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TRAJETOS DA CARTOGRAFIA GREGA 1
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Recorrentemente,  somos  informados  sobre  uma  fiiaaço  ancestrai  da  cartografa
ocidentai para com a dos antgos gregos, notaaço que por sua insistência, passou a
ser investda do iaurei da factuaiidade concreta (Cff  RAISZ, 1969: 11)  

Todavia, tai como muitos outros iugares-comuns, este juízo é passívei de correaões e
contrapartdas, cuja revisço, também impõe reparos nas visões reiatvas aos motes
que conceituaiizam a antga Grécia peia historiografa cilssica ocidentai 

Neste prisma,  uma ideaaço matriciai  reporta  ao imaginlrio renascentsta,  que no
frigir do resgate da heranaa greco-romana, adotou como cilusuia pétrea o conceito
que adereaa a civiiizaaço grega do status de um gaiardoado berao do Ocidente 

Tai acepaço, que deste entço se tornou indiscernívei da weltanschauung 3 europeia,
nço pode, a despeito de ter se tornado um difuso senso comum, ser referendada
descartando consideraaões históricas que tendem a reposicionar esta consideraaço à
iuz de uma ótca aiheia aos chamados “mitos de origem”  

Isto porque em primeiro iugar, a  construaço da noaço de civiiizaaço ocidentai  no
interior das especuiaaões renascentstas, introjetou na imagem da Grécia de outrora,
um papei que os povos da Héiade nço estpuiaram como sua razço de ser  Indo direto
ao ponto, os gregos da antguidade nço se entendiam, ao menos no escopo proposto
peias fcaões insttucionaiizadas peia Renascenaa, como “ocidentais”, e arrematando,
jamais encamparam esta aspiraaço em seu horizonte civiiizacionai 

Neste sentdo, o mais correto seria entender que o mundo grego era, tai como os
demais padrões cuiturais, centrado em desígnios históricos próprios, e enquanto tai,
propenso a entender-se como dotado de uma dinâmica específca,  nexo que nço
admitria  estpuiar  conexões  esquemltcas  com  a  Europa  Ocidentai  a  partr  de
processos desencadeados sécuios após o ocaso da civiiizaaço heiênica 

Em segundo iugar, retenha-se que os teóricos renascentstas ideaiizaram um passado
cilssico em grande parte inspirado em Atenas, mas nço exatamente no que o espaao
grego corporifcava nos tempos de outrora  Recorde-se que a Héiade, emuiada peia
ótca renascentsta, manteve-se, durante todo o iapso temporai da civiiizaaço grega,
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fragmentada em cidades-estado ininterruptamente envoividas em guerras intestnas
entre si,  jamais desfrutando de quaiquer unidade poiítca, fracionamento apoiado
em partcuiarismos cuiturais, étnicos, poiítcos, históricos, sociais e iinguístcos 4 

Em terceiro iugar,  seria necesslrio sopesar quanto ao presumido “miiagre grego”,
que este jamais surgiria sem o concurso de empréstmos cuiturais e cientfcos da
Ásia e do Egito, que chegaram às piagas do Egeu através da Anatóiia e da iiha de
Cfreta,  esta úitma ostensivamente impregnada de traaos cuiturais faraônicos e do
Oriente Médio  

Aparte ao que hl de específco nas reaiizaaões do mundo grego, este se afrmou
numa coieaço de concepaões, prltcas e tecnoiogias sem os quais, seria impossívei
que a Grécia aicanaasse a proeminência de que desfrutou na Antguidade Cfilssica  

Por sinai, esta heranaa somente aicanaou os próprios europeus através dos escribas e
mestres do oriente muauimano, que cuidadosamente preservaram e traduziram boa
parte dos preciosos tratados e manuscritos gregos e romanos que chegaram às suas
mços 

Nesta iinha de argumentaaço, recorde-se que os mapas gregos nço se desiigaram
pienamente  de  concepaões  quaiitatvas  e  mítcas,  como  por  sinai,  foi  tpico  da
totaiidade das cuituras anteriores à Modernidade  

As  representaaões  cartogrlfcas  heiênicas  inciuíam teorizaaões  hoje  consideradas
como nço-cientfcas  ou  iendlrias,  dentre  as  quais  a  concepaço  quadranguiar  da
Terra e a tese geocêntrica, ideias que chegaram a infuenciar os próprios cartógrafos
modernos  

É o que podemos deduzir de vlrios modeios espaciais com trânsito os antgos gregos,
caicados em axiomas cosmoiógicos com escassa ou nenhuma reiaaço com as noaões
que se tornaram hegemônicas na cartografa ocidentai moderna 

Uma destas reportaria à representaaço do mundo em conformidade com a Iiíada e a
Odisseia, obras de Homero, poeta épico do Sécuio IX a Cf  Refetndo o que poderia
ser considerado enquanto um consenso cuiturai espaciai heiênico, a visço homérica
estabeiecia a caracterizaaço de um mundo conhecido, a  oikouménē  5,  abarcando a
bacia do Mediterrâneo, cercado por uma massa oceânica universai (Figura 1)  

