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 Para o filósofo Ockham a ciência sempre deve apresentar-se da maneira mais simples 

possível. Se existirem duas explicações para um mesmo fenômeno, a mais simples deverá ser 

tida como soberana. Não é uma questão de mais certo ou mais errado, mas sim de 

simplificação da realidade para melhor entendimento por parte do todos os que ainda irão 

estudar o assunto. 

 No desenvolvimento dos modelos de sistemas planetários desde a Grécia antiga, os 

estudiosos do céu mantiveram em seus modelos a Terra no centro do universo conhecido a 

maior parte do tempo1. Julgou-se que a Terra estava no centro do universo até próximo do 

século XVI e, apenas nos quatro últimos séculos adotou-se amplamente um modelo com o Sol 

no centro, inicialmente do universo e depois do sistema ao qual pertencemos dentro de um 

universo conhecido infinitamente maior. 

 Embora um sistema como o helioestático (Sol como referência), modelado pela 

primeira vez pelo grego Aristarco de Samos, facilite bastante a previsão de fenômenos e a 

justificativa de movimentos conhecidos, isso não significa que o sistema geostático (Terra 

como referência) seja ruim. O sistema geostático permite, com boa precisão, prever a 

ocorrência de eclipses entre tantos outros fenômenos. 
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 Não se questionará aqui a razão 
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 O modelo heliostático foi apresentado na era moderna por Nicolau Copérnico. Com 

Johannes Kepler, as órbitas esféricas propostas por Copérnico ganharam um leve achatamento 

e assim passamos a ter o modelo astronômico mais simples utilizado atualmente para análise 

do sistema solar: as trajetórias dos planetas em torno do Sol são elipses e o Sol ocupa um dos 

focos dessa elipse. 

 Mesmo com todo avanço no estudo dos movimentos planetários, fazer a análise do 

movimento dos astros tomando a Terra como referencial pode ser bem conveniente. Em 

especial, manter a Terra fixa com o Sol girando em torno da Terra pode apresentar-se bem 

didático e elucidativo para respondermos perguntas cotidianas. 

 

SE A TERRA ESTÁ PARADA, COMO SE MOVIMENTA O SOL? 

 

 Uma frase bem comum em nossas vidas é “como é lindo o nascer do Sol”. Percebam 

que ao fazer uso de tal frase, fica implícito na fala do interlocutor que a Terra está parada e o 

Sol se move, logo temos nas entrelinhas um sistema geoestático. O mesmo ocorre na análise 

do movimento solar constante nos livros didáticos, onde aparecem os termos “sol nascente”, 

“Sol poente”, “Sol a pino”, entre outros. 

De um modo geral, os livros didáticos apontam o leste como local do Sol nascente e o 

oeste como local do sol poente. Essas informações, sem uma análise mais minuciosa, nos 

remetem à ideia do Sol nascendo e se pondo no mesmo local todos os dias, tomando como 

referência um plano tangente ao ponto da Terra no qual cada um de nós se encontra. Todavia, 

não é necessário ser especialista no assunto para marcar um ponto no horizonte e perceber 

que, no decorrer do ano, a posição do Sol nascente varia consideravelmente. O mesmo se 

aplica ao Sol poente. Juntando-se em uma mesma imagem os registros da posição solar em um 

mesmo horário no decorrer de um ano, obter-se-á um analema demonstrado pela imagem 

abaixo 
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Não obstante, é quase senso comum a posição do Sol ao meio dia, “ao meio dia os 

objetos não possuem sombra porque o Sol encontra-se a pino”. Mais uma vez, qualquer 

pessoa, não precisa ser especialista no assunto, pode comprovar a inveracidade desta 

informação com um experimento simples: basta colocar uma estaca vertical em local ao ar 

livre e observar a existência de sombra ao meio dia solar. Considerando a possibilidade de o 

Sol estar a pino, o que acontece duas vezes ao ano e apenas entre os trópicos, é prudente 

realizar o experimento alguns dias depois. Com certeza em um dos dois dias de teste haverá 

formação de sombra em todos os momentos do dia. 

