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Tecnologias das Grandes Navegações 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 2 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é identificar as tecnologias que tornaram as Grandes 

Navegações possíveis e reconhecer os diversos povos que contribuíram para seu invento e seu 

desenvolvimento. As tecnologias analisadas nesta aula são o astrolábio, o quadrante, a bússola, a 

caravela, a cartografia e a balestilha. Além disso, o intuito é o de que os alunos compreendam as 

relações entre a monarquia e os grupos sociais no processo da Expansão Marítima.  

Nesta sequência didática a turma, organizada em pequenos grupos, produzirá uma apresentação 

sobre essas tecnologias. O desenvolvimento de seu conteúdo está baseado no protagonismo dos 

alunos e na resolução de situação-problema, além de favorecer a interdisciplinaridade com Geografia 

e Matemática.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender as relações entre a monarquia e os grupos sociais no processo expansionista. 

• Identificar as tecnologias que tornaram as navegações possíveis. 

• Reconhecer a contribuição de diversos povos no desenvolvimento dessas tecnologias. 

• Compreender o funcionamento e as aplicações de alguns dos principais instrumentos: 
caravelas, bússola, astrolábio, quadrante, balestilha. 

• Identificar a transformação na cartografia do período. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

A ideia de “Novo Mundo” ante  

o Mundo Antigo: permanências  

e rupturas de saberes e práticas  

na emergência do mundo moderno 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do  
Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações  
e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A Expansão Marítima europeia e as relações entre a monarquia  
e os grupos sociais no processo expansionista 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou outra sala com projetor multimídia 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: projetor multimídia, caderno, caneta, lápis e borracha. Caso não tenha à disposição 
um projetor multimídia, disponibilize outra forma de apresentação da imagem 
Material de referência: Imagem Rua Nova dos Mercadores. Disponível em: 
<https://journals.openedition.org/medievalista/docannexe/image/1180/img-3.jpg>. Acesso em: 12 jul. 2018. 

Inicie a sequência didática fazendo um breve levantamento diagnóstico sobre os conhecimentos 

dos alunos. Faça perguntas como: “O que foi a Expansão Marítima europeia?”, “Quais foram os países 

que iniciaram esse processo de expansão?”, “O que esses países buscavam?”, “O que encontraram?”. 

Escute as respostas e complemente-as com os comentários que julgar necessários.  

A Expansão Marítima europeia iniciou-se no começo da Idade Moderna (1453-1789) e pode 

ser caracterizada como um processo no qual países europeus, com suas embarcações, acabaram 

conectando praticamente todo o globo. Portugal e Espanha foram os pioneiros na Expansão Marítima. 

Colombo, pelos espanhóis, chegou à América em 1492; Vasco da Gama foi o primeiro europeu a 

navegar até a Índia em 1498; e Pedro Alvares Cabral, em 1500, chegou às terras que hoje fazem parte 

do território brasileiro. Os países europeus buscaram estabelecer novas rotas comerciais motivados 

por interesses econômicos, como a necessidade de metais preciosos, alimentos e outras mercadorias. 

Durante a aula, peça aos alunos que façam registros no caderno do que foi exposto e que,  

a qualquer momento, façam perguntas e comentários que acharem pertinentes. Ao final da aula, 

verifique os registros deles. 

A Expansão Marítima europeia teve a participação de muitos grupos sociais, sobretudo da 

nobreza e da burguesia. Esses grupos poderosos apoiavam a centralização do poder na figura do rei e 

o expansionismo. O rei queria conquistar mais territórios, o que garantia o alargamento de seu poder 

político e econômico. A burguesia, por sua vez, queria a ampliação das rotas comerciais e de suas 

fontes de riqueza, o que explica sua participação no financiamento de muitas expedições. Já a nobreza, 

sentindo a decadência da economia rural, aderiu às investidas do rei para manter seus privilégios.  

Fernando de Noronha é um caso representativo dessas relações entre rei, nobreza e burguesia. 

Ele era membro da nobreza e um dos homens que fez fortuna em Portugal por causa do comércio. Em 

1503, foi autorizado pelo rei de Portugal a explorar pau-brasil na América. Fernando de Noronha 

financiou algumas expedições para esse fim e por esse motivo recebeu do rei de Portugal a doação de 

uma ilha no Brasil, até hoje batizada com o nome dele. 

