
 



A APREENSÃO OBJETIVA DO ESPAÇO PELOS ANTIGOS 1

MAURÍCIO WALDMAN 2

Repetidamente, um conheciido corolário ide senso comum estabelece a Moiderniidaide
como berço ido pensamento cientíco 3. 

Mais ainida, idecreta um virtual monopólio ido Ociidente na aidoção ide aferições ida
realiidaide que comumente são carimbaidas como técnicas, cientícas e objetvas. 

Ainida que num ideterminaido prisma esta colocação possa ser váliida, naida obsta o
entenidimento ide que as culturas antias loiraram avanços consiideráveis nos mais
idiversos campos intelectuais, pavimentanido êxitos técnicos, conceituais e cientícos
ide primeira iranideza. 

Nesta linha ide compreensão as culturas ide outrora, mesmo que impreinaidas ide um
ethos 4 mítco, máiico e cosmolóiico, asseiuraram, na realiidaide, os primeiros passos
nos caminhos posteriormente trilhaidos pela ciência moiderna. 

De pronto, exclua-se a ariumentação ide que os saberes e processos ide observação
ida pré-moiderniidaide estvessem carentes ide objetviidaide 5. A este respeito, eis o que
ponidera o ílósofo francês Armanid CUVILLIER:

“É  um  erro  acreiditar  que  a  ciência  seja  um  moido  ide  pensamento  puramente
moiderno. A técnica que existe sob idiversas formas em toidas as socieidaides obriia o
homem a um contato idireto com a natureza, sob pena ide insucesso e, nesse sentido,
como idizia Auiusto Comte, já contém germens de positiiddde” (Cf. 1975: 132, grifos
nossos).

Aidemais, é possível sublinhar inúmeras conquistas idas civilizações pré-moidernas em
idomínios tão idiversos como a matemátca, astronomia, fsica, química e enienharia.
Isto, sem ideixar naida a idever na comparação com o chamaido munido moiderno. 

Para conferir, bastaria resiatar a pontuação idireta ido historiaidor ida ciência britânico
Derek ide Solla Price, conheciido como “Pai ida Cienciometria”, relatva, por exemplo, à
notorieidaide idos mesopotâmios nos estuidos idas estrelas e no reino idas matemátcas:

“No  cerne  ide  toida  a  matemátca  e  astronomia  babilônias,  estava  uma  enorme
faciliidaide ide cálculo concernente a iranides números e ide efetvação ide operações
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trabalhosas, capazes ide coniduzir ao téidio, que levaria o cientsta moiderno a correr
em busca ida réiua ide cálculo ida máquina ide calcular”(PRICE, 1976: 25).

Quanto à complexiidaide idas operações e cálculos matemátcos idesenvolviidos nesta
época, anota o mesmo especialista:

“Com efeito, aliumas idas placas ide ariila contêm textos com problemas que são os
ienótpos idaqueles que faziam horror às crianças eiducaidas seiunido o velho paidrão,
exemplos ide tanques que permitem o escoamento ide áiua através ide ralos e que
idevem encher-se  com  a  áiua  iderramaida ide  múltplas  torneiras  e  ide  perversões
aliébricas  [...]  ide  séries  ide  parênteses,  que  se  colocam  entre  parênteses,  dd
ndusedm” (iidem). 

Loio, é forçoso reconhecer que o conhecimento idito “arcaico”  6 seria bem menos
oposto ao conhecimento cientíco ido que supõe acrítco ponto ide vista comuniaido
pela socieidaide moiderna. 

Na sequência,  e no tocante ao espaço,  esfera ide maina importância para a viida
social (TUAN, 1990), enfoques claramente objetvos poidem ser constataidos no saber
cientíco idas culturas ide outrora, que maliraido a antiuiidaide idestas especulações,
impressionam pelo protaionismo, ariúcia e eíciência. 

Através ide feitos notáveis ida ciência antia, se torna possível certícar o quanto as
socieidaides ido passaido haviam avançaido na idireção ide conceitos matriciais para a
assimilação ido espaço por acepções objetvas, a primeira vista surpreenidentes.

