do Universo (teoria geocêntrica).
As suas ideias foram seguidas e desenvolvidas por Galileu Galilei e por Kepler e Newton.
Leonardo da Vinci preocupou-se em observar tudo o que o rodeava, realizando experiências no campo da
Mecânica e da Medicina, sobretudo estudos anatómicos. Segundo ele: “A experiência é a única intérprete
da Natureza: é preciso portanto consultá-la de mil maneiras”
Duarte Pacheco Pereira, autor do Esmeraldo de Situ Orbis afirma: “a experiência é a madre das
cousas, per ela soubemos radicalmente a verdade."

Galileo Galilei, dit Galilée, astronome (1564-1642)
Boschi Francesco (1619-1675) (attribué à)
Peintre huile sur toile
Dimensions
Hauteur : 0.51 m
Largeur : 0.44 m
Localisation
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0SN7PV0.html

http://umanovafisica.blogspot.pt/2010/03/geocentrismo-vsheliocentrismo-ptolomeu.html

http://meioambiente.culturamix.com/not
icias/geocentrismo-e-heliocentrismo

https://www.youtube.com/watch?v=4Pu9SMyBpRU
Vídeos
tps://myprofeciencias.wordpress.com/2010/09/27/geocentrismo-vsheliocentrismo/

Influência da expansão marítima
Geografia
Cartografia
Astronomia
Matemática
Botânica
Zoologia
Medicina
Geologia
Mineralogia
Antropologia
Linguística
Arquitetura
Literatura

Influência da expansão marítima na ciência
As viagens e o contacto com novas terras, nova flora, nova fauna, novas gentes,
contribuíram para o desenvolvimento das ciências:

Geografia
Cartografia
Astronomia
Matemática
Botânica
Zoologia
Medicina
Geologia
Mineralogia
Antropologia

Duarte Pacheco Pereira
http://www.officialjpp.com/f
amiacutelia-pachecopereira.html

Pedro Nunes
https://www.mat.uc.pt/~jaimecs/
imag/indexim3.htm
l

Garcia de Orta
http://www.panoramio.com/photo/
94917050

– Duarte Pacheco Pereira – navegador, militar, geógrafo e cosmógrafo. Escreveu sobre
geografia e astronomia.
Foi o responsável pelo cálculo do valor do grau de meridiano com uma margem de erro de
apenas 4%.

Esmeraldo de Situ Orbis - 1º roteiro português de
navegação onde faz referência à costa do Brasil.
Nesta obra deixou todos os conhecimentos
astronómicos da época.
http://purl.pt/28964/1/index.html#/1/html

http://www.officialjpp.com/famiacutelia-pachecopereira.html

(…) “a experiência é a madre das cousas,
por ela soubemos radicalmente
a verdade."

– Pedro Nunes – astrónomo, matemático, e professor da Universidade de
Coimbra (1502-1578) – “Tratado da Esfera” – Inventou o nónio.
O nónio (processo de
subdivisão de escalas)
serve para medir frações
de grau em dois
instrumentos náuticos de
altura: o astrolábio e o
quadrante.
Permite efetuar medições
com rigor de forma a
planear a navegação com
uma margem de erro de
poucas dezenas de
quilómetros. o e o
quadrante.
Réplica do único instrumento da época que
sobrevive e que está dotado de nónio.
Trata-se do Quadrante de Kynuyn,
fabricado em 1595 em Londres e que se
encontra em Florença.
http://vintage.portaldoastronomo.org/tema9
4.php

Pedro Nunes, Tratado da Sphera, impresso em
Lisboa por Germão Galharde, em 1537
http://www.europeana.eu/portal/it/record/92039/Bibliogra
phicResource_1000126246132.html?utm_source=api&ut
m_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU

nónio

https://www.mat.uc.pt/~jaimecs/imag/indexim3.htm
l

http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/d4.html

– Garcia de Orta – médico e botânico - “Colóquios dos Simples e
Drogas e Cousas Medicinais da Índia” (Goa, 1563)

(Biblioteca Nacional de Portugal- BNP)

Garcia de Orta
http://purl.pt/22937

http://www.panoramio.com/photo/94917050

LITERATURA

Influência da expansão marítima na literatura
O rei D. Manuel protegia as artes
• gostava de se fazer rodear de artistas
• os seus músicos acompanhavam-no sempre
• na corte, rica, alegre e faustosa, eram frequentes:
- sessões de poesia
- espetáculos de teatro
- espetáculos de música