Projete a imagem Rua Nova dos Mercadores, essa pintura foi feita por um artista desconhecido 

entre 1570 e 1590 e retrata a rua Nova dos Mercadores, uma rua de Lisboa localizada às margens do 

https://journals.openedition.org/medievalista/docannexe/image/1180/img-3.jpg
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rio Tejo. Essa imagem foi descoberta somente em 2009, no arquivo de uma mansão inglesa. Na cena 

são representadas dezenas de pessoas, algumas delas são africanos escravizados. Além de pessoas, 

podemos observar muitas mercadorias sendo transportadas, provenientes da América, da África, da 

Ásia e da própria Europa. No lado esquerdo, podemos ver um cercado possivelmente de ferro, onde 

alguns homens estão do lado de dentro; esses são os grandes comerciantes, de várias regiões da 

Europa, realizando seus negócios. No centro da imagem vemos um cachorro atacando um peru, tipo 

de animal proveniente do continente americano, que foi levado a todas as regiões do planeta graças  

à Expansão Marítima. Em muitas partes da pintura podemos observar pessoas conversando, 

provavelmente fazendo negócios. Esses comerciantes tiveram papel importante na Expansão 

Marítima, no financiamento dessas expedições e na comercialização de seus produtos. Todas as 

edificações dessa rua foram destruídas no terremoto de 1755 que ocorreu em Portugal. 

Após essa explicação, peça aos alunos que preencham um cabeçalho com seus dados de 

identificação em uma folha de caderno avulsa. Escreva as questões abaixo no quadro e peça que as 

copiem e, a seguir, respondam-nas.  

Questionário 

1. O que é mostrado na imagem? 

2. O que as pessoas estão fazendo na imagem? 

3. Como são os prédios representados na imagem? 

4. Qual é a relação da imagem com a Expansão Marítima? 

 

Respostas esperadas 

1. Na imagem é mostrada uma rua muito movimentada de Lisboa, capital de Portugal. Nela, muitas 
pessoas caminham e transportam mercadorias. 

2. Muitas pessoas estão transportando mercadorias, a pé ou a cavalo. Outras estão conversando, 
provavelmente negociando mercadorias. A cena mostra a importância do comércio para o reino 
de Portugal. Também é possível ver um cão, um gato, um peru, bem como crianças e cavaleiros 
passando pela rua. Ao fundo avistam-se soldados armados, talvez cuidando da segurança local. 
Notam-se mulheres nas janelas possivelmente cuidando de seus afazeres domésticos. 

3. São prédios de 5 ou 6 andares. Provavelmente, na parte térrea funcionam estabelecimentos 
comerciais. Os prédios estão dispostos lado a lado e alguns possuem chaminé. Colunas sustentam 
a parte de cima das edificações. 

4. A imagem mostra pessoas e mercadorias de diversos lugares do mundo. Além disso, mostra a  
importância da atividade comercial nesse momento da Expansão Marítima. O peru, por exemplo, 
era um animal que existia apenas na América e foi representado na imagem. Por meio da pintura 
subentende-se que havia uma proximidade entre os grandes mercadores e a monarquia lusitana. 

No final da aula, recolha a folha de respostas, corrija-as e devolva-as comentadas na próxima aula. 
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Aula 2 – Pesquisa sobre as tecnologias das navegações europeias 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: no laboratório de informática com conexão à internet. Caso não possua um laboratório de informática, utilize  
a biblioteca ou disponibilize o material sugerido de outras formas 
Organização dos alunos: em seis grupos 
Recursos e/ou material necessário: um pen-drive por grupo (ou outro dispositivo para arquivar os trabalhos), cartolina, 
tesoura, cola, canetas hidrocor, régua, caderno, lápis, caneta e borracha 
Material de referência:  

• Filme Aprender a usar um astrolábio do século XIII. Disponível em: 
<www.ted.com/talks/tom_wujec_demos_the_13th_century_astrolabe?language=pt>..  

• Astrolábio náutico do século XVI. Disponível em: <www.wdl.org/pt/item/13057/>. 

• Imagens de astrolábios. Disponível em: <http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/e7.html>. 

• Vídeo ABC da astronomia – quadrante. Disponível em: <https://tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-
quadrante>. 

• Imagem de quadrante. Disponível em: <http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/d6.html>. 

• A ciência do descobrimento. Ciência Hoje das Crianças. Disponível em: <http://chc.org.br/a-ciencia-do-
descobrimento/>.  