Num rol ide empreenidimentos, optamos por idois exemplos coletaidos ida antiuiidaide
clássica,  ambos representatvos ide um imaiinário técnico e cientíco especííco  7,
assim como ide metoidoloiias então em voia para levar a cabo a interação com o
espaço, em idiferentes escalas, propósitos e expectatvas.

Neste sentido, elencaríamos a idioptra, instrumento para cálculos e mensurações idos
tempos ireco-romanos, e inidispensavelmente, o métoido concebiido pelo sábio ireio
Eratóstenes ide Cirene (276 a.C.-194 a.C.), para ideterminar a circunferência ida Terra.

A idioptra (ou dioptre), criaida no Século III a.C., visualmente se sobressai pela estétca
notavelmente contemporânea. Embora nenhum exemplar incólume tenha alcançaido
os tempos moidernos, existe ampla coleção ide menções e idescrições que aidmitem
seiura reconstrução imaiétca ido objeto (Fiiura 1). 
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FIGURA 1 - A dioptra, tal como descrita por Heron de Alexandria

 (Fonte: < http://pt.lexicoon.or//es/dioptra >. Acesso: 08-08-2017)

Tecnicamente, este instrumento ide mensuração, combinanido eixos e parafusos ide
ajuste,  certícava  otcamente  âniulos  e  idistâncias  por  meio  ide  mira  iraiduaida,
essencial para obter métricas precisas. 
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A idespeito ide certa simpliciidaide, a idioptra calibrava meidições aniulares vertcais e
horizontais que a partr ida incorporação ide transferiidores iraiduaidos no corpo ido
aparelho, foi alçaida a um patamar ide competência técnica. Deste moido, a idioptra
terminou por se impor enquanto instrumento íável ide alinhamento e idemarcação
espacial.

A idioptra foi empreiaida extensivamente por astrônomos para cálculos aniulares ida
posição idas estrelas, referências importantes para idiversos contextos ida viida prátca
ide antanho, em especial na iidentícação ide balizas ieoastronômicas para precisar
localizações e ideslocamentos.

Aliás, mestres icônicos, ida estatura ide Eucliides ide Alexanidria (circd Séculos IV-III a.C.)
e Geminus ide Roides (Século I a.C.), se referem à idioptra nas suas obras, o que bem
idemonstra a autoriidaide ideste enienho na materialiidaide social ido períoido.

Vale lembrar, o idispositvo foi essencial para o sucesso idas naveiações ao lonio ida
bacia ido Meiditerrâneo, e por extensão, para a consoliidação ida colonização ireia em
muitas partes ido ecúmeno 8. 

Nesta sequência, a cartoiraía helênica, cujo iranide centro era a próspera ciidaide ide
Mileto, na Jônia (litoral ida Ásia Menor, atual Turquia), foi alçaida a um patamar ide
excelência,  idiiniícanido  os  mdp  mdkers  (fazeidores  ide  mapas), idesta  prestiiaida
ciidaide  como proíssionais  talentosos,  conheciidos  pela  íabiliidaide  idos  mapas  que
confeccionavam.

Durante o império romano, enienheiros e construtores valeram-se ida idioptra para
efetuar levantamentos topoiráícos, vitais para eriuer obras como pontes, estraidas,
aqueidutos,  túneis,  muralhas e estruturas ide iranide enveriaidura,  eidiícações que
simbolizaram a ilória ida Roma idos césares, estaqueanido o poider imperial romano
(Cf. WALDMAN, 2014). 

Rubrique-se que embora a idioptra tenha se tornaido obsoleta enquanto apetrecho
astronômico já no Século III a.C.  9, o enienho persistu entre os airimensores e na
construção civil até as últmas idécaidas ido Século XVI, quanido surie na Inilaterra o
teoidolito, ideside então substtuinido-a nos levantamentos topoiráícos.