Somando as duas informações, Sol nascendo a leste, se pondo a oeste e ausência de 

sombra ao meio dia, temos uma condição que satisfaz a ambas as sentenças: a trajetória do 

Sol é perpendicular à linha do horizonte e sobre o plano leste-oeste. Mas seria possível a 

realização dessas condições na natureza? Para tanto, as seguintes perguntas devem ser 

respondidas: 

Pergunta 1: Em que região da Terra o Sol se desloca perpendicularmente à linha do horizonte 

e paralelamente ao plano leste-oeste? 

Pergunta 2: Em que região da Terra o Sol pode passar no zênite? (Sol a pino) 

Pergunta 3: Em quais dias do ano o Sol nasce a leste e se põe a oeste? 

A resposta será dada pela interseção das respostas dadas às perguntas acima, são elas: 

Resposta 1: A inclinação do Sol em relação a uma dada região da Terra depende da sua 

latitude. A latitude é determinada pelo ângulo entre o plano de deslocamento do Sol e o plano 

leste-oeste, ou seja, a única região onde essa inclinação é nula fica na linha do equador 

(latitude 00). 
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Comentário sobre a resposta 1: Se um observador for colocado exatamente em um dos pólos, 

latitude 900 (isso é um ponto e não uma região. Nesses pontos, não há os pontos cardeais leste 

e oeste), ele verá o Sol se deslocando paralelamente à linha do horizonte e perpendicular ao 

plano leste-oeste. 

Resposta 2: A região da Terra onde é possível ter o Sol passando a pino fica localizada entre os 

trópicos, inclusive. 

Comentário sobre a resposta 2: O fato de o Sol passar no zênite ou “a pino” apenas nos 

trópicos não é coincidência. As linhas imaginárias dos trópicos foram definidas justamente em 

função da posição solar abordada na pergunta. Na região tropical o Sol passa no zênite duas 

vezes por ano. Na cidade de São Paulo, onde passa o trópico de Capricórnio, são dois dias 

seguidos no solstício de verão e na cidade do Rio de Janeiro aproximadamente nos dias 10 de 

dezembro e 02 de janeiro. 

Resposta 3: O Sol nasce a leste no mesmo dia em que se põe a oeste. 

Comentário sobre a resposta 3: O Sol nasce a leste e se põe a oeste dois dias por ano, nos 

equinócios. No calendário adotado pelo Brasil, e pela maior parte do mundo, os equinócios são 

aproximadamente 21 de março e 21 de setembro. 

Analisando as respostas dadas, concluímos que é possível visualizar o Sol nascendo a 

leste, pondo-se a oeste e passando pelo zênite apenas no equador e dois dias por ano. 

 Mas qual a probabilidade dessa informação ser testada com sucesso escolhendo-se 

aleatoriamente uma latitude e um dia qualquer do ano? A resposta será dada pela 

multiplicação de ambas as probabilidades P1 e P2, sendo: 

P1 =  
 

   
 (2 dias de teste positivo/365 dias do ano)2 

P2 = 
 

  
 (1 latitude positiva/180 latitudes possíveis utilizando apenas os números inteiros 

variando de -900 a +900) 

 Logo, a probabilidade de sucesso em testar aleatoriamente a afirmação “O Sol nasce a 

leste e ao meio dia nossa sombra está exatamente abaixo de nós.” Será dada por X = P1 x P2,     

 

X =  
 

   
      x    

 

  
  =    

 

     
 

 

                                                           
 
 
 
2
 Por definição, a probabilidade de um evento é dada pelo espaço amostral dividido pelo conjunto 

universo de eventos possível. 



 Isso significa 1 (uma) possibilidade em 16425 de se confirmar a informação proposta 

de acordo com os parâmetros fornecidos, indo contra o senso comum e as informações 

fornecidas por alguns livros didáticos. 