• Bússola, um mistério que ajudou a desvendar mistérios. Ciência Hoje. Agosto 2018, ed. n. 346.  
Disponível em: <http://cienciahoje.org.br/bussola-um-misterio-que-ajudou-a-desvendar-misterios/>.  

• Curiosidade magnética. Ciências Hoje das Crianças. Disponível em: <http://chc.org.br/curiosidade-magnetica/>.  

• Navegações portuguesas – Caravela. Disponível em: <http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/c06.html>.  

• Documentário Caravelas e naus – Um choque tecnológico no século XVI. Disponível em: 
<https://vimeo.com/64298371>. 

• IBGE – Atlas escolar. Conceitos gerais – a era dos descobrimentos (séc. XV a XVIII). Disponível em: 
<https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/historia-da-cartografia/a-era-dos-descobrimentos-sec-xv-a-
xviii.html>. 

• Cartografia no período moderno. Biblioteca Nacional Digital Brasil. Disponível em: 
<https://bndigital.bn.gov.br/exposicoes/historica-cartographica-brasilis-in-biblioteca-nacional/periodo-
moderno/>. 

• História da cartografia. Leituras Cartográficas e Interpretações Estatísticas I. UFRN /UEPB. Disponível em: 
<www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/leituras_cartograficas/Le_Ca_A01_J_GR_260508.pdf>.  

• A construção de um antigo instrumento para navegação marítima e seu emprego em aulas de Astronomia  
e Matemática. Revista História da Ciência e Ensino: construindo interfaces. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/viewFile/5485/5770>. 

• Imagem de instrumentos náuticos. Disponível em: <http://cienciaviva.pt/latlong/anterior/pedron.pdf>.  
Acessos em: 12 jul. 2018. 

Retome conceitos da aula anterior, discutindo a correção dos exercícios e comentando o que 

for pertinente. Relembre a turma de que existiu uma relação entre a monarquia portuguesa, a 

burguesia e a nobreza para o expansionismo marítimo. A burguesia foi importante no financiamento 

de muitas expedições e lucrou com as medidas adotadas pela monarquia portuguesa para favorecer a 

expansão. Fernando de Noronha foi um desses homens que fez riqueza com o comércio e um dos 

primeiros a explorar o pau-brasil na América. Ele financiou expedições para esse fim e, como prêmio 

do rei de Portugal, recebeu em doação a ilha que hoje é batizada com o nome dele.  

Após relembrar o assunto com os alunos, organize-os em seis grupos, cada grupo pesquisará 

uma tecnologia das Grandes Navegações, como: astrolábio, quadrante, bússola, caravela, cartografia 

e balestilha.  

Cada grupo terá de pesquisar e fazer um cartaz sobre a respectiva tecnologia. Nesse cartaz 

deverão constar as seguintes informações: nome da tecnologia, onde foi inventada, qual era sua 

https://www.ted.com/talks/tom_wujec_demos_the_13th_century_astrolabe?language=pt
https://www.wdl.org/pt/item/13057/
http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/e7.html
https://tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-quadrante
https://tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-quadrante
http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/d6.html
http://chc.org.br/a-ciencia-do-descobrimento/
http://chc.org.br/a-ciencia-do-descobrimento/
http://cienciahoje.org.br/bussola-um-misterio-que-ajudou-a-desvendar-misterios/
http://chc.org.br/curiosidade-magnetica/
http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/c06.html
https://vimeo.com/64298371
https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/historia-da-cartografia/a-era-dos-descobrimentos-sec-xv-a-xviii.html
https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/historia-da-cartografia/a-era-dos-descobrimentos-sec-xv-a-xviii.html
https://bndigital.bn.gov.br/exposicoes/historica-cartographica-brasilis-in-biblioteca-nacional/periodo-moderno/
https://bndigital.bn.gov.br/exposicoes/historica-cartographica-brasilis-in-biblioteca-nacional/periodo-moderno/
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/leituras_cartograficas/Le_Ca_A01_J_GR_260508.pdf
https://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/viewFile/5485/5770
http://cienciaviva.pt/latlong/anterior/pedron.pdf
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finalidade, as evoluções pelas quais essa tecnologia passou durante o período das Grandes Navegações 

e como era utilizada. 

Para orientá-los, escreva no quadro as informações que deverão constar no cartaz.  

Organize cada grupo em um computador. Durante a prática, circule entre grupos e auxilie-os 

na pesquisa, cada grupo deverá salvar os textos e as imagens que achar necessários para a produção 

do cartaz em seus respectivos pen-drives. 