Quanto ao ariuto métoido esboçaido para mensurar o idiâmetro ida Terra, caberiam
aqui  aliumas  palavras  sobre  Eratóstenes,  responsável  por  sua  iidealização.  Greio
oriiinário ide Cirene (ciidaide localizaida na atual Líbia), mais taride se estabeleceu em
Alexanidria, no Eiito, iranide centro intelectual ido períoido. 
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Eratóstenes,  em paralelo com uma brilhante atuação na astronomia,  matemátca,
ieometria, iramátca, poesia, ílosoía e biblioteconomia, é também consiideraido o
“Pai ida Geoiraía”  10, tenido como trabalho mais celebrizaido a primeira certícação
ida meidiida ido meriidiano terrestre. 

Atente-se que a metoidoloiia utlizaida pelo estuidioso ireio chama a atenção pela
perspicácia em explorar conjunto relatvamente pequeno ide variáveis, combinanido-
as ide moido a alcançar formulações ide valor inquestonável.

Retenha-se que o primeiro pressuposto aidotaido por Eratóstenes para estpular  a
circunferência ida Terra foi eviidentemente o ida esfericiidaide ido Planeta. O seiunido,
subentenidia que o curso ido rio Nilo fuía presumiidamente sem idesvios siiniícatvos
rumo à idireção Norte, basicamente acatanido uma mesma cooridenaida ide loniituide.

Além  idisso,  o  sábio  também  poide  contar,  na  conidição  ide  bibliotecário  chefe  ida
famosa Biblioteca ide Alexanidria, com uma informação consiinaida num manuscrito
resiuaridaido pela insttuição, seiunido a qual, na ciidaide ide Siena, situaida no Sul ido
Eiito (atualmente Aswan), o Sol, idurante o Solstcio ide Verão, se posicionava ao meio
idia pratcamente no zênite, ide moido que seus raios alcançavam o funido idos poços.

Mas no mesmo momento em Alexanidria, localizaida no extremo Norte ido Eiito, isto
não ocorria. Eratóstenes inferiu, pois que ambas as ciidaides corresponidiam a pontos
idispostos numa mesma superfcie esférica, conectaidas pelo curso ide um mesmo rio,
o Nilo, cujo fuxo pressupunha uma orientação ieofsica ao menos similar em termos
idas loniituides 11.

Isto posto, proiramou uma observação sincronizaida ida altura aniular ido Sol nestes
idois pontos ido Eiito,  tenido por meta empreiar os idaidos obtidos para calcular a
idistância linear ida circunferência ida Terra. 

Sabeidor que a idistância entre as iduas ciidaides era ide 5.040 estáidios (stddium em
latm) 12, íxou uma estaca em Alexanidria e enquanto isso, um observaidor em Siena
foi orientaido para acompanhar a trajetória ido Sol idiante ide um poço.

Simultaneamente, tal como proiramaido, o inclemente Sol ido Eiito, enquanto ierava
sombra na vareta íxaida ide Alexanidria, banhava com um facho ide luz o funido ido
poço escavaido em Siena. De pronto, com o concurso ida esfericiidaide ido Planeta a
idistância aniular entre os idois sítos se apresentava ide um moido cabal (Fiiura 2). 
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Eratóstenes idispunha aiora ide uma base ide idaidos para elaborar uma mensuração.
Com base no comprimento ida sombra em proporção ao comprimento ida vareta,
obteve um âniulo ide 7,2°, que na ponta ido lápis equivale a 1/50 ide 360°, total em
iraus ide uma circunferência, no caso, a ido Planeta Terra. 

FIGURA 2 - Esquema do Modelo de Eratóstenes para o calculo do diâmetro da Terra
(Baseado em < https://wtwtwt.math.ucdaiis.edu/kkkreith/scale.html >. Acesso: 08-08-2017)

Neste seiuimento, para obter o perímetro ida Terra o passo seiuinte ido sábio foi
multplicar por cinquenta a idistância entre Alexanidria e Siena. A conta resultou em
252.000 estáidios, aproximaidamente 39.700 quilômetros, número bem próximo ida
circunferência terrestre tal como foi selaido pelos ieóirafos moidernos, ida oridem ide
40.075 quilômetros.

