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Construir um instrumento de medição 

A maior parte dos instrumentos de medição são objectos cuja construção 

requerem, não só uma grande quantidade de materiais, mas também uma 

habilidade excepcional, para que possam dar resultados significativos. A sua 

construção na aula pode, por isso, ser uma fonte de frustração para os alunos.  

O mesmo não se pode dizer do cianómetro. O material necessário está limitado a 

cartões brancos, papéis com diferentes tons de azul e tintas, que possam dar 

diferentes tons de azul claro. Podemo-nos também concentrar, com os alunos, sobre 

a problemática do instrumento de medição. 

 
Um processo para descobrir por si mesmo 

Para que a construção do instrumento seja interessante, do ponto de vista 

pedagógico, será bom não revelar tudo de uma vez. Assim, será sensato que o 

professor não mostre aos alunos a imagem do cianómetro e que lhes dê apenas 

alguns detalhes : nada de indicações sobre a disposição relativa dos azuis, nem 

sobre o facto de estarem numerados. Basta dar-lhes a situação, definir bem o 

objectivo procurado e colocar à sua disposição um material de base. Os alunos 

poderão, então, encontrar por eles mesmos uma maneira de fabricar o instrumento 

consoante os diferentes obstáculos encontrados e resolvidos à medida que o 

elaboram. Isto exigir-lhes-á tempo e reflexão, uma série de ensaios e de propostas, 

assim como uma interacção dupla entre o professor e os alunos.  

 
Uma iniciação à problemática da medição  

Podemos começar por fazer a turma reflectir sobre protótipos, com a ajuda de 

pequenos papéis de azuis diferentes, dispostos num cartão branco. Irão ser 

colocadas diferentes questões. 

Como colocar estes papéis de cor ? Se escolhermos o centro, será preciso cortar 

um espaço ao lado de cada um deles, para que esteja justaposto durante a medição. 

Frequentemente, depois de um certo número de manipulações, alguns alunos têm a 

ideia de colá-los no bordo, o que evita cortar faixas interiores e permite uma medição 

directa. 



Como fazer para que as medições sejam passíveis de ser comunicadas para uma 

comparação posterior ? Uma criação de uma situação imaginária, mas realista, é 

perceptível pelos alunos: «Estão em estações de ski diferentes, telefonam-se todas 

as noites para comunicarem as observações do dia. Como é que fazem ? As 

respostas começam por propostas vagas, do tipo: «Eu digo-lhes… azul bastante 

escuro, azul… hum…» assim, os alunos compreendem depressa que não são 

operacionais. Depois passamos por: «Posso dar números, o azul do meio será o 

zero, os escuros positivos e os outros negativos» ou: «Eu dou letras… na verdade é 

como um código…» até se chegar a um consenso: «Mas devemos ter todos os 

mesmo código!» para acabar geralmente em: «Os números, é o mais cómodo!» 

Passo a passo, a aferição do instrumento de medição terá sido reinventada. Se 

escolhermos este momento para mostrar a imagem do original, o prazer sentido 

pelos alunos é sempre intenso : eles apropriaram-se verdadeiramente do processo 

de elaboração do instrumento. As experiências feitas na aula indicam que, para os 

alunos, a abordagem de outros instrumentos de medição está renovada : a « caixa 

negra » que estes constituem normalmente torna-se mais « transparente ». As 

escolhas que prevaleceram na sua elaboração parecem mais acessíveis e a 

problemática da medição toma um verdadeiro sentido.  

                    
 

Duas etapas do fabrico do cianómetro. À esquerda, os godés cuidadosamente numerados com 

diferentes tons de azul, onde cada um virá servir-se. Em cima, o cianómetro está quase fabricado, 

uma das últimas etapas consiste em transferir de forma legível os números ao lado dos tons 

correspondentes. 

Turma do primeiro ano do Ensino Básico de Tatiana Ducraux, escola Liotard, Genebra. Fotografia: N. 

Kramar. 

