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EXPOSIÇÃO OLHAR O CÉU, MEDIR A TERRA

A partir de documentos históricos e instrumentos científicos de medição do tempo e do 
espaço, que integram o Acervo Museológico do MAST,  a exposição permanente “Olhar 
o Céu, Medir a Terra” explora a relação entre a ciência e a configuração territorial do 
Brasil. A mostra também reúne réplicas de instrumentos dos séculos XVI e XVII, além de 
documentos, mapas, vídeos e fotografias de diferentes períodos da história da ciência no 
Brasil.

Durante as grandes navegações, as medições das coordenadas de latitude e longitude 
eram feitas com o auxílio de uma série de instrumentos que permitiam medir as alturas 
dos astros: astrolábios, quadrantes, balestilhas e a bússola. Além destes, quando se queria 
confeccionar uma carta de marear ou carta náutica, era necessário o uso de compassos 
e réguas para transferir os dados coletados para o papel. Nesta exposição, entre os 
instrumentos científicos expostos, destaque para a réplica de um astrolábio português da 
Casa de Góes e compassos provenientes do século XVII, cujas peças originais encontram-
se no Museu Naval do Rio de Janeiro. O visitante encontra, ainda, além da réplica de uma 
balestilha, o instrumento original mais antigo da mostra: um quarto de círculo do século 
XVIII, utilizado na determinação da altura de estrelas.

Na mostra, também é abordada a dinâmica da formação de fronteiras, como a discussão 
em torno da “Exata Medida da América”, que tem como ponto principal a definição da 
linha do Tratado de Tordesilhas. Destaque também para a definição de fronteiras no 
Brasil, lembrando que, no século XIX, o território nacional ainda não estava totalmente 
mapeado: era preciso traçar seus limites com os países vizinhos.

A exposição traz também a ambientação do acampamento da Expedição da Comissão 
Exploradora do Planalto Central, realizada em 1892, que apresenta as condições de 
trabalho e os instrumentos usados, na época, para a demarcação do quadrilátero da 
futura capital do Brasil.

SOBRE O MAST

O Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST é uma unidade de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, criada na cidade do Rio de Janeiro 
no dia 8 de março de 1985. Tem como missão ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento 
científico e tecnológico por meio da pesquisa, preservação de acervos, divulgação e história da 
ciência e da tecnologia no Brasil.
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