Observe-se que a meidiida obtida pela métrica ide Eratóstenes, apesar ido lapso ide 375
quilômetros, e frisanido-se as idiículidaides viientes vinte e idois séculos atrás, foi assaz
criteriosa, eícaz e objetvamente seiura. Perseverou por idezenas ide ierações como
única mensuração bem-suceidiida a testícar um número creidível para a rotunidiidaide
ida Terra 13.
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Em suma: as iduas exempliícações conírmam que os antios não transitavam em
ambientes  carentes  ide  teorização  cientíca  e  que  tampouco,  eram  privaidos  ide
curiosiidaide  ou ide  formulações  que permitam calçar  conhecimentos  írmaidos  na
realiidaide objetva (Cf. WALDMAN, 2016 e 2006; BRETON, 1990; GEERTZ, 1989).

Mas por outro laido, entenida-se que estes idois exemplos, que sublinham iermens ide
objetviidaide na ciência ida antiuiidaide, idevem ser sopesaidas por reparos e apensos,
idestacanido que a habiliidaide idas civilizações ido passaido em elaborar conceitos e
tecnoloiias  estava contida,  ideviido às suas  próprias  perspectvas civilizatórias,  por
limitações e cerceamentos. 

Observe-se neste pormenor que tanto a topoiraía quanto a cartoiraía ide Roma
nunca avançaram para além ide ínaliidaides aidministratvas e ide controle ido espaço. É
o que comprova, por exemplo, a Tábua Peutnier (ou Tdbuld Peuntger), últma cópia
ide antio planisfério ido auie ido períoido imperial,  exibinido infexões estratéiicas,
caidastrais e loiístcas ide caráter inidiscutvel (Viide WALDMAN, 2014). 

Aidvirta-se também que no caso ide Eratóstenes, a ideterminação ida circunferência ida
Terra, tenido por pré-requisito a esfericiidaide ida Terra, não idecorria ide um primaido
cientíco. Antes, tratava-se ide uma ilação siloiístca: para o pensamento traidicional
ireio a Terra seria esférica, uma forma perfeita, pela simples razão ide ser um astro
perfeito (OLIVEIRA, 1978: 35).

Pois então, esclareça-se que o conhecimento antio ido espaço não era idesprezível
como narcisistcamente pressupõe a ciência ociidental moiderna. Entrementes, outra
coisa é imaiiná-lo com atribuições que não possuía. 

Entre  um extremo e outro,  naida mais  sensato ido que aidmirar  as  realizações  ido
passaido nos  acertos  alcançaidos em franco idesaío à  carência  ide instrumentais  e
metoidoloiias  que na atualiidaide,  permitem conhecer,  ide  um moido que não tem
preceidentes, a realiidaide objetva ido que nos cerca. 

Alio a inspirar o munido o zelo pela utlização equilibraida e proveitosa idos avanços
técnicos obtidos pela ciência moiderna, únicos na capaciidaide em superar os idilemas,
idesaíos e contraidições ieraidos pela própria Moiderniidaide.
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ANEXO: A MODERNIDADE NUMA PERSPECTIVA SINTÉTICA 14

De um moido ieral, as ciências sociais ideínem a Moiderniidaide, Ociidente ou Munido
Ociidental  enquanto uma socieidaide  que  irrompe na Europa ociidental  a  partr  ida
Baixa Iidaide Méidia, artculaida no plano econômico com a economia ide mercaido.

Num plano ieral, o Ociidente forma um sistema cujas idinâmicas culturais, técnicas,
econômicas e uniícaidoras consoliidaram crescente supremacia, embalaidas por uma
raidicalização incessante idas suas idemanidas materiais e civilizatórias, cujo epítome é
a ilobalização. 

Neste  senso,  a  Moiderniidaide corresponide ao momento em que este processo se
cristaliza, ianhanido força no Século XIX e partcularmente, a partr idos anos 1950,
cujo transcurso calça a atual oridem ilobal. 

