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A herança de Sacrobosco e seus comentadores: desenvol-
vimentos e erros na astronomia geocêntrica do século XVI 

Roberto de Andrade Martins * 
1 INTRODUÇÃO 

As obras populares de história da ciência costumam estudar os “vencedores”, ou seja, os autores que contribuíram mais diretamente para a criação das idéias que aceitamos hoje em dia. No caso da história da astronomia do século XVI, é comum encontrarmos trabalhos que abordam Copérnico (pela teoria heliocêntrica), Tycho Brahe (por suas observações e contribuições para a compreensão das estrelas “novas” e cometas) e Kepler (pelas “leis de Kepler”). Às vezes se mencionam também os trabalhos de Regiomontanus e outros calculadores (por suas efemérides). É muito raro que sejam mencionados outros autores, além destes.  Seria isso representativo do que se passava no século XVI? Não, a situação era bem diferente. Existia uma vasta produção de obras sobre astronomia geocêntrica, naquela época. Durante esse século, depois que Copérnico propôs sua teoria heliocêntrica, a maioria dos astrônomos continuou a manter a antiga teoria geostática do universo. Esses astrônomos escreviam e publicavam muitos livros, que eram estudados nas universidades e por todos os interessados em navegações (por causa da importância da astronomia na náutica) ou em astrologia (principalmente os médicos, já que a medicina era fortemente baseada na astrologia), pelos filósofos e outros curiosos.  Este artigo analisará alguns aspectos da astronomia do século XVI, centralizando-se nas edições e comentários do Tractatus de sphæra de Johannes de Sacrobosco. Apresentará a dinâmica da astronomia geocêntrica da época, mostrando aquilo que os autores consideravam relevante desenvolver, aperfeiçoar ou corrigir; e discutirá o próprio conceito de erro na literatura astronômica da época. 
2 A HERANÇA DE SACROBOSCO 

O Tractatus de sphæra de Johannes de Sacrobosco foi um dos textos astronômicos mais famosos de todos os tempos. Escrito aproximadamente em 1230, era uma obra curta, não matemática, que procurava explicar os principais fenômenos astronômicos. Apresentava uma visão geral sobre o universo, sendo baseado principalmente em Ptolomeu e Alfragano. Desde que foi escrito até o século XVII, o De sphæra de Sacrobosco continuava a ser a base de muitos livros daquele período. Ele se tornou a mais popular obra de astronomia da Idade Média até a Idade Moderna, sendo utilizado e comentado por muitos autores. Já no século XIII apareceram comentários escritos por Michael Scot, John Pecham, Bernard de la Treille, Campanus de Novara, Robertus Anglicus, e outros1. No século XIV foram escritos novos comentários por Cecco d’Ascoli, Nicole Oresme, Pierre d’Ailly, Ugo de Castello, Henry of Sinrenberg, Blasius de Parma e outros. No século XV foram produzidos novos comentários, e após a invenção da 
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imprensa de tipos móveis o Tratado da esfera começou a ser publicado2, algumas vezes isoladamente, outras vezes acompanhado pelo Theorica planetarum3 e/ou um ou mais comentários. Datam do final do século XV os comentários de Francesco Capuano de Manfredonia, Jacques Lefèvres d’Étaples, Wenceslaus Faber von Budweis e Pedro Ciruelo de Daroca. Por fim, no século XVI, aparecem novos comentários importantes, como os de Gianbaptista Capuano, Erasmus Oswald Schreckenfuchs, Fra Mauro Florentino, Francesco Giuntini e Christoph Clavius. Este último comentário, escrito pelo famoso matemático e astrônomo jesuíta, atingiu dimensões enciclopédicas, constituindo um volume de 500 páginas.  Foram publicados, ao todo, mais de 250 edições e comentários ao Tractatus de sphæra, de 1472 até 1664 (ou 1673)4. A maioria (cerca de 200 edições, traduções e/ou comentários) foi impressa durante o século XVI.  É estranho, à primeira vista, que um trabalho que tinha feito sucesso por ser simples e curto acabasse por servir de base a tratados imensos, como o de Clavius. Embora baseados em um texto do século XIII, os comentários se atualizam constantemente e passam a refletir os conhecimentos da época, servindo, portanto, como uma boa amostra do pensamento cosmológico do período.  
3 UMA TRADIÇÃO DINÂMICA 