Note-se que na proposiaço homérica, a penínsuia grega, que abriga o Monte Oiimpo,
morada dos deuses, ocupa o centro da representaaço, cujo entorno, era povoado
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por grupos gravados por diferenaas fenotpicas, tais como os etopes e os pigmeus,
mas também por comunidades imaginlrias formadas por ciciopes (gigantes com um
só oiho), iotófagos (que se aiimentam da for de iótus),  hippomolgi (que vivem do
ieite de éguas) e  laestrigons (gigantes antropófagos), todos piotados, a confrmar
uma condiaço de inferioridade, na periferia da oikouménē  

FIGURA 1 - A Terra segundo Homero, com duas grandes “ilhas”, com a Europa ao Norte e a Grécia no
centro,  uma  clara  declinação  etnocêntrica  (Fonte:  <  htps://www istocpphoto com/br/vetor/mapa-do-
mundo-antgo-acordo-de-homer-gm496430518-78546911 >. Acesso: 16-10-2018)

Atente-se que a imagem sugerida por Homero, mesmo que infundindo fabuiaaões,
seria mais assimiilvei do que noaões que a mentaiidade moderna carimbaria como
inteiramente exótcas, caso por exempio, da ideia do fiósofo Anaximenes de Miieto
(588-524 a Cf ), que propunha para a Terra um formato quadranguiar, sustentada no
cosmos por perpétuos fuxos de ar, que para o pensador, consttuía um princípio
estaqueador do universo (Figura 2) 

https://www.istockphoto.com/br/vetor/mapa-do-mundo-antigo-acordo-de-homer-gm496430518-78546911
https://www.istockphoto.com/br/vetor/mapa-do-mundo-antigo-acordo-de-homer-gm496430518-78546911
https://www.istockphoto.com/br/vetor/mapa-do-mundo-antigo-acordo-de-homer-gm496430518-78546911
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FIGURA 2 - A concepção de Anaximenes implicava na noção de uma oikouménē quadrangular fechada em
si mesma  (Fonte: < http://historoofcartographo.oolasite.com/gallero.php >. Acesso: 16-10-2008)

Pari  passu,  subiinhe-se ainda que o fato dos pensadores da antga Grécia terem
proposto noaões consideradas avanaadas para a época, tais como da esfericidade da
Terra, que estas nço decorriam de primados propriamente cientfcos  

No  caso  da  rotundidade  do  Pianeta,  tratava-se  de  uma  iiaaço  siiogístca:  para
Aristóteies (388-324 a Cf ), a Terra seria esférica, uma forma perfeita, peia simpies
razço de ser um astro perfeito (Cff  OLIVEIRA, 1978: 35) 

Assim, independentemente de contribuiaões conceituais ou técnicas, o mundo grego
infuenciou a cartografa europeia por conta de premissas inscritas antes no domínio
das concepaões de mundo do que em razço de axiomas cientfcos  

Uma destas, refere-se ao próprio conceito de Europa, que desde cedo, inscreveu-se
numa ótca propensa ao hegemonismo, imbuído de ascendência diante das demais
terras  

http://historyofcartography.yolasite.com/gallery.php
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Testfque-se que nos escritos de Heródoto (485-425 a Cf ), entronizado como “Pai da
História”, a defniaço do ecúmeno 6, jl prenunciava uma divisço contnentai formada
peia Europa, terras a ocidente do péripio soiar, e a Ásia, a oriente, prescrevendo
também uma noaço embrionlria de África, deiimitada por uma “Lybia” ampiiada,
que abarcava o que futuramente seria o contnente africano, dizendo respeito às
terras ao Sui do Mediterrâneo (Figura 3) 

FIGURA 3 - O mundo tal como é registrado nos escritos de Heródoto, com a Europa postada na parte
superior  da  oikouménē.  A  noção  de  uma  “ilha  mundial”  cercada  por  imensas  massas  oceânicas,  é
intrínseca a esta representação (Fonte: < https://latunicadeneso.oordpress.com/2013/09/19/prooecto-
pelagios-3-el-google-earth-del-mundo-antguo/ >. Acesso: 16-10-2018)

Cfontudo, seria mister frisar que em paraieio com deciinaaões mítcas e quaiitatvas,
a cartografa grega desenvoiveu mapas conotados por grande exceiência técnica e
conceituai  

https://latunicadeneso.wordpress.com/2013/09/19/proyecto-pelagios-3-el-google-earth-del-mundo-antiguo/
https://latunicadeneso.wordpress.com/2013/09/19/proyecto-pelagios-3-el-google-earth-del-mundo-antiguo/
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Objetvamente, tais progressos inseriram-se no processo histórico singuiar à Grécia,
decorrente em especiai do surgimento da chamada  polis (ou cidade-estado), uma
formaaço  sociai  escravista,  diferindo  estruturaimente  dos  Estados  orientais,  cujo
dinamismo estava materiaiizado na tributaaço das massas camponesas e no controie
estatai das lguas e do comércio a ionga distância (WALDMAN, 2016; MARX, 1976 e
1975)  