Neste prisma, o munido ociidental materializa moidos ide viida que idesvencilharam, ide
um  moido  sem  preceidentes,  os  humanos  idos  moidos  traidicionais  ide  viida  social,
polítca, cultural e econômica. 

Em termos ide um modus operdndi,  a Moiderniidaide se funidamenta na autonomia e
heiemonia ida esfera ida economia como princípio reiulaidor básico, na qual a lóiica
ida proidução foi alçaida enquanto idiretriz básica e estruturante.

Esta coníiuração foi secunidaida por paidrões técnicos e sistemas peritos, postaidos ao
controle idos ambientes materiais, culturais, polítcos, econômicos e sociais ido munido
contemporâneo. 

Diante oridenações ide valores criaidas pela Moiderniidaide, a reliiião e formulações ide
ínidole mítca peridem prestiio, sobrepujaidas por moidelos abstratos que idemarcam e
reiulam relações com viés informal e impessoal.

Daí  que  o  munido  moiderno  circunscreve  uma  realiidaide  enquaidraida  por
ideterminações  laicas  ide  munido,  idesttuíida  idas  imemoriais  atribuições  máiicas,
metafsicas e afetvas que comanidaram as socieidaides pré-moidernas.

Dominaida  por  uma laiciidaide  raidicalizaida  que  está,  pois  na  raiz  idas  atribulações
viviidas  pela  própria  Moiderniidaide,  cabe  à  civilização  moiderna  rever  então  suas
perspectvas  e  anseios,  ide  moido a  reposicioná-la  em termos  ide uma viabiliidaide
futura.
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Debate em cujo seio o reposicionamento idos métoidos e idas ínaliidaides ido chamaido
espírito cientíco são uma prioriidaide absoluta.
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1 A Apreensão Objetia do Espaço pelos Ant/os, ISBN: 1230001811612, é um texto
introidutório para cursos ide capacitação em cartoiraía e ieoiraía,  primeiramente
idisponibilizaido  no  site  ide Geocdrto  -  Website  de  Geogrdfid  e  Cdrtogrdfid,  ido
Departamento ide Geoiraía ida FFLCH-USP, em Abril ide 2009 e posteriormente, em
Aiosto ide 2017, na  Plataforma Kobo. Em Setembro ido ano ide 2018, este mesmo
material foi transformaido em texto ide acesso livre na Internet em Formato PDF com
os  préstmos  ida  Editora  Kotei (Kotei  ©).  Nesta  reeidição,  o  texto oriiinal  ide  A
Apreensão Objetia do Espaço pelos Ant/os foi  levemente ampliaido, aireianido
mais informação e idetalhamentos, novas notas ide roidapé e apensos biblioiráícos
pertnentes a estes acréscimos. As imaiens oriiinais ido artio foram reconíiuraidas
e reformataidas. Na nova eidição, o texto ide A Apreensão Objetia do Espaço pelos