Obras de Gil Vicente:
Monólogo do Vaqueiro ou Auto da Visitação (1502)
Auto Pastoril Castelhano (1502)
Auto dos Reis Magos (1503)
Auto de São Martinho (1504)
Quem Tem Farelos? (1505)
Auto da Alma (1508)
Auto da Índia (1509)
Auto da Fé (1510)
O Velho da Horta (1512)
Exortação da Guerra (1513)
Comédia do Viúvo (1514)
Auto da Fama (1516)
Auto da Barca do Inferno (1516)
Auto da Barca do Purgatório (1518)
Auto da Barca da Glória (1519)
Cortes de Júpiter (1521)
Comédia de Rubena (1521)
Auto da Barca do Inferno
Ilustração da edição original
Pranto de Maria Parda
Farsa de Inês Pereira (1523)
http://autodoinferno_tk.blogs.sa
Auto Pastoril Português (1523)
po.pt/tag/auto+da+barca+do+in
Frágua de Amor (1524)
ferno
Farsa do Juiz da Beira (1525)
Farsa do Templo de Apolo (1526)
Auto da Nau de Amores (1527)
Auto da História de Deus (1527)
Tragicomédia Pastoril da Serra da Estrela (1527)
Farsa dos Almocreves (1527)
Auto de Mofina Mendes
Auto da Feira (1528)
https://www.elivrosgratis.com/downl
Farsa do Clérigo da Beira (1529)
oad/2264/auto-de-mofina-mendesAuto do Triunfo do Inverno (1529)
gil-vicente.html
Auto da Lusitânia, intercalado com o entremez Todo-oMundo e Ninguém (1532)
Auto de Amadis de Gaula (1533)
Romagem dos Agravados (1533)
Pintura de Alfredo Roque Gameiro (1864-1935)
Auto da Cananea (1534)
retratando a encenação de estreia do "Auto da
Auto de Mofina Mendes (1534)
Floresta de Enganos (1536)
Visitação“ ou “Monólogo do Vaqueiro”, de Gil Vicente,

Gil Vicente foi o criador do teatro
português.
Através de situações cómicas que faziam
rir toda a gente, criticou o luxo em que
viviam os nobres sem terem possibilidades
para isso.

em 1502, na Câmara da rainha D. Maria (2ª esposa de
D. Manuel I), que dois dias antes tivera um filho (o
futuro D. João III).
“História e Geografia de Portugal – 5º ano” de Fátima Costa e António Marques, Porto Editora

São desta época inúmeros relatos de viagem com
• descrições de povos
• dos costumes
• dos naufrágios
• das paisagens das novas terras
http://www.historiabrasil.com/descobrimento/cartacaminha-imagem.htm

Exemplos:

• “Carta de Pêro Vaz de Caminha a D. Manuel” – chegada ao Brasil
• Relato feito por Álvaro Velho da viagem de Vasco da Gama
• “Peregrinação” de Fernão Mendes Pinto – viagens pelo Oriente

http://zivabdavid.blogspot.pt/2013/04/fernao-mendes-pinto.html

Luís Vaz de Camões - “Os Lusíadas” – o tema principal é a viagem de Vasco da
Gama à Índia - conta em verso a História de Portugal até D. João III.
Os Lusíadas - Canto I
1
As armas e os barões assinalados,
Que da ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes navegados,
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados,
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram;
2
E também as memórias gloriosas
Daqueles Reis, que foram dilatando
A Fé, o Império, e as terras viciosas
De África e de Ásia andaram devastando;
E aqueles, que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando;
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.

https://blogdabn.wordpress.com/2012/
04/23/os-lusiadas-de-luis-de-camoes/

http://www.coladaweb.com/biografias/luis-de-camoes
Luís Vaz de Camões
Pensa-se que nasceu em 1524, em Lisboa.
Morreu em Lisboa, no dia 10 de junho de 1580.
O dia da sua morte é o “Dia de Portugal e das comunidades “.

Vídeo O Gigante Adamastor canto V Animação 3D PAP EPRAL Elvas 2012
https://www.youtube.com/watch?v=K9Xm8s2dXgk

Os Lusíadas - canto V - O Gigante Adamastor
37
«Porém já cinco Sóis eram passados
Que dali nos partíramos, cortando
Os mares nunca d' outrem navegados,
Prosperamente os ventos assoprando,
Quando ũa noute, estando descuidados
Na cortadora proa vigiando,
Ũa nuvem que os ares escurece,
Sobre nossas cabeças aparece.

39
«Não acabava, quando ũa figura
Se nos mostra no ar, robusta e válida,
De disforme e grandíssima estatura;
O rosto carregado, a barba esquálida,
Os olhos encovados, e a postura
Medonha e má e a cor terrena e pálida;
Cheios de terra e crespos os cabelos,
A boca negra, os dentes amarelos.