 

Dois exemplos são significativos neste ponto. Os termómetros são actualmente 

graduados em graus Celsius (por vezes ainda em graus Fahrenheit), mas no século 

XVIII os investigadores utilizavam graduações diferentes conforme as regiões ou as 



esferas de influência. Deviam então juntar uma tabela de equivalência quando 

comunicavam as suas medições aos colegas. Quanto às medições de comprimento 

utilizadas actualmente por todos os cientistas, nasceram do sistema métrico decimal 

instaurado pelos franceses no seguimento da Revolução. Anteriormente faziam-se a 

partir de diferentes padrões, como as toesas, os pés, os palmos ou as polegadas. 

Como estes padrões variavam segundo o país e mesmo segundo as regiões, isto 

complicava consideravelmente as discussões ! A utilização persistente das 

medições anglo-saxónicas, que continuam a ser utilizadas no domínio actual, já 

pregou uma partida de mau gosto à NASA : uma sonda espacial teve um acidente 

em Marte, por causa da tradução errada das distâncias (e das velocidades de 

chegada) no sistema internacional de unidades…  

Poderemos fabricar, por fim, mediante o consenso a que se chegar na aula e a 

escolha do professor, um cianómetro parecido com o de 1787, ou com o de 1788. 

Em qualquer caso, será preciso prestar atenção ao facto de que os azuis do céu são 

sempre mais claros do que imaginamos, sobretudo na planície!  

Um espaço de invenção proposto aos alunos 

Os trabalhos levados a cabo nas aulas mostram que as reflexões e as propostas 

dos alunos se aproximam das evoluções históricas. Assim, Horace- Benedict de 

Saussure fez ele próprio evoluir o seu cianómetro entre 1787 (o que ele utilizou no 

cume do Mont-Blanc tinha seis tons de azul, numerados do mais escuro para o mais 

claro) e 1788 (desfiladeiro do Géant). Não pintou directamente sobre o cartão, mas 

cortou e colou papéis já pintados anteriormente, o que permitiu uma reprodução 

mais fiável. Multiplicou também, as faixas de azul para melhorar a precisão quanto 

ao tom a medir (as medições de 1787 davam tons que estavam “entre dois” tons). 

Numerou por outro lado os tons no sentido inverso, o número 1 partia desta vez do 

mais claro, por razões que não indicou. Por fim, colocou os papéis no bordo de um 

cartão redondo, o que evitava o corte interior, a que tinha procedido no rectângulo 

inicial.  

Os alunos estão simultaneamente surpreendidos e felizes em saber que um 

cientista pioneiro no seu domínio possa ter feito várias tentativas e modificado 

progressivamente o seu instrumento. Isto valoriza o esforço dos alunos, dá-lhes 

confiança nas suas próprias capacidades de invenção e aumenta a sua motivação. 

Se o professor está pronto para “jogar o jogo”, para lhes dar um espaço de invenção 

e deixá-los elaborar os seus próprios protótipos, não mostrará demasiado depressa 

a forma tomada pelos cianómetros históricos: estes terão um valor indicativo e não 



definitivo. Isto subentende, no entanto, que as pistas sejam discutidas, exploradas e 

argumentadas. O tipo de cianómetro construído poderá então assemelhar-se a um 

dos de Horace Benedict de Saussure, mas pode também ter uma forma original. 

 
Utilizar o cianómetro 
Medir no terreno: as “instruções” do instrumento 

O cianómetro é relativamente simples. Mas, contrariamente a um instrumento 

“acabado”, uma espécie de “caixa negra” em que tudo está pensado e basta uma 

leitura passiva, este implica a definição do protocolo relativo à sua utilização, as 

suas “instruções”. O seu inventor deu apenas algumas indicações sobre este 

assunto. Fala de observações feitas ao “meio-dia” e menciona o “zénite”, isto é a 

vertical do local. Podemos dizer que o cianómetro é ainda um protótipo, e isto 

constitui também uma oportunidade para os alunos: podem jubilar neste espaço 

pouco explorado, ao entrar naturalmente no procedimento ligado a qualquer 

medição. O rigor é, no entanto, a colocar em prática e será imposto rapidamente aos 

alunos a partir do momento em que estejam na situação prática.  