A polis, estrutura poiítca, econômica e sociai cujo modeio embiemltco foi Atenas,
demarcou um contexto no quai o predomínio das antgas noaões cosmoiógicas e
teocrltcas, que caracterizaram a cartografa eiaborada peios impérios orientais, foi
ao menos em parte, desiocada para um segundo piano 

Ao mesmo tempo, recorde-se que a matemltca grega tnha muita intmidade com a
fiosofa,  com a quai mantnha parceria permanente  Neste senso, o pensamento
grego repudiava averbaaões que impiicassem na reduaço da matemltca à condiaço
de mera discipiina voitada simpioriamente para enumerar, quantfcar e contar,  o
que contribuía assim, para tonifcar conceitos fiosófcos e cientfcos 

Neste,  como em muitos  outros  contextos,  é  preciso  romper  com equívocos  que
sugerem a matemltca como mera ciência do numérico, dissociada de fundamentos
fiosófcos  Na reaiidade,  a Matemltca nço subsiste sem a Fiiosofa,  e  nem esta
úitma sem a primeira, entendimento que aiils, foi um dos piiares do pensamento
grego, fortemente respaidado por argumentaaões geométricas e matemltcas 7 

Portanto,  tratava-se  de  uma matemltca  fortemente  mesmerizada  por  iinhas  de
pensamento fiosófco que nço podiam deixar de ser essenciaimente gregas na sua
acepaço mais profunda, condicionando os rumos da cartografa heiênica  

Perfazendo um contraponto, um dos diferenciais dos mapas gregos transparece no
desenvoivimento de teorias cartogrlfcas nas as quais a matemltca passou a ser um
critério axiai na eiaboraaço dos mapas  Isto é, pautando um rigor aiheio à derivaaões
cósmicas e reiigiosas 

Nesta senda, podemos eiencar vlrias inovaaões técnicas e conceituais incorporadas
à cartografa grega, artcuiadas de modo específco com noaões objetvas e aspectos
axiais  da  cuitura  grega  cilssica,  que  num  eienco  sumlrio,  estço  presentes  nas
contribuiaões que seguem:
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1.  Cfonfecaço de  Mapa-múndi  numa representaaço  cartogrlfca  bidimensionai  de
todas as terras conhecidas, que se tornaria o pianisfério padrço dos antgos gregos,
dos romanos e para a cartografa ocidentai,  de autoria do geógrafo e astrônomo
Anaximandro (610-546 a Cf ), cuja lrea de abrangência foi ientamente ampiiada nos
sécuios seguintes (Figura 4) 

FIGURA 4 - O Mapa-múndi de Anaximandro (Fonte: < htp://www in-terre-actve net/?p=64 >. Acesso: 22-
10-2018)

Cfom foco no ecúmeno, o Mapa-múndi de Anaximandro expunha de modo sintétco
as lreas contnentais circundadas por uma extensço contnua de lguas marítmas,
inttuiada Oceanus, termo que na mitoiogia grega, remete para Oceano, a divindade
dos rios 

http://www.in-terre-active.net/?p=64
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Este conceito cartogrlfco e geogrlfco de uma massa única oceânica bordejando as
terras emersas, chegou aos gregos a partr da Babiiônia, mas iguaimente confgurava
um constructo imaginlrio comum a outras cosmovisões do espaao, basicamente por
coadunar-se com a proposiaço de um centro espaciai civiiizatório sobressaindo-se no
espaao habitado conhecido (Vide TUAN, 1990: 43)  

Outro aspecto axiai refere-se à partaço das extensões de terras emersas em biocos
contnentais,  que  na  carta  de  Anaximandro,  reporta  à  noaões  anteriormente
retratadas  nos  reiatos  homéricos,  assinaiando  uma  ciivagem  bipartda  modeiar,
fundamentada  na  dicotomia  entre  o  contnente  europeu  e  os  demais  espaaos,
entendidos como “Ásia”, paiavra que teria origem no babiiônico asu, signifcando sair
ou subir, referindo-se ao nascer do Soi, quai seja, o Oriente 

Pois entço, note-se que Ásia abarcava todas as terras defnidas como nço europeias,
inciusive as situadas ao Sui do Mediterrâneo, que ientamente confgurariam a noaço
de África  Porém, a noaço, neste mesmo mapa, de que tais terras consttuiriam outro
contnente, transparece no topônimo “Lybia” (Líbia), que ganha corpo ientamente
até abarcar, nas cartas posteriores a Anaximandro, toda a extensço a Oeste do Niio,
que os Romanos fnaimente frmaram como sendo África (Cff  MCfPHAIL, 2011: 84) 

