
 
 

Volta ao mundo de Fernão de Magalhães 

Fernão de Magalhães foi um navegador português que, a serviço do rei da 
Espanha, iniciou, em 1519, aquela que seria conhecida como a primeira viagem 
de circum-navegação, o que provou na prática que a Terra tinha formato 
esférico. 

Formada por cinco caravelas – San Antônio, Concepción, Victoria, Santiago 
e Trinidad (capitânia) – e 240 homens, a expedição saiu de Sevilha em 10 de 
agosto de 1519 e tinha como objetivo principal o descobrimento de uma nova 
rota marítima para as Índias, que não fosse realizada através do contorno do 
continente africano. 

Em novembro de 1520, a expedição conseguiu atravessar o estreito 
localizado ao sul do continente americano e que atualmente leva seu nome, o 
estreito de Magalhães.  

Conseguiram chegar ao arquipélago de Saint-Lazare, atual Filipinas, em 
março de 1921. Porém, em 27 de abril, em decorrência de confrontos com os 
habitantes das ilhas, Fernão de Magalhães foi morto ao ser atingido por uma 
lança envenenada, cujo ferimento o matou instantaneamente. 

Dessa forma, Fernão de Magalhães não conseguiu completar o trajeto da 
circum-navegação, sendo que essa conquista foi realizada por poucos de seus 
comandados, dezoito no total, a bordo do único navio que havia resistido a 
todos os problemas, o Victoria. Depois de passarem fome e terem que dispensar 
no mar boa parte das especiarias que transportavam, o Victoria atracou em 
Sevilha em maio de 1522, completando a primeira circum-navegação do globo 
terrestre e inaugurando uma nova rota de comércio marítimo pelo Oceano 
Pacífico. 

 
 
É importante salientar que os navegadores possuíam conhecimentos 

astronômicos e utilizavam diferentes recursos para a navegação. Nesse 
contexto, a observação dos astros servia de referência para posicionamentos em 
alto-mar. Para tanto, entre outros astros, utilizavam também as estrelas de uma 
constelação facilmente encontrada nos céus no Hemisfério Sul: o Cruzeiro do 
Sul. 

 



 
 

  Diário de bordo: 
 

 
● Observando o céu: 

Constelações são grupos de estrelas que parecem formar figuras no céu. A União 
Astronômica Internacional reconhece 88 constelações oficiais, mas existem muitas 
outras constelações consideradas por outros povos e culturas, e nem todas são 
visíveis no Hemisfério Sul. O Cruzeiro do Sul é a menor constelação do céu. 
Entretanto é a mais famosa no Brasil. Os navegantes dos séculos XV e XVI usavam-na 
para orientação em suas viagens pelos mares do Sul. 
 

● Partindo de Sevilha: 

➢ Na janela de localização [F6] localize a cidade de Sevilha na Espanha 
(Sevilla, Spain). 

➢ Na janela de pesquisa [F3] digite a constelação “Ursa menor”. Esta 
constelação é muito usada para indicar a direção Norte, onde a estrela 
polar é visível. 

➢ Avance no tempo e verifique o que está acontecendo com a constelação. 
Avance ainda mais no tempo ao ponto de você acompanhar a passagem 
de um ano. Registre suas observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Na janela de pesquisa [F3] digite a constelação “Cruzeiro do Sul”. É 
possível ver essa constelação?______________________________________________ 

➢ Avance no tempo até que se passe o período de um ano. Em algum 
momento foi possível visualizar a constelação Cruzeiro do Sul na cidade 
de Sevilha?__________________________________________________________________ 
 

 



 
 

➢ Estamos na América do Sul: 

➢ Na janela de localização [F6] localize sua cidade no Brasil. 
➢ Na janela de pesquisa [F3] digite a constelação “Cruzeiro do Sul”. 
➢ Avance no tempo e verifique o que está acontecendo com a constelação. 

Avance ainda mais no tempo ao ponto de você acompanhar a passagem 
de um ano. Registre suas observações: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Na janela de pesquisa [F3] digite a constelação “Ursa menor”. É possível 

ver essa constelação?______________________________________________ 
➢ Avance no tempo até que se passe o período de um ano. Em algum 

momento foi possível visualizar a constelação Ursa menor em sua 
cidade?__________________________________________________________________ 

 

➢ Parada nas Filipinas:  

➢ Na janela de localização [F6] localize a cidade de Cebu nas Filipinas (Cebu 
City, Philippines). 

➢ Na janela de pesquisa [F3] digite a constelação “Ursa menor”. 
➢ Avance no tempo e verifique o que está acontecendo com a constelação. 

Avance ainda mais no tempo ao ponto de você acompanhar a passagem 
de um ano. Registre suas observações: 

 
 
 
 

 



 
 

➢ Na janela de localização [F6] localize a cidade de Cebu nas Filipinas (Cebu 
City, Philippines). 

➢ Na janela de pesquisa [F3] digite a constelação “Cruzeiro do Sul”. 
➢ Avance no tempo e verifique o que está acontecendo com a constelação. 

Avance ainda mais no tempo ao ponto de você acompanhar a passagem 
de um ano. Registre suas observações: 

 
 
 
 

 

Discuta em grupo e registre: 

● Considere a seguinte situação: Um navegante que se desloca na direção 
Norte-Sul, irá observar no céu um aparente movimento das estrelas de uma 
constelação. 
 

1. Em algum momento algumas dessas constelações não serão visíveis? Por quê? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. Ilustre com desenhos a maneira que o navegador irá observar o aparente 
movimento das estrelas da constelação Cruzeiro do Sul. Qual será a direção 
desse movimento aparente? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

3. É possível relacionar a direção desse movimento com a esfericidade da Terra? 
Se sim, como? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

4. Em uma situação de Terra plana, a constelação apresentaria algum 
movimento? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 