No pátio da escola, o seu cianómetro na mão, quando e para onde devem os 

alunos olhar? O azul do céu muda consoante os dias e os lugares, mas também, 

conforme as horas e as direcções de observação. Então, para fazer medições 

simultâneas em locais diferentes, que momento do dia escolher? Que direcção 

(norte, sul...)? Qual a altitude da observação, e como a identificar? Etc. Todas estas 

escolhas podem depender dos objectivos procurados, que teremos de precisar. 

O grande cientista francês François Arago (1786-1853) retomou a ideia do 

cianómetro e fez evoluir o instrumento: o aspecto do seu cianómetro é bem diferente 

do de Horace-Benedict de Saussure. As faixas de medição dos azuis estão ocultas 

no interior de um dispositivo idêntico a uma luneta com mira, cuja inclinação 

podemos medir. Isto incita a pensar que Arago integra a medição do ângulo de 

observação mesmo no interior do instrumento. Aqui também, a evolução aproxima-

se da proposta feita por alguns alunos em adicionar um transferidor de ângulos ao 

seu cianómetro! Notamos que, como anteriormente, algumas reflexões e propostas 

dos alunos se aproximam das evoluções históricas. 

 
Conhecer o contexto de utilização: uma iniciação a um protocolo científico 

A maneira de utilizar o cianómetro para uma medição isolada é uma coisa, o 

contexto de utilização histórica é outra. É com a definição de um protocolo que a 

medição do azul do céu ganha verdadeiramente sentido.  



O cianómetro de 1787 tinha sido fabricado por Horace-Benedict de Saussure em 

três exemplares. Estes deviam ser utilizados simultaneamente por três pessoas, no 

cume do Mont-Blanc, em Chamonix e em Genebra. A medição que ele próprio fez 

no cume constituía uma das vinte e cinco «observações e experiências» que ali 

efectuou e devia estar associada às outras medições do ar (pressão, temperatura, 

teor do vapor de água, do gás carbónico, carga eléctrica, atracção magnética, mas 

também intensidade luminosa, transparência do ar, cor das sombras…). 

Estas precisões permitem iniciar os alunos na necessidade de relacionar 

medições isoladas. Poderão, por sua vez, identificar quotidianamente determinados 

dados meteorológicos: temperatura, pressão atmosférica, grau higrométrico, seja 

com a ajuda de instrumentos usuais, seja a partir de boletins meteorológicos dos 

jornais. Com a ajuda de tabelas e depois de gráficos, poderão tentar estabelecer 

correlações durante uma semana ou mais. Notarão talvez, por exemplo, que quanto 

mais a temperatura sobe, mais o grau higrométrico sobe, enquanto que a pressão se 

comporta de forma completamente diferente. Esta actividade poderá fazê-los tomar 

consciência de que a meteorologia é uma ciência complexa que relaciona múltiplas 

grandezas... e não é assim tão simples prever o tempo que irá fazer! 

 
Identificar a cor a olho nu 
Uma medição directa 

A maior parte dos instrumentos de medição apelam a uma medição indirecta e 

exploram um fenómeno físico adaptado àquilo que queremos medir. Por exemplo, o 

termómetro baseia-se na variação de altura de uma fina coluna de álcool colorida, 

que se dilata ou se contrai conforme a temperatura. No caso do barómetro, 

utilizamos as variações de volume de um cilindro metálico mais ou menos 

comprimido conforme a pressão atmosférica, estando ligado ao movimento de uma 

agulha. Nestes dois exemplos, identificamos qualquer coisa que é invisível para os 

olhos e a medição é necessariamente indirecta. Efectivamente, medimos uma 

dilatação, um aumento de volume, etc., correlacionados com uma graduação aferida 

em consequência. Por outro lado, cada vez mais, os instrumentos de medição se 

baseiam actualmente num tratamento electrónico de dados recolhidos por sensores: 

basta pensarmos nos termómetros de leitura digital.  

Abordar o princípio da medição directa com o cianómetro pode, como vemos, 

abrir uma vasta perspectiva da problemática e ir muito longe com os alunos que 



tenham já o hábito de construir e utilizar outros instrumentos. Mas o professor 

poderá também escolher abordar com eles este assunto a diferentes níveis. 