Outra demarcaaço na produaço de Anaximandro, que nço transparece diretamente
na  sua  peaa  cartogrlfca,  é  a  conceituaaço,  ianaada  peio  fiósofo,  peia  quai  os
dinamismos do Pianeta estariam associadas a uma mecânica ceieste, ideaaço que
consttui um marco das ciências exatas e iguaimente, para o avanao do pensamento
cientfco, axiai para o que mais tarde seria encorpado peio pensamento ocidentai 

2. Adoaço de uma iinha imaginlria como eixo da métrica no pianisfério, o diafragma
(διάφραγμα, dilphragma, “partaço”), ideaiizada por Dicearco de Messina (347-285
a Cf), aiinhada no sentdo Leste-Oeste e dividindo a oikouménē em duas partes: uma
situada ao Norte, e outra ao Sui 

Cfom base nesta iinha geogrlfca indexada ao pianisfério, o cartógrafo grego deiineou
outros sete paraieios e nove meridianos (um dos quais cortando a Iiha de Rodes),
postados a distâncias desiguais uns dos outros  Dentre os meridianos, o de Rodes
era o principai,  a  iinha conhecida como Primeiro Meridiano ou Perpendicuiar  ao
Diafragma (Cff  Figura 5)  

O diafragma, correspondendo ao paraieio que atravessava a Iiha de Rodes (iattude
36° Norte na cartografa moderna), e também a cidade de Atenas, Messina (cidade
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natai de Dicearco) e as Cfoiunas de Hércuies (nome heiênico do Estreito de Gibraitar),
consttuiu  pressuposto  basiiar  para  operacionaiizar  um  sistema  de  coordenadas
geogrlfcas,  matematzando  as  mediaões  da  superfcie  terrestre  e  emprestando
precisço à iocaiizaaço das cidades e os países representados nos mapas 

FIGURA 5 - Reconsttuição do Mapa-múndi de autoria de Eratóstenes (194 a.C.), com os meridianos e
paralelos, tal como estpulados por Dicearco de Messina. Notar a repartção tripartte das terras emersas
(Fonte: < htp://www henry-davis com/MAPS/AncientP20WebP20Pages/112 htmi >. Acesso: 18-10-2018)

3. Avanaos nas  métricas geogrlfcas e cartogrlfcas, aprimorando-se a mensuraaço
dos  intervaios  entre  diferentes  pontos  do  espaao  e  das  proporaões  da  Terra,
cabendo aqui a menaço obrigatória a  Eratóstenes (276-194 a Cf ),  responslvei por
engenhoso método para mensurar o diâmetro do Pianeta 

Grego originlrio de Cfirene (cidade iocaiizada na atuai Líbia), o slbio exerceu a nobre
funaço de bibiioteclrio chefe da Bibiioteca de Aiexandria, no Egito, que desde as
conquistas de Aiexandre, O Grande e da expansço do heienismo, destacou-se como
um depositlrio da sabedoria antga e reconhecido centro de produaço cartogrlfca
na antguidade cilssica 

Eratóstenes foi a primeiro a caicuiar com precisço matemltca a circunferência do
Pianeta, obtda através do clicuio da distância anguiar da sombra de duas varetas,
uma coiocada em Aiexandria e a outra, em Siena, ao Sui do Egito, iocaiidades cuja
distância entre si, o slbio previamente havia mensurado com dados empíricos  

http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient%20Web%20Pages/112.html
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Recorrendo a este método, arguto na sua simpiicidade (Figura 6), o geógrafo grego
obteve informaaço sufciente para caicuiar o diâmetro da Terra em 252 000 estldios,
cerca de 39 700 quiiômetros, mensuraaço muito próxima da circunferência terrestre
tai como foi seiada peios geógrafos modernos, da ordem de 40 075 quiiômetros 

FIGURA 6 -  Esquema do Modelo de Eratóstenes para o calculo do diâmetro da Terra.  Sabedor que a
distância entre as duas cidades era de 5.040 estádios, fxou uma estaca em Alexandria (A), e enquanto
isso, um observador em Siena (S), foi orientado para acompanhar a trajetória do Sol diante de um poço.
Assim, o Sol, enquanto gerava sombra na vareta fxada de Alexandria, banhava com um facho de luz o
fundo do poço escavado em Siena. De pronto, com o concurso da esfericidade do Planeta, a distância
angular entre os dois sítos se apresentava de um modo cabal. Eratóstenes dispunha agora de uma base
de  dados  para  elaborar  uma  mensuração.  Com base  no  comprimento  da  sombra  em proporção  ao
comprimento da vareta, obteve um ângulo de 7,5° (Alpha), que equivale a 1/50 de 360°, total em graus
de uma circunferência, no caso, a do Planeta Terra, obtendo assim, o total da circunferência terrestre
(Baseado em < https://ooo.math.ucdavis.edu/~kkreith/scale.html >. Acesso: 08-08-2017)