Em certo sentido, a astronomia geocêntrica estava em uma situação estacionária. Afinal, seus princípios fundamentais já estavam bem apresentados nas obras de Ptolomeu, do século II d.C. Isso significava que não se fazia nada de novo, na tradição geocêntrica? De modo algum. Nos século XV e XVI deu-se grande importância à publicação dos textos astronômicos antigos, mas não apenas isso. A publicação de novas obras (em vez de uma simples reedição das antigas) indica que os autores dos livros geocêntricos publicados no Renascimento acreditavam que podiam dar alguma contribuição relevante.  Qual era o objetivo dos novos comentários e adaptações do texto de Sacrobosco, no século XVI? O que os autores adicionavam ou mudavam, se compararmos suas obras com o texto medieval original? A comparação de muitas edições e comentários ao Tractatus de sphæra mostra que seus autores tinham diversos tipos de objetivos. Algumas vezes pretendiam apenas esclarecer o texto de Sacrobosco, embora este fosse bastante simples. Talvez o principal defeito do texto original fosse a ausência de figuras, importantes para compreender muitas das idéias. Existem manuscritos medievais da obra de Sacrobosco que contêm ilustrações, mas provavelmente o texto original do Tractatus de sphæra tivesse apenas algumas poucas, pois apenas em três pontos Sacrobosco se referiu a diagramas. As edições e os comentários ao Tratado da esfera logo supriram essa deficiência, facilitando muito a compreensão dos poucos aspectos mais obscuros da obra de Sacrobosco. Muitas vezes, o objetivo dos comentários era adicionar novas informações, atualizando o texto para torná-lo compatível com novos conhecimentos, oriundos das descobertas geográficas realizadas em torno de 1500 (por exemplo, a existência de habitantes na zona tropical, que era negada pela tradição antiga; e informações a respeito das estrelas próximas ao pólo sul, que não eram visíveis da Europa)5. Alguns deles adicionavam ao De sphæra 
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<http://ghtc.ifi.unicamp.br/Sacrobosco>. A última edição cuja existência foi possível comprovar é a de 1664, embora algumas fontes bibliográficas se refiram a uma outra de 1673, da qual não foram localizados exemplares. 
5 Em Portugal e na Espanha o Tractatus de sphæra foi utilizado para o treino de pilotos. No entanto, contrariamente ao que se 
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conteúdos que não se encontravam no texto original. Dependendo das predileções do comentador, o texto do Tratado da esfera tornava-se um simples esquema inicial, a partir do qual podia ser criado um tratado sobre astrologia6 (tema ao qual Sacrobosco quase não se refere) ou sobre filosofia aristotélica. Além disso, era comum a adição de novos argumentos a favor de idéias já presentes no texto original e alguns autores chegavam a corrigir Sacrobosco em diversos pontos. No final do século XVI já existia um acúmulo bastante grande de críticas, mudanças e correções ao texto medieval. Francesco Maurolico, por exemplo, chamou a atenção, no início de sua Cosmographia, para a existência de muitos equívocos nas obras de astronomia que eram estudadas na época, seja por culpa dos autores ou dos tradutores, indicando que – no caso de obras antigas – os próprio textos gregos necessitavam ser corrigidos, particularmente no que se refere a números e diagramas geométricos (Maurolico, 1543, sign. a ij, r). Note-se que isso nada tinha a ver com propostas de mudança da cosmologia geocêntrica para a heliocêntrica – afinal, a história da astronomia não se reduz a estudos sobre esse assunto7. Para exemplificar essas discussões internas à astronomia geocêntrica, escolhemos um texto do final do século XVI: a Cosmographia de Francesco Barozzi. 
4 BAROZZI E SUA COSMOGRAPHIA 