38
«Tão temerosa vinha e carregada,
Que pôs nos corações um grande medo;
Bramindo, o negro mar de longe brada,
Como se desse em vão nalgum rochedo.
– «Ó Potestade (disse) sublimada:
Que ameaço divino ou que segredo
Este clima e este mar nos apresenta,
Que mor cousa parece que tormenta?»

40
«Tão grande era de membros, que bem posso
Certificar-te que este era o segundo
De Rodes estranhíssimo Colosso,
Que um dos sete milagres foi do mundo.
Cum tom de voz nos fala, horrendo e grosso,
Que pareceu sair do mar profundo.
Arrepiam-se as carnes e o cabelo,
A mi e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo!

http://oslusiadas.no.sapo.pt/episodio14.html

https://fichorio.wordpress.com/2016/02/28/texto-expositivo-adamastor/

https://linguaportuguesa9ano.wordpress.com/2009/11/27/resumo-o-giganteadamastor-os-lusiadas-canto-v-estancias-37-6/

As dificuldades da passagem do cabo da Boa Esperança
serviram de inspiração a muitos poetas e artistas.
Adamastor é um mítico gigante baseado na mitologia
greco-romana, referido por Luís de Camões n'Os Lusíadas.
Representa as forças da natureza contra os portugueses sob
a forma de uma tempestade, ameaçando a ruína daquele
que tentasse dobrar o Cabo da Boa Esperança (Cabo das
Tormentas).
Fernando Pessoa, no século XX, escreveu um poema, O
Mostrengo, no qual o extremo sul de África é representado
por um ser imaginário, horrendo e monstruoso, que se
indigna com a ousadia dos navegadores portugueses ao
quererem ultrapassar o dito cabo.

O Mostrengo
O mostrengo que está no fim do mar
Na noite de breu ergueu-se a voar;
À roda da nau voou três vezes,
Voou três vezes a chiar,
E disse: “Quem é que ousou entrar
Nas minhas cavernas que não desvendo,
Meus tetos negros do fim do mundo?”
E o homem do leme disse, tremendo,
“El-Rei D. João Segundo!”
“De quem são as velas onde me roço?
De quem as quilhas que vejo e ouço?”
Disse o mostrengo, e rodou três vezes,
Três vezes rodou imundo e grosso,
“Quem vem poder o que só eu posso,
Que moro onde nunca ninguém me visse
E escorro os medos do mar sem fundo?”
E o homem do leme tremeu, e disse:
“El-Rei D. João Segundo!”
Três vezes do leme as mãos ergueu,
Três vezes ao leme as reprendeu,
E disse no fim de tremer três vezes:
“Aqui ao leme sou mais do que eu:
Sou um Povo que quer o mar que é teu;
E mais que o mostrengo, que me a alma teme
E roda nas trevas do fim do mundo,
Manda a vontade, que me ata ao leme,
De El-Rei D. João Segundo!”

O Gigante Adamastor - Azulejo de Jorge Colaço - Palace Hotel do Buçaco – perto de
Coimbra
http://community.fortunecity.ws/underworld/sonic/316/art_adam.html

Fernando Pessoa

MAR PORTUGUÊS
Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
Mensagem, Fernando Pessoa. Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 1934 (Lisboa: Ática, 10ª ed. 1972). - 70.

ARTE

Influência da expansão marítima na arte
Arte manuelina - tempo de D. Manuel I
As influencias dos descobrimentos
Janela - Convento de Cristo
Tomar
também se sentiram na arte:
• na arquitetura
• na ourivesaria
• na tapeçaria
• no mobiliário
• pintura
http://www.conventocristo.pt/pt/index
.php?s=white&pid=187
Mosteiro dos Jerónimos Lisboa

http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/index.php?s=white
&pid=168

Torre de Belém Lisboa

http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/index.php?
s=white&pid=228

Custódia de Belém
(1506) Feita com o
ouro que Vasco da
Gama trouxe ao rei

Museu
Nacional de
Arte Antiga
http://www.mu
seudearteantig
a.pt/colecoes/o
urivesaria/cust
odia-de-belem

Decoração manuelina

Cruz de Cristo

Esfera armilar

Escudo de D. Manuel I

Fotos: Carmo Fernandes

Utiliza elementos inspirados nos
descobrimentos:
• conchas
• cordas
• plantas exóticas
• redes
• boias
• esfera armilar – símbolo de D. Manuel I
• cruz de Cristo

Cordas

Influências na arte - MANUELINO
Cruz de Cristo

Esfera armilar

Armas de D. Manuel

Cabos

Fragmentos de algas

Correntes de
âncoras
Cordas retorcidas

Janela da Sala do Capítulo;
Convento de Cristo, Tomar
“História e Geografia de Portugal – 5º ano” de Fátima Costa e António Marques, Porto Editora