Observe-se que a medida obtda da Linha do Equador peia métrica de Eratóstenes,
apesar do iapso de 375 quiiômetros, e frisando-se as difcuidades vigentes vinte e
dois sécuios atrls, foi assaz criteriosa  Perseverou por dezenas de geraaões como

         Alpha = 7,5 graus  

                     Equador 

Alpha

Alpha
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única mensuraaço bem-sucedida a testfcar um número credívei para a rotundidade
do Pianeta 8, uma conquista ineflvei da antga ciência cartogrlfca grega (Ver mais a
respeito em WALDMAN, 2009) 

4. Apiicaaço de um sistema eminentemente geométrico e matemltco ao pianisfério,
originando o cilssico sistema de coordenadas geogrlfcas,  iattudes e iongitudes,
primeiramente incorporado ao Mapa-múndi por Cfiludio Ptoiomeu (circa 100-170
d Cf ), notlvei pesquisador heienístco naturai de Aiexandria, na época, integrada ao
Império Romano 

A  Cfiludio  Ptoiomeu  atribui-se  um dos  maiores  trabaihos  cientfcos  da  história,
originaimente inttuiado Μαθηματικὴ Σύνταξις,  Mathēmatkē Syntaxis,  que numa
traduaço iivre, desdobra-se em “Sintaxe Matemltca” 

Entretanto, a denominaaço mais conhecida advém da forma superiatva em grego
cilssico: μεγίστη, megiste, “maior”, que passou para a iíngua lrabe como al-majisṭī,
adequado por sua vez para Almagestum, em iatm, terminoiogia da quai procedem
as denominaaões desta obra nas iínguas europeias 

A obra, fnaiizada por voita do ano 140 d Cf , mostra um refnamento profundo que
apenas recentemente se viu reconhecido, sendo objeto de estudos que na época,
popuiarizaram seus enunciados  

O Aimagesto, mesmo endossando o geocentrismo, que entendia uma Terra imóvei
ocupando o centro do universo, consagrou a tese aristotéiica reiatva à rotundidade
do Pianeta, expiicando a cartografa e detaihando mapas com base neste referenciai
de modo tecnicamente preciso,  despontando como o triunfo de uma expiicaaço
matemltca da natureza, iabor ievado a cabo com perfeiaço, dentro das iimitaaões
impostas por observaaões feitas com oihos desarmados (Cff  PRICfE, 1976: 23-24) 

O trabaiho de Ptoiomeu, estendendo-se desde a construaço de giobos às técnicas
de projeaço de mapas, registrou mais de 8 000 sítos com coordenadas geogrlfcas,
acompanhado da descriaço de princípios cartogrlfcos, geogrlfcos, da matemltca,
das projeaões e dos métodos de observaaço astronômica  

No que interessa à cartografa, o Aimagesto, traduzido do grego para o lrabe no
sécuio IX e que desempenhou importante papei no trabaiho do matemltco lrabe
Ai-Khwarizmi, inciui notlvei coieaço de mapas que durante sécuios, permaneceram,
antes de caírem na obscuridade, como fonte obrigatória de conhecimento sobre a
geografa terrestre  
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De mais a mais, a contribuiaço mais duradoura dos mapas de Ptoiomeu foi o uso de
iinhas iongitudinais e iattudinais, bem como a especifcaaço das iocaiizaaões por
meio de observaaões ceiestes  

Pieiteando um sistema giobai de coordenadas, o modeio ptoiomaico revoiucionou o
pensamento geogrlfco, inspirando um tratamento mais matemltco da cartografa,
noaço que foi expiicitada numa das peaas mais icônicas deste grande geógrafo: o
Mapa-múndi de Ptoiomeu (Figura 7) 

FIGURA 7 - O Planisfério de Ptolomeu (circa 150 d.C.), na cópia do cartógrafo alemão Johannes Schnitzer,
datada de 1482 (Fonte: <  http://southoritlarge.com/artcles/north-as-up/ >. Acesso: 12-04-2017)

O  Pianisfério  Ptoiomaico,  retrata  o  Veiho  Mundo  com  base  nas  expioraaões  e
saberes acumuiados desde a expansço macedônia de Aiexandre, O Grande, até os
meihores momentos do Império Romano, com o ecúmeno disposto numa rede em
projeaço cônica, com paraieios circuiares e meridianos em graus convergindo para
os poios,  metodoiogia que Ptoiomeu absorve dos escritos de Hiparco de Niceia,
slbio naturai da Ásia Menor (190-125 a Cf ), que estabeiecera as coordenadas com
base na divisço do círcuio em 360º  

http://southwritlarge.com/articles/north-as-up/
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Repetndo o axioma grego tradicionai  de uma divisço tripartte  dos contnentes,
estes sço dados como Europa, Ásia e Líbia (África)  Por sua vez, o oceano mundiai é
visuaiizado somente a Oeste, enquanto que o Índico, é retratado como uma massa
oceânica engavetada, com uma costa orientai e sui de terras desconhecidas (terra
incognita), um dos aspectos que reveiam o quanto o saber cartogrlfco da época
estaqueava iiaaões e reiatos de viajantes que nem sempre, mantnham reiaaço com
a reaiidade 