Sugestões de mídias para as pesquisas foram indicadas na listagem de material de referências.  

Durante a realização da pesquisa, circule pela sala de aula/laboratório de informática 

auxiliando os grupos na execução das atividades. Oriente-os a salvar no pen-drive as informações 

necessárias para a confecção do cartaz. Ao final da aula, peça aos grupos que preparem, para a próxima 

aula, um cartaz e uma apresentação sobre a tecnologia pesquisada por eles. Para elaboração das 

apresentações, distribua o material necessário por grupo.  

 

Aula 3 – Apresentação das tecnologias das navegações europeias 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos alunos: em suas respectivas carteiras, em fileiras 
Recursos e/ou material necessário: cartaz sobre a tecnologia, caderno, lápis, caneta e borracha 

A Expansão Marítima europeia foi possível graças à aliança entre rei, burguesia e nobreza. 

Esses três grupos sociais tinham interesses comuns na expansão. O rei conquistava mais poder  

político ao aumentar as terras do reino e, também, mais poder econômico. A burguesia do período, 

basicamente composta de grandes mercadores, ganhava com a ampliação do comércio. E a nobreza, 

sentindo a decadência do antigo sistema rural, mantinha seus privilégios apoiando-se no rei.  

Chame um grupo de cada vez para realizar as apresentações. Peça aos que assistem à 

apresentação que façam, no caderno, o registro do nome da tecnologia e qual era seu uso. Após a 

realização de cada apresentação, faça os comentários que achar necessários. 

Ao final da aula, faça um resumo das apresentações. Ressalte que as tecnologias utilizadas 

durante as Grandes Navegações europeias são fruto de várias inovações de diversos povos, como 

chineses, árabes e indianos. Muitas das tecnologias analisadas nesta aula (astrolábio, quadrante, 

bússola, cartografia e balhestilha) existiam havia muito tempo, mas coube aos portugueses aperfeiçoá-

las. Já as caravelas e as balestilha, tidas como invenções portuguesas, foram construídas baseadas em 

tecnologias anteriores de diversos povos. 
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Aferição dos objetivos de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento dos alunos, acompanhe-os durante as atividades e verifique 

se cada um: 

• identifica as tecnologias que tornaram as Grandes Navegações possíveis;  

• compreende a contribuição de diversos povos no desenvolvimento dessas tecnologias; 

• entende as relações entre a monarquia e os grupos sociais no processo expansionista; 

• assimila o funcionamento de alguns dos principais instrumentos: caravelas, bússola,  
astrolábio, quadrante, balestilha e suas aplicações; 

• identifica a transformação na cartografia do período. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Ligue a coluna da esquerda com a coluna da direita. 

Astrolábio Tecnologia da produção de mapas que evoluiu muito  
no período da Expansão Marítima, sobretudo pela 
influência árabe. 

Bússola Invento chinês que usa o campo magnético da Terra 
para encontrar o norte. 

Quadrante Embarcação resistente que conseguia atravessas os 
oceanos. Utilizava a vela latina, que possibilitava a 
navegação mesmo na direção contrária à do vento. 

Caravela Utilizado deste a Grécia Antiga, consistia em um círculo 
que indicava a altura dos astros acima do horizonte. 

Cartografia Consistia em um quarto de círculo com um prumo  
que servia para achar a latitude. 

 

2. É correto afirmar que a Expansão Marítima europeia foi: 

a) financiada única e exclusivamente pelo rei. 

b) uma empreitada que contou com a participação do rei, da burguesia e da nobreza. 

c) um processo financiado apenas pela burguesia que, na época, era composta basicamente de 

grandes comerciantes 

d) financiada, apenas, pela nobreza de Portugal e Espanha. 
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Gabarito das questões 

1. Astrolábio – Utilizado deste a Grécia Antiga, consistia em um círculo que indicava a altura dos  
astros acima do horizonte.  

Bússola – Invento chinês que usa o campo magnético da Terra para encontrar o norte.  

Quadrante – Consistia em um quarto de círculo com um prumo que servia para achar a latitude. 

Caravela – Embarcação resistente que conseguia atravessar os oceanos. Utilizava a vela latina, que 
possibilitava a navegação mesmo na direção contrária à do vento.  

Cartografia – Tecnologia da produção de mapas que evoluiu muito no período da Expansão 
Marítima, sobretudo pela influência árabe. 

2. Alternativa correta: b. 