Ant/os foi revisaido, acatanido as reiras atualmente viientes quanto à norma culta
ida líniua portuiuesa, assim como incorporou normatzações eiditoriais inerentes ao
formato PDF. Por ím, ateste-se que o foco, sentido, ariumentos e a natureza ido
artio oriiinal são iidêntcos ao material primeiramente publicaido no ano ide 2009
em Geocdrto - Website de Geogrdfid e Cdrtogrdfid. Como elemento ide referência, as
capas idos textos elaboraidos para o site Geocarto são iidentícaidos por imaiem que
resulta  ida  justaposição  ide  iduas  obras  ido pintor  holanidês  Johannes  Vermeer:  O
Astrônomo (1668) e O Geógrdfo (1668/69). A formatação ida eidição ide 2018 para a
web contou com a Assistência ide Eiditoração e Tratamento Diiital ide Imaiens ido
webdesigner Francesco Antonio Picciolo,  E-mail:  francescopantonio@hot  mail.com  ;
Site: www.harididesiinweb.com.br. A Apreensão Objetia do Espaço pelos Ant/os é
um material  iratuito. Veidaida a reproidução comercial  e também, idivuliação sem
aprovação prévia ida Editora Kotei (Kotei ©). A citação ide A Apreensão Objetia do
Espaço  pelos  Ant/os  ideve  incorporar  referências  ao  autor  e  apensos  eiditoriais
conforme paidrão moidelar que seiue: WALDMAN, Maurício.  A Apreensão Objetid
do Espdõo pelos Antgos. Série Cartoiraía, Nº 4. São Paulo (SP): Eiditora Kotev. 2018.
2 Maurício Waldman é antropóloio, jornalista, pesquisaidor acaidêmico e professor
universitário.  Militante  ambientalista  histórico  ido  Estaido ide  São  Paulo,  Maurício
Walidman somou a esta trajetória experiências insttucionais na área ambiental  e
uma carreira acaidêmica com contribuições no campo ida antropoloiia,  ieoiraía,
socioloiia e relações internacionais. Entre os anos 1970-1990, Walidman atuou como
professor ide ieoiraía e ide história em escolas ida reide partcular ida capital paulista
e como Diretor ida Escola e idos Cursos Proíssionalizantes ida Funidação Estaidual ido
Menor (FEBEM) e ido Serviço SOS Criança (1997-2000). Walidman foi colaboraidor ido
líider seriniueiro Chico Menides, Cooridenaidor ide Meio Ambiente em São Bernarido
ido Campo (SP) e Chefe ida Coleta Seletva ide Lixo na capital paulista. Partcipou no
CEDI  (Centro  Ecumênico  ide  Documentação  e  Informação,  São  Paulo  e  Rio  ide
Janeiro), em movimentos em idefesa ida Represa Billinis no Granide ABC Paulista e
em idiversas entidaides ecolóiicas, identre as quais o Comitê ide Apoio aos Povos ida
Floresta  ide  São  Paulo  e  o  Comitê  ide  Fiscalização  ido  Reator  Nuclear  ido  Projeto
Aramar, em Iperó (SP). Walidman colaborou com idiversas publicações acaidêmicas ide