Dessarte, embora apresente distoraões e registros errôneos, de resto justfclveis em
razço do que era possívei extrair a partr das informaaões disponíveis na época, o
Pianisfério  de  Cfiludio  Ptoiomeu  consttui  notlvei  feito  cartogrlfco,  blsico  para
adiaões posteriores, como céiebre Tlbua Peutngeriana, obra-prima da cartografa
romana, o mais compieto Mapa-múndi confeccionado peia antguidade cilssica (Cff 
WALDMAN, 2014), e paraieiamente, marco para a retomada da cartografa técnica
por parte da renascenaa europeia 

5. Por fm, o eienco das contribuiaões gregas a granjear a cartografa de um carlter
cientfco, impõe menaões a dispositvos técnicos construídos com a fnaiidade de
perscrutar, mensurar e aquiiatar matematcamente o espaao habitado (tais como a
dioptra e o odômetro) e a abóboda ceieste (caso do astroilbio), vlrios dos quais,
consttuíam mecanismos mecânicos dotados de aita precisço 

Nesta vertente, saiiente-se a criaaço de mecanismos verdadeiramente assombrosos,
caso da Mlquina de Antpythera, com um único exempiar descoberto em 1901 por
arqueóiogos  submarinos  numa iiha  homônima situada ao Sui  da Grécia  atuai  A
razço de subsistr um exempiar único, reside, dentre outras varilveis, do fato de ser
um artefato confeccionado em bronze, iiga metliica aitamente apreciada e que por
este motvo, era objeto de intensa reutiizaaço e reciciagem  

Resgatada de um naufrlgio muito antgo, provaveimente ocorrido no Sécuio I a Cf , o
artefato de Antpythera é composto por um engenhoso sistema de rodas dentadas
(Figura 8), permitndo a previsço de eciipses numa escaia de sécuios, a indicaaço das
consteiaaões do zodíaco e dos movimentos do Soi, da Lua e dos pianetas 

As  indicaaões  obtdas  com o  concurso  deste  dispositvo,  eram essenciais  para  a
atvidade nlutca e para precisar as distâncias e intervaios no espaao, cuja efciência,
é uma boa mostra espantosa da capacidade técnica e inventva dos antgos (Vide
EDMUNDS et MORGAN, 2010; PRICfE, 1976: 48-55) 



14

FIGURA  8  -  Vista  lateral  do  protótpo  reconstruído  da  Máquina  de  Antkothera, com  os  planos  de
engrenagens e artculações do dispositvo mecânico (Fonte: < https://br.pinterest.com/ >. Acesso: 23-10-
2018)

Note-se que a consistência técnica do apareiho é de tai monta, que uitrapassa em
tudo o que era conhecido sobre a aptdço dos gregos em confeccionar caicuiadores
astronômicos com a compiexidade exposta peia engenhosa Mlquina de Antpythera,
que surpreende tanto os ieigos quanto a comunidade de especiaiistas 

Cfiaro que o conhecimento incorporado ao dispositvo de Antpythera, foi de grande
impacto para a sociedade da época  Em razço do contexto histórico em que surgiu, o
reiógio astronômico de Antpythera era um mecanismo sigiioso em razço do poder
poiítco que suscitava numa sociedade ainda assoberbada por cosmoiogias ceiestais
e peia ascendência nas rotas oceânicas, daí a necessidade de ocuitar o invento de
concorrentes e inimigos 

Inferência indissocilvei deste mecanismo, atente-se iguaimente que os progressos
no conhecimento do espaao nço estço obrigatoriamente registrados nos mapas, isto

https://br.pinterest.com/p
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para nço mencionar o que sequer era objeto de registro nas cartas geogrlfcas, o
que inciui as tecnoiogias utiizadas peios map makers 

Assim, o que se sabe sobre a iiustraaço aferida peia ciência cartogrlfca dos antgos,
pode muito bem ser tço somente um mero naco do que seria possívei visiumbrar,
nço necessariamente o que havia de mais profundo e minucioso  Logo, a prudência
e a cauteia em avaiiar a sabedoria cartogrlfca de antanho faz pieno sentdo  

Nço mais  porque  a  ciência  assim o  exigiria,  pois  no  fnai  das  contas,  embora  o
Ocidente a partr do Renascimento tenha avanaado em iargas passadas no saber
cartogrlfco, noutras vertentes, tço só no Sécuio XVIII poderia ter confeccionado um
artefato com o grau de apuro da Mlquina de Antpythera 

Aspecto  que  denuncia  notas  singuiares  a  serem conferidas  quanto  ao  perfi  dos
trajetos gregos para o conhecimento cientfco e para a própria cartografa eiaborada
peios ocidentais, a Mlquina de Antpythera denuncia o quanto ainda estl por ser
reveiado da sabedoria cilssica grega, e neste sentdo, quço singuiares e senhoras de
si mesmas, eram as cuituras da antga Héiade  