Francesco Barozzi (1537-1604) publicou um livro intitulado Cosmographia in qvatvor libros distribvta (1585), que se baseava no Tractatus de sphæra de Sacrobosco, porém continha várias mudanças. Na parte inicial desta obra, Barozzi acusava a existência de 84 erros no livro de Sacrobosco, na obra de seus seguidores e em seus comentadores. Francesco Barozzi (cujo nome aparece como Barocius, nas publicações em latim) era natural de Creta, mas sua carreira acadêmica se desenvolveu na Itália (Boyer, 1970). Sua família era rica e ele parece não ter precisado se preocupar com necessidades financeiras. Estudou em Pádua, tornando-se rapidamente reconhecido por seu trabalho de tradução de textos matemáticos do grego para o latim (por exemplo, o comentário de Proclos sobre o primeiro livro dos Elementos de Euclides, publicado em 1560, quando o tradutor tinha 23 anos).   No ano de 1559, quando tinha 22 anos de idade, Barozzi deu aulas sobre o texto de Tractatus de 
sphæra em Pádua, como ele próprio informou em sua Cosmographia (Barozzi, 1598, parte 1, p. 21) e nessa oportunidade teria corrigido, durante suas lições, alguns erros de Sacrobosco. Aparentemente essa atitude era comum na época, pois ele se referiu a Pietro Catena (1501-1576), professor de matemática de Pádua, que também teria corrigido erros de Sacrobosco na sua Sphærula, uma paráfrase que escreveu sobre o De sphæra. Foi, portanto, em um ambiente questionador que Barozzi escreveu sua crítica a Sacrobosco, publicada pela primeira vez em 1585 e que teve uma segunda edição em 15988.  Barozzi assinalou com cruzes os erros que ele próprio notou, e sem cruzes os erros observados por outros autores, conforme informou em uma nota marginal (Barozzi, 1598, parte 1, p. 19). Como veremos, certos “erros” indicados por ele se referiam apenas à forma de exposição, e não às próprias idéias contidas na obra. Outros eram mais significativos. 
                                                                                                                                                                  

poderia esperar, não foi apenas nesse contexto que os comentários do século XVI incorporaram resultados novos – isso 
também ocorreu nos comentários produzidos nas universidades (Martins, 2004). 

6 A edição de Sacrobosco de 1499, por exemplo, contém um comentário de Cecco d’Ascoli que é essencialmente um manual 
astrológico. Em um exemplar existente na Biblioteca da Universidade de Sevilha essa parte da obra foi riscada e cortada com tesoura, em muitos pontos, pois a astrologia judiciária era considerada contrária à religião cristã. 

7 Muitas obras sobre história da astronomia enfatizam tão fortemente as teorias antigas sobre a estrutura do sistema solar que 
dão a impressão de que a astronomia antiga se reduzisse a isso. Havia, no entanto, muitos outros tópicos importantes, que 
são abordados no Tractatus de sphæra, como a questão da duração dos dias e das noites, o surgimento e ocaso das constelações, etc. 

8 A Cosmographia foi traduzida para o italiano e publicada após a morte de Barozzi, em 1607 (Ghisalberti, 1960-2001, vol. 6, p. 
498). 
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Figura 1. (a) Barozzi, com idade de 22 anos. Retrato publicado em 1560 na sua tradução do comentário de 

Proclos sobre os Elementos de Euclides. (b) Folha de rosto da primeira edição da Cosmographia de Barozzi (1585). 
Fica claro que Barozzi não estava criticando a astronomia antiga, e sim as deturpações ocorridas nos séculos mais recentes. Referiu-se à astronomia de Ptolomeu como “perfeita”, chamando também o 