Um procedimento sempre actual 

Ainda hoje existem dispositivos de identificação das cores «a olho nu» e são 

utilizados por diferentes grupos profissionais. Apresentam-se como o cianómetro, só 

a gama de cor muda: os amarelos para a fritura das batatas (nos restaurantes); os 

vermelhos para o teor de hemoglobina (para os médicos); os brancos cremes para o 

tom dos dentes (para os dentistas). A existência de todas estas escalas foi 

assinalado por pessoas de tal forma seduzidas pelo cianómetro que lhe quiseram 

apresentar os seus “primos”! Todas elas afirmam que, na prática, o olho continua a 

ser um instrumento muito eficiente para distinguir as pequenas diferenças de cor! 

Medir o azul do céu: para que serve? 
Mesmo que a paixão dos alunos pelo seu cianómetro seja grande, dizer aos 

amigos ou aos pais que fabricámos um instrumento para medir o azul do céu pode 

parecer bem patético. Contudo os argumentos a favor de uma tal medição abundam 

e será interessante para o professor inicie na aula, no decurso da “sequência 

cianómetro” ou antes de terminar, uma discussão sobre a questão. A distância em 

relação ao saber é sempre muito frutuosa para os alunos e o contexto histórico dá-

nos a este propósito indicações interessantes. 

Para começar, os habitantes de Chamonix, aqueles mesmos que levaram Horace-

Benedict de Saussure ao Mont-Blanc, estavam aterrorizados pelo azul quase negro 

do céu na altitude. Colocar um número nesta cor, compará-la a outras e aproveitá-la, 

não era uma maneira de acabar com o medo e modificar a sua relação com o 

mundo? Não poderíamos hoje encontrar exemplos análogos? Uma atitude destas 

permite crescer, passar da infância a uma apropriação do mundo.  

Horace-Benedict de Saussure pensava que o azul do céu se devia aos «vapores 

opacos» do ar. Como estes diminuíam com a altitude, chegaríamos, muito alto, a um 

céu perfeitamente preto onde as estrelas brilhariam em pleno dia. Actualmente, 

sabemos que a cor azul do céu se deve a um fenómeno óptico de difracção da luz 

branca pelo ar, o que faz com que o vermelho seja absorvido e que apenas o azul 

chegue aos nossos olhos. Sabemos também que os astronautas vêem a partir do 

espaço um céu preto… As preocupações do cientista do século XVIII não parecem 

então tão recuadas!  

Horace-Benedict de Saussure interessou-se por um domínio que, na época, 

nunca tinha sido explorado. Alunos do colégio Saussure, em Genebra, fizeram 



recentemente uma peça de teatro, onde o imaginavam voltando entre nós e partindo 

com entusiasmo para explorar o planeta Marte: a transposição era efectivamente 

pertinente!  

Actualmente, continuamos a recolher uma quantidade de dados sobre as 

características da atmosfera a alta altitude. Poderíamos imaginar um cianómetro 

moderno. Que forma teria? Seria levado num balão-sonda, equipado por um sensor 

electrónico de comprimento de ondas luminosas, ligado à Terra por ondas de rádio e 

transmitindo as suas medições para os nossos computadores? 

 
Trabalhar sobre o cianómetro: uma forma de entrar num procedimento científico 

Outras grandezas passíveis de medição revelaram-se mais interessantes para a 

utilização, mais operacionais nas equações matemáticas que se impuseram no 

século XIX. O próprio Horace-Benedict de Saussure não tinha tirado nenhuma 

conclusão particular das suas medições, queria apenas colocá-las ao serviço 

daqueles que quisessem posteriormente integrá-las nas suas próprias pesquisas. 

A ciência esquece muitas vezes a sua própria história e a memória da sua longa 

construção. Guarda apenas os resultados « acabados », precisamente aqueles que 

os alunos deverão assimilar num curto espaço de tempo! Mas, os investigadores, 

mesmo os mais brilhantes, continuam actualmente a fazer experiências, a testar e a 

colocar-se novas questões : esta atitude faz integralmente parte da actividade 

científica. Esperamos que os alunos que constroem na escola o seu cianómetro 

possam então tomar consciência que, por sua vez e à sua medida, tiveram um 

verdadeiro procedimento científico com (também assim esperamos) prazer. Este é 

um dos objectivos procurados na elaboração do instrumento. Que seja um bom 

percurso para todos! 