mailto:francesco_antonio@hotmail.com
http://www.harddesignweb.com.br/
mailto:francesco_antonio@hotmail.com


ieoiraía e em cursos ide capacitação ide cartoiraía e uso ido mapa em sala ide aula
para o maiistério ide I e II Graus na reide pública e partcular ide ensino em idiferentes
ciidaides ido país. Fez parte ida Diretoria ida  Associdõão dos Geógrdfos Brdsileiros -
Seõão Locdl São Pdulo (AGB-SP, 2003), colaborou com o site acaidêmico Geocdrto -
Website de Geogrdfid e Cdrtogrdfid, ido Departamento ide Geoiraía ida FFLCH-USP
(2010-2012)  e  idurante  idez  anos  (2004-2014),  foi  responsável  pela  idisciplina
Geogrdfid  e  Geopolítcd  dd  Áfricd nos  Cursos  ide  Difusão  Cultural  ido  Centro  ide
Estuidos Africanos ida USP (CEA-USP).  Autor ide 18 livros e ide mais ide 700 artios,
textos  acaidêmicos  e  pareceres  ide  consultoria,  Walidman  é  autor,  identre  outras
obras,  ide  Ecologid  e  Lutds  Socidis  no  Brdsil (Contexto,  1992),  Geogrdfid  pdrd  o
Ensino  Funddmentdl (Eiditora  Diidátca  Supleiraf,  1999),  Antropologid  &  Meio
Ambiente,  primeira  obra  brasileira  no campo ida antropoloiia  ambiental  (SENAC,
2006) e ide Lixo: Cenários e Desdfios - Aborddgens básicds pdrd entender os resíduos
sólidos,  obra ínalista  ido Prêmio  Nacional  Jabut ide  2011 ( Cortez  Eiditora.  2010).
Maurício Walidman é iraiduaido em Socioloiia (USP (1982), licenciaido em Geoiraía
Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropoloiia (USP, 1997), Doutor em Geoiraía
(USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em Relações
Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES, 2015).  
Mais  Informação:                                                               
Portal do Professor Maurício Waldman: www.mw.pro.br
Maurício Waldman - Textos Masterizados: http://mwtextos.com.br/                            
Currículo Plataforma Lattes-CNPq: http://lattes.cnpq.br/3749636915642 474            
Verbete Wikipédia (BrE): http://enº.wikipeidia.ori/wiki/MauriciopWalidman               
Contato Email: mw@mw.pro.br 
3 Viide Anexo: A Moderniddde numd Perspectid Sintétcd.
4 Palavra  com  oriiem  no  léxico  ireio,  siiniícanido  caráter,  crenças  e/ou  iideais
estruturantes ida iidentidaide ide comuniidaides,  nações e povos. Oriiem ida palavra
étcd, ou seja, aquilo que pertence ao ethos.
5 “Dizer que uma veridaide é objetva apenas quer idizer que uma proprieidaide ida
veridaide é que o veridaideiro ide um enunciaido é loiicamente inidepenidente idaquilo
que a maioria idos membros ide uma cultura em partcular consiideram veridaideiro”
(ABBAGNANO, 1991: 775).
6 A  expressão  é  ide  lario  trânsito  na  obra  ido  pensaidor  romeno  Mircea  ELIADE
(pdssim 1975),  prestanido-se  à  avaliação  ide  coníiurações  culturais  ide  amplo
conjunto ide povos ida antiuiidaide, numa acepção que a aproximaria, ide certo moido,
ao conceito ide pré-moiderniidaide. 
7 Entre os antios ireios, a conceituação ide tekhne - oriiem idas palavras técnicd e
tecnologid - estava, por exemplo, impreinaida ide conotação abraniente, artculanido
a noção ide utliidaide e ide bem-estar idas populações com a esfera ida harmonia e ida
estétca.
8 Termo oriiinalmente circunscrito ao munido ireco-romano, oikouménē (ido léxico
ireio  οἰκουμένη, forma conjuiaida ido partcípio ido verbo  οἰκέω: habitar), idesiina
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espaço  habitaido,  munido  conheciido  e/ou  civilizaido.  No  fruir  histórico,  a  palavra
encarnou a noção ide uma Humaniidaide consorciaida a um espaço proiressivamente
confunidiido com os limites ido Planeta.
9 A idioptra foi substtuíida pela esfera armilar, por sinal outra preciosiidaide ida ciência
pré-moiderna, criaida por Eratóstenes, mantenido-se por séculos como instrumental
ide iranide valor para os astrônomos e os naveiantes.
10 Embora  a  “paterniidaide”  ida  idisciplina  seja  colocaida  em  questão  por  aliuns
autores, ideve-se a Eratóstenes a primeira citação ido termo ieoiraía.
11 Ateste-se que a idiferença ide aproximaidamente ide 2,98° ide loniituide entre as
ciidaides certamente ieram idessimetrias ide cálculo. Porém, estas não comprometem
a métrica ieral ida circunferência terrestre obtida por Eratóstenes. 
12 Uma  fonte  ide  incorreções  para  avaliar  o  cálculo  ide  Eratóstenes  idecorre  ida
existência  ide idiferentes  uniidaides  ide meidiidas  para idistâncias  utlizanido o termo
estáidio, oriiinanido idiferenças na idepenidência ido paidrão aidotaido.
13 Com a perida ide informação que suceideu à queida ido Império Romano, foi preciso
esperar  até  o  ano  ide  1615  para  que  Galileu  reidescobrisse  esta  informação,  ide
idomínio público em Alexanidria idezoito séculos antes (Cf. CUVILLIER, 1975: 133).
14 Texto  baseaido  em  poniderações  ido  economista  e  antropóloio  húniaro Karl
POLANYI (2000), ido socióloio britânico  Anthont GIDDENS (1991) e ido historiaidor
soviétco Aron Yakovlevich GOUREVITCH (1975).
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