Almagesto de “obra divina” (Barozzi, 1598, parte 1, p. 10). Barozzi lamentou que as dificuldades das demonstrações matemáticas dos autores gregos tenham levado a más traduções latinas, levando a obstáculos ainda maiores para sua compreensão, especialmente por parte dos estudantes. Referiu-se especialmente aos resumos e compêndios, afirmando que todos sofriam de grandes imperfeições (ibid., pp. 10-11). E, embora admitindo que o tratado de Sacrobosco era o melhor desses livros utilizados nas universidades, afirmou que não só ele continha erros, mas que seus comentadores haviam adicionado muitos outros: “Nele estão contidos mais de 80 erros gravíssimos” (ibid., p. 11). Considerava que havia alguns comentários preferíveis, como o de Christoph Clavius – com o qual Barozzi manteve um bom intercâmbio científico. Em 1583 e 1587 Barozzi foi denunciado e julgado pela Inquisição, sendo considerado suspeito de heresia e condenado por se associar a duas feiticeiras e realizar práticas mágicas. Foi também acusado de iniciar várias pessoas (inclusive seus filhos) em práticas herméticas e pitagóricas (Gorman, 1998, pp. 57-58). Foi no entanto apenas multado e advertido de que poderia ser preso ao arbítrio da Inquisição, sem sofrer conseqüências mais graves. 
5 OS ERROS DE SACROBOSCO 

A Cosmographia de Barozzi tem duas partes, com numerações separadas. A primeira delas contém apenas as críticas a Sacrobosco e seus comentadores. A segunda apresenta uma versão ampliada (e, supostamente, sem erros) do Tractatus de sphæra. 
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5.1 Definição de esfera 
Segundo Barozzi, o primeiro erro de Sacrobosco, que classificou como “gravíssimo”, aparece na definição do objeto sobre o qual trata a obra.  

Pois querendo definir Esfera, sobre a qual deve tratar, ele a define por duas definições, que denomina 
erroneamente de descrições, uma de Euclides, a outra de Theodosios, mantendo-se neutro em relação a 
elas. Ambas são verdadeiramente definições da Esfera Geométrica, portanto imaginária, ou seja, abstraída pelo pensamento de toda matéria sensível. (Barozzi, 1598, parte 1, p. 13) 

No início do Tractatus, Sacrobosco apresentou realmente duas definições diferentes de “esfera” (as de Euclides e de Theodosius) e não escolheu nenhuma delas.  
A esfera é assim descrita por Euclides. Esfera é a passagem da circunferência de meio círculo, cujo 
diâmetro é fixo, conduzida circularmente até voltar ao seu lugar. Ou seja, esfera é o sólido redondo 
descrito pelo arco de semicírculo que gira. A esfera segundo Teodósio é assim descrita. Esfera é um sólido 
que é contido por uma superfície em cujo meio há um ponto tal que todas as linhas conduzidas até a sua circunferência são iguais. E esse ponto é chamado centro da esfera. A linha reta que passa pelo centro da 
esfera e cujas extremidades tocam a circunferência de cada uma das partes é chamada de eixo da esfera. 
Esses dois pontos pelos quais o eixo termina são chamados de pólos do mundo. (Sacrobosco, [1478] 2006, 
fols. 1r-1v) 