Cfom efeito, o resgate das conquistas cientfcas da Antguidade Cfilssica peios slbios
da Renascenaa foi um dínamo para ciência europeia, extrpando traaos medievais
que entravavam o estabeiecimento de novas fronteiras do conhecimento, anteparo
essenciai para a futura expansço ocidentai na escaia do Pianeta 

Todavia, nada disto obsta reconhecer a singuiaridade da Grécia no cenlrio histórico
civiiizacionai, assenhoreada de propensões próprias, o que a inscreve, portanto, com
uma personaiidade ímpar e individuaiizada na história da cartografa 
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1 Trajetos da Cartografa Grega é um texto introdutório para cursos de capacitaaço
em cartografa e geografa  Este materiai foi eiaborado a partr de excertos de textos
escritos  e  divuigados  peio  autor  ao  iongo  de  sua  trajetória  como  professor  de
geografa na rede partcuiar de ensino da capitai pauiista e em cursos de capacitaaço
para  profssionais  da  educaaço  nas  lreas  de  história,  geografa  e  de  cartografa
didltca  Em Setembro de 2019, estas contribuiaões foram revisadas, ampiiadas e
masterizadas com o fto de disponibiiizar informaaço de acesso iivre na Internet na
forma  de  Texto  em  Formato  PDF,  iniciatva  encaminhada  com  os  préstmos  da
Editora Kotev (Kotev ©)  A presente ediaço acata as regras que regem o bom uso a
iíngua portuguesa, agregando cauteias editoriais com o fto de adequar o materiai
visando iivre acesso por meio de ferramentas digitais da  web, inciusive apareihos
ceiuiares  A formataaço deste materiai para a Internet contou com a Assistência de
Editoraaço,  Pareceres  Técnicos  e  Tratamento  Digitai  de  Imagens  do  webdesigner
Francesco  Antonio  Piccioio,  E-maii:  francesco_antonio@hotmaii com;  Home-Page:
www harddesignweb com br  Trajetos da Cartografa Grega é um materiai gratuito 
Vedada a  reproduaço comerciai  e  também,  divuigaaço  sem aprovaaço prévia  da
Editora Kotev. A citaaço de  Trajetos da Cartografa Grega deve obrigatoriamente
incorporar referências ao autor e apensos editoriais conforme padrço modeiar que
segue: WALDMAN, Maurício  Trajetos da Cartografa Grega. Série Cfartografa, Nº 11 
Sço Pauio (SP): Editora Kotev  2019 
2 Maurício Waldman é antropóiogo, jornaiista, pesquisador acadêmico e professor
universitlrio  Miiitante  ambientaiista  histórico  do  Estado de  Sço  Pauio,  Maurício
Waidman somou a esta trajetória experiências insttucionais na lrea ambientai  e
uma carreira acadêmica com contribuiaões no campo da antropoiogia,  geografa,
socioiogia e reiaaões internacionais  Entre os anos 1970-1990, Waidman atuou como
professor de geografa e de história em escoias da rede partcuiar da capitai pauiista
e como Diretor da Escoia e dos Cfursos Profssionaiizantes da Fundaaço Estaduai do
Menor (FEBEM) e do Serviao SOS Cfrianaa (1997-2000)  Waidman foi coiaborador do
iíder seringueiro Cfhico Mendes, Cfoordenador de Meio Ambiente em Sço Bernardo
do Cfampo (SP) e Cfhefe da Cfoieta Seietva de Lixo na capitai pauiista  Partcipou no
CfEDI  (Cfentro  Ecumênico  de  Documentaaço  e  Informaaço,  Sço  Pauio  e  Rio  de
Janeiro), em movimentos em defesa da Represa Biiiings no Grande ABCf Pauiista e
em diversas entdades ecoiógicas, dentre as quais o Cfomitê de Apoio aos Povos da
Fioresta  de  Sço  Pauio  e  o  Cfomitê  de  Fiscaiizaaço  do  Reator  Nuciear  do  Projeto
Aramar, em Iperó (SP)  Waidman coiaborou com diversas pubiicaaões acadêmicas de
geografa e em cursos de capacitaaço de cartografa e uso do mapa em saia de auia
para o magistério de I e II Graus na rede púbiica e partcuiar de ensino em diferentes
cidades do país  Fez parte da Diretoria da  Associaçoo dos Geógrafos Brasileiros -
Seçoo Local Soo Paulo (AGB-SP, 2003), coiaborou com o site acadêmico Geocarto -
Website de Geografa e Cartografa, do Departamento de Geografa da FFLCfH-USP
(2010-2012)  e  durante  dez  anos  (2004-2014),  foi  responslvei  peia  discipiina
Geografa  e  Geopolítca  da  África nos  Cfursos  de  Difusço  Cfuiturai  do  Cfentro  de
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Estudos Africanos da USP (CfEA-USP)  Autor de 18 iivros e de mais de 700 artgos,