•“História e Geografia de Portugal – 5º ano” de Fátima Costa e António Marques, Porto Editora
•“HGP em Ação – 5º ano” de Eliseu Alves e Elisabete Jesus, Porto Editora
•“História”, 8.º ano, de Cláudia Amaral, Elisabete Jesus e Eliseu Alves, Porto Editora
• Revista “Oceanos”, Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, nº3, março de 1990
•1) In: Instrumentos náuticos na obra de Pedro Nunes – Mestrado de História Marítima – 2012 - Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras – Departamento de História - Paulo Jorge Antunes
http://purl.pt/400/1/index.html#/20/html - Biblioteca Nacional de Portugal
http://www.infoescola.com/astronomia/sistema-solar/
http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
http://ensina.rtp.pt/artigo/visiokids-o-sistema-solar/ - vídeo o sol e os planetas do sistema solar
http://pt.wikihow.com/Se-Orientar-pelas-Estrelas
http://www.explicatorium.com/cfq-7/orientacao-pelas-estrelas.html
http://www.geocities.ws/geipanema/oriestrelas.html
http://duartenunobraga.com/duarte-pacheco-pereira-o-heroi-esquecido/
http://www.padraodosdescobrimentos.pt/pt/protagonistas/pedro-nunes/
http://vintage.portaldoastronomo.org/tema94.php
http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/p1.html
http://www.museudearteantiga.pt/colecoes
https://sites.google.com/site/anabelapmatias1/
http://historia7anabelamagalhaes.blogspot.pt/2012/11/6-aula-exploracao-da-costa-ocidental.html
http://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/colecoes_web/pecasemdestaque_web/Paginas/astrolabioaveiro.aspx
http://www.cm-viladobispo.pt/pt/menu/307/museu-virtual-dos-decobrimentos.aspx vídeo clicar em http://www.portaldescobrimentos.pt/
http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/Quadrant.html
http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/AstronomicalUsePlaneAstrolabe.html
http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/ArabAstronomy.html
http://afmata-tropicalia.blogspot.pt/2010/02/maior-descoberta-cartografica-do-seculo.html
http://umavisaoterra.pbworks.com/w/page/8734373/O%20conhecimento%20do%20Mundo
httphttp://www.ub.edu/geocrit/-xcol/339.htm
http://www.ufrgs.br/antiga/letona_cartografia.html
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=319&evento=5
https://alfeizerense.blogspot.pt/2015_10_01_archive.html?view=sidebar
http://www.causamerita.com/descob_embarc_1.htm#caravela
http://asgrandesnavegamaritimas.blogspot.pt/2009/08/capitulo15-caravela-portuguesa-caravela.html
htthttp://www.prof2000.pt/users/hjco/descoweb/pg000400.htm
http://eluismadureira.blogspot.pt/2014_11_01_archive.html
https://www.youtube.com/watch?v=OigfEaxZRs4 – vídeo caravelas naus
https://www.youtube.com/watch?v=hnQ3GaFCt78 – vieo "World of Discoveries" - Porto só música
http://cocada-preta.blogspot.pt/
http://mariliacoltri.blogspot.pt/2012/08/grandes-navegacoes-e-expansao-maritima.html
https://www.infopedia.pt/$escola-de-sagres
http://expositions.bnf.fr/marine/expo/salle1/09.htm
http://www.prof2000.pt/users/maria_soa/descobrimentos1.htm
http://elisaflor697.blogspot.pt/2010_09_01_archive.html
https://mybrainsociety.blogspot.pt/2014/05/expansao-maritima.html
http://historia8alustosa.blogs.sapo.pt/45331.html?page=2
http://tipografos.net/historia/zacuto.html
http://www.uc.pt/informacaopara/visit/paco/biblioteca
http://visit.uc.pt/biblioteca/
https://www.youtube.com/watch?v=tooTtQWhhXA e https://www.youtube.com/watch?v=huxBUZpVI0E
http://zevinganez.blogspot.pt/2008/04/as-representaes-da-terra.html
http://slideplayer.com.br/slide/367675/
http://meioambiente.culturamix.com/noticias/geocentrismo-e-heliocentrismo
http://umanovafisica.blogspot.pt/2010/03/geocentrismo-vs-heliocentrismo-ptolomeu.html
tps://myprofeciencias.wordpress.com/2010/09/27/geocentrismo-vs-heliocentrismo/
http://domjoaosegundo.blogspot.pt/2011/12/carta-portulana-de-pedro-reinel.html
https://www.bsb-muenchen.de/en/collections/maps/collections/hand-drawn-maps/
http://www.uc.pt/fluc/coimbra-marrakech/fontes/iconograficas/exposition