Barozzi criticou essa forma de tratar a esfera, pois seria necessário apresentar uma única definição e não duas diferentes, sem mostrar se eram concordantes ou não. Além disso, indicou que Sacrobosco as chamou de “descrições” e não de “definições” – outro erro do autor. A crítica é justa, mas poderíamos considerar que não se trata de um erro “gravíssimo” e sim uma mera falha da forma de expor as idéias. Mencionou ainda que as definições apresentadas se referiam apenas à esfera matemática abstrata, que não é o assunto do livro. Sacrobosco não trata, no seu Tractatus de sphæra, da esfera geométrica, que Euclides e Theodosios definem, mas sim da esfera do mundo natural, que é o céu (Barozzi, 1598, parte 1, p. 14). Essas definições são, portanto, inadequadas como introdução da obra, que trata sobre a esfera do universo. Novamente, a crítica é correta, mas não consideraríamos esse ponto tão importante assim, hoje em dia. Ao comentar sobre esse primeiro erro, Barozzi mostrou seu vasto conhecimento relativo aos comentários ao De sphæra, referindo a grande número deles. Mencionou os de Giambaptista Capuano, Mauro Florentino, Francesco Giuntini, Erasmus Oswald Schreckenfuchs, “Ariele Bicardo” (pseudônimo de Hartmann Beyer), Christoph Clavius, Prosdocimo de Beldomando, Bartolomeo Vespuci, Cecco d’Ascoli, Jacob Faber Stapulensis e Michael Scot, indicando a opinião de cada um deles sobre o que é a “esfera” do título do livro de Sacrobosco (Barozzi, 1598, parte 1, pp. 14-15).  O segundo erro de Sacrobosco apontado por Barozzi é que a definição de esfera geométrica apresentada está errada, tendo havido uma deturpação daquilo que Euclides afirmou (Barozzi, 1598, parte 1, p. 19). Pois a esfera, sendo um corpo sólido não pode ser descrita pela rotação de uma semicircunferência (que é uma linha) e sim de um semicírculo (que é uma superfície). A rotação de uma semicircunferência gera a superfície da esfera (ibid., p. 19). Além disso, ao apresentar a definição de Theodosios, Sacrobosco utilizou a palavra “circunferência” para se referir à superfície da esfera, o que também é um erro (ibid., p. 20).  Barozzi não foi o primeiro a notar esse problema. Jacob Faber, por exemplo, chamou a atenção para esse ponto (sem, no entanto, criticar Sacrobosco), apresentando a distinção clara entre a superfície da esfera e a esfera propriamente dita (um corpo sólido). Assim, embora reproduza a definição apresentada por Sacrobosco, enfatizou que deve-se entender a esfera como o sólido contido na superfície gerada pela rotação da semicircunferência (Faber, 1499, fol. [66r]). 



 378 

Na sua Sphæra emendata9, Élie Vinet (1509-1587) também chamou a atenção para o problema da definição de Euclides. “Se uma linha que desliza para o lado descreve uma superfície, então a circunferência do semicírculo descreve apenas a superfície do globo, e não o globo sólido” (Vinet, in Sacrobosco, 1561, fol. 9v). Segundo Vinet, Sacrobosco teria se baseado em intérpretes de Euclides que corromperam o texto.  Este primeiro exemplo, em que Barozzi criticou a definição de esfera apresentada por Sacrobosco, mostra o extremo rigor que esse autor utilizou na sua Cosmographia. Indica, também, que muitas vezes Barozzi se baseou em críticas publicadas anteriormente. Veremos a seguir outros exemplos de erros que apontou, de diferentes tipos. 
5.2 Não seguir uma ordem lógica de exposição 

Ao apontar o quarto erro de Sacrobosco, Barozzi afirmou que ele usava termos não definidos no livro, ou que só são definidos depois, para explicar conceitos que aparecem antes.  
O quarto erro é que não deveria no primeiro capítulo ou livro de sua Sphæra ensinar a divisão [da esfera] 
segundo o acidente, nem ser obrigado a falar sobre o horizonte reto, que todos os estudantes ignoram, 
antes de haver explicado isso no segundo capítulo de seu livro. É um erro enorme ensinar o desconhecido 
pelo mais desconhecido [ignotum per ignotius], especialmente no caso de trabalhos elementares como esse, que são compostos principalmente tendo em vista sua utilidade para aqueles cujos lábios tenros quase nem 
chegaram ao limiar do conhecimento. (Barozzi, 1598, p. 21) 

Além do exemplo que apresentou na citação acima (de “horizonte reto”), Barozzi apontou outros termos que aparecem muito antes de serem explicados: equinocial, zodíaco, antártico, ártico, grau, minuto, etc. (Barozzi, 1598, parte 1, p. 22). Torna-se assim impossível entender o texto, a menos que a pessoa já conhecesse os círculos da esfera que são apresentados posteriormente. Trata-se, nesse caso, de um erro na forma de composição ou apresentação da obra de Sacrobosco, e não de um erro conceitual. 
5.3 Usar argumentos inconclusivos 