textos  acadêmicos  e  pareceres  de  consuitoria,  Waidman  é  autor,  dentre  outras
obras,  de  Ecologia  e  Lutas  Sociais  no  Brasil (Cfontexto,  1992),  Geografa  para  o
Ensino  Fundamental (Editora  Didltca  Supiegraf,  1999),  Antropologia  &  Meio
Ambiente,  primeira  obra  brasiieira  no campo da antropoiogia  ambientai  (SENACf,
2006) e de Lixo: Cenários e Desafos - Abordagens básicas para entender os resíduos
sólidos,  obra fnaiista  do Prêmio  Nacionai  Jabut de  2011 (Cfortez  Editora  2010) 
Maurício Waidman é graduado em Socioiogia (USP, 1982), iicenciado em Geografa
Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropoiogia (USP, 1997), Doutor em Geografa
(USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICfAMP, 2011), Pós Doutor em Reiaaões
Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CfAPES, 2015)  
Mais  Informação:                                                               
Portal do Professor Maurício Waldman: www mw pro br
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos com br/                            
Currículo Plataforma Lattes-CNPq: htp://iates cnpq br/3749636915642 474            
Página em Academia.edu: htps://usp-br academia edu/MaurPCf3PADcioWaidman 
Verbete Wikipédia (BrE): htp://enº wipipedia org/wipi/Mauricio_Waidman               
Contato Email: mw@mw pro br
3 A  paiavra  é  um  caico  iinguístco  de  origem  aiemç,  signifcando  concepaço,
cosmovisço ou intuiaço de mundo, podendo também ser traduzida como visço de
mundo  Em todos estes casos se refere a um quadro de ideias e crenaas através dos
quais indivíduos, povos, grupos e etnias interpretam o mundo e com eie interagem 
No  seu  sentdo  mais  objetvo,  weltanschauung atua  como  eiemento  defnidor
modeiar na reiaaço mantda peios humanos com o mundo concreto  
4 Cfontrariando  percepaões  que  entendem a  Grécia  antga  como faiante  de  uma
iíngua grega única, na reaiidade, as diferentes regiões e cidades-estado do mundo
heiênico  se  expressavam  por  intermédio  de  códigos  iinguístcos  diferentes,  cuja
especifcidade, impedia, ao menos parciaimente, piena inteiigibiiidade de um grupo
para outro  Embora a hegemonia cuiturai de Atenas tvesse imposto sua faia como
iíngua cuita para todo o cosmos grego, outros faiares tnham forte predominância
regionai, subsistndo até os dias de hoje  O grego cilssico,  o Koiné (Κοινή),  Koiné
Grego (Κοινή Ελληνική) ou Diaieto Cfomum (ἡ κοινὴ διάλεκτο), consttui um avatar do
grego ltco, idioma faiado no espaao ateniense  Esta variante tornou-se iinguajar
franco na bacia do Mediterrâneo e na Ásia Ocidentai a partr do sécuio IV a Cf  Cfabe
admoestar que o Koiné nço era em princípio inteiigívei para os que faziam uso de
outras iínguas heiênicas, caso do Tsaponiano, do Pôntco e do grego da Cfapadócia
(Cff  LEWIS, 2009: 555-556 e passim CfOMRIE et alli, 2010; LIDDEL et SCfOTT, 1940)  
5 Apenso originaimente circunscrito ao mundo greco-romano, oikouménē (do iéxico
grego  οἰκουμένη, forma conjugada do partcípio do verbo  οἰκέω: habitar), designa
espaao  habitado,  mundo  conhecido  e/ou  civiiizado  No  fruir  histórico,  o  termo
encarnou a noaço de uma Humanidade consorciada a um espaao progressivamente
confundido com os iimites do Pianeta  A tai vertente a paiavra ecúmeno, corriqueira
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no jargço geogrlfco, nomeando espaaos sob tuteia humana, se vincuia de modo
epifenomênico 
6 No jargço geogrlfco, ecúmeno, paiavra derivada de oikouménē, seria a superfcie
habitlvei e/ou habitada do Pianeta Terra 
7 Na  Grécia, esta cumpiicidade era de tai forma evidente que é atribuída a Piatço a
severa sentenaa inscrita no Pórtco da Academia de Atenas, recomendando que aii
ninguém entrasse ou se candidatasse a fiósofo sem antes tomar conhecimento da
Geometria (Cff  ANDRADE, 1971: 45; passim PRICfE, 1976) 
8 Cfom a perda de informaaço que sucedeu à queda do Império Romano, foi preciso
esperar  até  o  ano de 1615 para  que  Gaiiieu  redescobrisse  esta  mensuraaço,  de
domínio púbiico em Aiexandria dezoito sécuios antes (Cff  CfUVILLIER, 1975: 133) 
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