O erro 8 indicado por Barozzi (1598, parte 1, p. 30) é que, para tentar mostrar que o céu é esférico, Sacrobosco utilizou um argumento de Alfraganus (nome latino de Al-Farghani) que é inválido.  O argumento de Al-Farghani a respeito da forma esférica do céu foi assim apresentado por Sacrobosco: 
Além disso, como disse Alfraganus, se o céu fosse plano, alguma parte do céu estaria mais próxima de nós 
do que outras, a saber, aquela que estivesse sobre nossa cabeça; portanto a estrela que estivesse aí estaria 
mais próxima de nós do que a que estivesse nascendo ou se pondo; mas as que estão mais próximas de nós 
parecem ser maiores. Assim, o Sol que está no meio do céu deveria ser visto maior do que quando está nascendo ou se pondo; [...] (Sacrobosco, [1478] 2006, fols. 4r-4v) 

É interessante assinalar que o argumento de Al-Farghani, que está realmente errado, é uma versão equivocada de um argumento apresentado por Ptolomeu no seu Almagesto. Ptolomeu utiliza o argumento de que os astros nos parecem sempre do mesmo tamanho para argumentar que as estrelas possuem movimento circular; Al-Farghani procura defender que a forma do céu é esférica. O argumento de Ptolomeu é correto; o de Al-Farghani é inválido. De fato, se as estrelas se movem circularmente em torno da Terra, suas distâncias até nós serão constantes e seus tamanhos aparentes 
                                                      
9 A edição comentada do Tractatus de sphæra por Vinet foi uma das mais utilizadas a partir da segunda metade do século XVI (a 

primeira edição é de 1551), tendo sido reeditada 28 vezes (até 1620) na França, na Itália e na Holanda. Contém comentários curtos, mas relevantes. Esta obra foi a principal responsável pela divulgação da fama do matemático português Pedro 
Nunes (1502-1578) em toda a Europa. Élie Vinet, que esteve em Portugal e o conheceu, inseriu nesta edição do De sphæra vários comentários de Nunes, bem como a tradução para o latim de seu estudo sobre os climas. 
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também (se deixarmos de lado o efeito da refração). Assim, o argumento estabelece que cada estrela deve ter uma distância constante; mas não estabelece que as diversas estrelas devam estar todas à mesma distância da Terra. De fato, elas poderiam estar a distâncias variadas (por exemplo, se estivessem presas à superfície de um cubo), mas se o conjunto de estrelas girar em torno da Terra, suas distâncias permanecerão constantes e seus tamanhos aparentes também.  Christoph Clavius percebera o erro de Al-Farghani, e comentou que o argumento nada provava, já que se admitia que as estrelas não se movem por si, mas são movidas junto com o céu em que estão (Clavius, 1585, p. 106). Porém, o argumento poderia ser modificado para defender a idéia de que o céu não é plano, já que nesse caso algumas estrelas estariam próximas da Terra (e nos pareceriam maiores) e outras estariam muito distantes (e nos pareceriam muito menores). Antes de Clavius, Vinet já havia indicado esse equívoco do argumento de Alfraganus. De fato, seja qual for a forma do céu, qualquer ponto dele permanece sempre à mesma distância do centro, quando o céu gira. Portanto, não haveria diferença entre as distâncias quando a estrela está sobre a cabeça do observador e no horizonte. Vinet informou que esse comentário havia sido feito por Pedro Nunes (Vinet, in Sacrobosco, 1561, fol. 14v). Barozzi deu o devido crédito aos comentadores anteriores e informou que Clavius, Giuntini, Vinet e Nunes haviam observado esse erro (Barozzi, 1598, parte 1, p. 30).  Este erro apontado por Barozzi, assim como alguns outros, são de fato relevantes. Há várias outras correções substanciais indicadas por ele, indicando falhas de argumentação do Tractatus de sphæra. O erro 9, que vem logo depois, aponta que o argumento utilizado por Sacrobosco para mostrar que a Terra é esférica prova apenas que ela é encurvada, mas não permite determinar sua forma geométrica (Barozzi, 1598, parte 1, p. 30). De fato, os argumentos empregados por Sacrobosco eram puramente qualitativos. Quando uma pessoa se desloca para o sul ou para o norte, muda a altura do pólo em relação ao horizonte, o que mostra que a superfície da Terra é curva. Para mostrar que essa curvatura é uniforme, seria necessário apontar que a mudança de altura do pólo é proporcional à distância percorrida em um 
meridiano, o que Sacrobosco não faz.  Também podemos considerar como correta a crítica de Barozzi referente ao erro de número 12. O argumento de Sacrobosco para provar que a Terra não pode se mover só mostrava que ela está no centro do universo, mas não prova que ela não gira (Barozzi, 1598, parte 1, p. 31).  
5.4 Inconsistências ou contradições 

Barozzi indicou vários outros tipos de erros, que não podemos explorar detalhadamente neste artigo, por limitações de espaço. Indicou, por exemplo, que Sacrobosco utilizou o nome “firmamento” com dois significados distintos e contraditórios (erro 22, Barozzi, 1598, parte 1, p. 36). Também notou que Sacrobosco definiu as zonas celestes, depois passou a usar a palavra indistintamente para se referir ao céu ou à Terra, afirmando que a zona tórrida é inabitável (erro 27, ibid., p. 38). Há também erros de cálculo no Tractatus de sphæra. Na descrição da largura das faixas dos “climas” terrestres, por exemplo, Sacrosco indicou que um dos climas começava na latitude de 38º e terminava na latitude de 50º ½, e que a largura desse clima era de 12º ¾. Porém, 50º 1/2 – 12º 3/4 não é igual a 38º... (erro 77, ibid., p. 61). 
6 ERROS DO PRÓPRIO BAROZZI 

Muitos dos equívocos descritos por Barozzi já haviam sido notados antes por Christoph Clavius e Élie Vinet, por exemplo. No entanto, Barozzi não apontou todos os erros importantes, e ele próprio (assim como Clavius e Vinet) cometeu erros novos, como veremos mais adiante. Comparando-se o livro de Barozzi a outras obras do mesmo período, podemos perceber que os pensadores daquele tempo tinham uma imensa dificuldade ao tratar de temas astronômicos. Sem cairmos em uma análise anacrônica, é possível identificar muitos equívocos astronômicos de diversos 
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tipos nos textos do século XVI – erros que um bom astrônomo daquela época, que estivesse perfeitamente familiarizado com a astronomia de Ptolomeu e de seus seguidores, poderia identificar facilmente10.  
6.1 As distâncias dos planetas 

Um primeiro exemplo: os comentadores de Sacrobosco haviam adicionado vários argumentos totalmente errôneos sobre as distâncias dos planetas até a Terra, para tentar mostrar que sua ordem (a partir da Terra, indo no sentido da esfera das estrelas) seria: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. A Cosmographia apresenta diversas opiniões sobre a ordem dos astros (Barozzi, 1598, parte 2, pp. 8-9). Depois, fornece vários argumentos em defesa da ordem dos planetas.  Seguindo a opinião de outros autores (incluindo Clavius), Barozzi afirmou que essa seqüência dos planetas era claramente determinada por medições de sombras de um gnomon produzidas pelos diversos astros (Barozzi, 1598, parte 2, p. 10). O suposto método de determinação das distâncias era ilustrado por meio de diagramas geométricos e seria equivalente, em princípio, a uma determinação de paralaxe. No entanto, naquela época, era impossível determinar a paralaxe dos diversos planetas – só se havia medido diretamente a paralaxe da Lua. Além disso, era impraticável, mesmo no caso da Lua, determinar sua paralaxe usando um gnomon. Outro método para determinar as distâncias relativas dos astros, apontada por autores do século XVI, seria por observações de eclipses e ocultações: se um astro é capaz de eclipsar ou ocultar um outro, é porque está mais próximo de nós do que o outro. Clavius assim apresentou esse argumento: 
A ordem dos céus confirmada pelos eclipses. 
A ordem dos céus também é determinada pelos astrônomos a partir dos eclipses ou ocultações dos 
planetas e das estrelas. Pois realmente não pode haver dúvida de que aquele que nos oculta um outro deve ser inferior a ele. Portanto, como a Lua, quando entra em conjunção com outros planetas, intercepta-os 
para nós e impede a visão, é necessário que lhe concedamos o lugar mais baixo. (Clavius, 1585, p. 67) 

O princípio está correto. Os eclipses do Sol mostravam que este astro está mais afastado do que a Lua, já que esta o oculta; e também já haviam sido observadas, desde a Antigüidade, ocultações de Marte pela Lua, o que também estabelecia uma ordem entre esses dois astros. Porém, para os outros planetas, não havia qualquer tipo de evidência observacional. Não haviam sido observados eclipses ou ocultações dos outros planetas, portanto sua ordem relativa de distâncias à Terra não podia ser estabelecida por esse método. Apesar disso, havia autores do século XVI que diziam que a ordem de 
todos os planetas havia sido estabelecida por tal procedimento.  Barozzi não caiu neste erro, mas também não o criticou. 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Erros como esse apareciam não apenas nos textos mais rudimentares, mas também em trabalho de algumas das melhores autoridades da época, como Christoph Clavius (1537–1612), no seu tratado monumental In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarivs (primeira edição em 1570). Como podemos interpretar tais erros?  Faltava aos professores de matemática e de astronomia do século XVI – que constituíam a maioria dos autores daqueles textos – uma compreensão mais profunda de sua ciência. Muitas das falhas que se encontram nos textos do século XVI podem ser explicadas por um conhecimento puramente teórico e por uma carência de prática da observação astronômica.  O próprio Sacrobosco mostrava uma falta de experiência técnica, quando descrevia o processo de medida da circunferência da Terra, por exemplo. Segundo ele, para fazer tal medida um observador 
                                                      
10 Um bom exemplo é a obra de Santayana y Spinosa, que analisamos em outro trabalho (Martins, 2007). 
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deveria medir a altura do pólo usando um astrolábio, depois ir caminhando para o norte até que essa altura mudasse de um grau; determinando então a distância correspondente a esse grau e multiplicando por 360, obteria a circunferência da Terra. 
O circuito total da terra, segundo a autoridade dos filósofos Ambrósio, Teodósio, Macróbio e Eratóstenes, 
é definido como contendo 252.000 estádios. Isso corresponde a atribuir 700 estádios para cada uma das 360 partes do zodíaco. Tome-se um astrolábio em uma noite clara estrelada e olhando o pólo por ambos 
os furos do mediclinium, seja anotado o número de graus em que está o mediclinium. Então que o medidor do 
cosmo caminhe diretamente do sul para o norte até que em outra noite clara, olhando como antes, o pólo 
esteja um grau mais alto no mediclinium. Depois disso, seja medido o espaço de seu itinerário; e se encontrarão 700 estádios. Então, dando o mesmo número de estádios para cada um dos 360 graus, é 
determinado o âmbito do orbe terrestre. (Sacrobosco, [1478] 2006, fol. 6v-7r) 

Ora, essa descrição, repetida sem críticas até o século XVI, inclusive pelo próprio Barozzi (1598, parte 2, pp. 39-40), é um procedimento impraticável, por causa da dificuldade em determinar uma mudança de altura do pólo de exatamente um grau. Qualquer pessoa que tivesse uma experiência mínima de medidas de ângulos com um astrolábio poderia perceber esse problema, pois as medidas feitas com esse instrumento tinham uma imprecisão de aproximadamente meio grau11. Além disso, seguindo literalmente a descrição de Sacrobosco, para fazer tal medida a pessoa precisaria caminhar cerca de 110 km, de noite, seguindo um meridiano – algo impossível de fazer em uma única noite, evidentemente.  De certa forma, a certeza teórica e a falta de familiaridade com os estudos empíricos levavam os autores a fazerem afirmações categóricas a respeito de observações inexistentes ou impossíveis. Isso, é claro, não estava relacionado com a teoria específica defendida por eles e sim com os hábitos de pensamento do período. O mesmo tipo de problema metodológico pode ser encontrado também nas obras de Galileo, por exemplo.  Assim, o estudo desses equívocos revela uma faceta típica do pensamento científico daquela época. 
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