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As razões de Cristoforo Borri: matemática, astronomia e inovação 
cosmológica em Portugal (1626-1632) 

Luís Miguel Carolino * 
1 INTRODUÇÃO 

Cristoforo Borri (Borrus, Borro ou Bruno) tem sido reconhecido pela historiografia da ciência produzida em contexto lusitano como o autor que mais se destacou na renovação do debate cosmológico em Portugal durante o século XVII. A este jesuíta de proveniência lombarda se deveriam a difusão das observações de Galileu, a discussão do sistema copernicano e a opção pelo modelo geo-heliocêntrico de Tycho Brahe, bem como a divulgação, entre os astrónomos e filósofos portugueses, de um conjunto de outras teorias, como a teoria da fluidez e da corruptibilidade celeste e a localização celeste dos cometas. Joaquim de Carvalho fundou esta perspectiva no seu seminal artigo Galileu e a 
cultura portuguesa sua contemporânea, publicado originalmente em 1944, ao afirmar que “foi por intermédio da obra de Cristóvão Bruno que se divulgaram, entre nós, as sensacionais descobertas astronómicas que Galileu anunciou em 1610 no Sidereus nuncius” (Carvalho [1944] s.d., p. 10). Precisando o sentido desta afirmação, esclareceu este autor: 

Após as 9 páginas [da Collecta Astronomica] consagradas à descrição pormenorizada do telescópio – que 
cremos ser a primeira feita em Portugal – encontram-se sucessivamente as seguintes revelações anunciadas 
no Sidereus Nuncius – a existência de Montanhas na Lua, de Manchas no Sol, de fases nos planetas Vénus e Mercúrio, de Satélites em Júpiter, do aparecimento e desaparecimento de «estrelas» aos lados de Saturno 
(fenómeno cuja explicação estava reservada a Huyghens) e, finalmente, a referência incidental à explicação 
da Via Láctea como aglomerado de estrelas. (Carvalho [1944] s.d., p. 12) 

 Poucos anos mais tarde, António Banha de Andrade, era peremptório na afirmação da influência de Borri entre os principais filósofos portugueses: “Temos que confessar que é ao volume do jesuíta italiano que a reforma se deve. Dele se servem, fundamentalmente Teles, Soares e Cordeiro” (Andrade, 1945, p. 371). Esta tese tem sido defendida pela maioria dos historiadores que, com ênfase diferente, têm analisado a história da astronomia e da cosmologia em Portugal e no mundo de língua portuguesa (cfr. Albuquerque, [1965], 1973, p. 140, Carvalho, [1973] 1997, p. 254, Cunha, 1984, p. 185], Lourenço, 1998, Randles, 1999, 174). Na verdade, a análise das obras de filosofia natural e astronomia publicadas pelos principais autores portugueses da segunda metade do século XVII confirma esta tese. A influência exercida por Cristoforo Borri entre os autores portugueses é constatável de facto, como veremos, na obra de Baltazar Teles, Francisco Soares Lusitano, António Pais Ferraz ou Manuel Gomes Lourosa, entre outros. Contudo, esta linha interpretativa do desenvolvimento do debate científico em Portugal tem sido incapaz, pela própria noção da existência de um autor-percursor em se que fundamenta, de captar a complexidade do debate científico na segunda metade do século XVII. Não se pretende aqui discutir se 
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os autores portugueses acompanhavam ou não a pauta das discussões que caracterizaram a emergência da ciência moderna, mas tão-só chamar a atenção para a lacuna historiográfica que resulta da assumpção desta perspectiva metodológica. De facto, a perspectiva que tem consistido em enfatizar o papel do autor-percursor na difusão de novas teorias científicas no espaço de influência cultural portuguesa (até finais do século XVIII) tem resultado numa narrativa que privilegia um modelo difusionista e linear na história da ciência. Consequentemente, tal abordagem ignora alguns aspectos intrínsecos à discussão científica desenvolvida no contexto lusófono. Por exemplo, no plano da cosmologia, leituras explicativas em termos que se reduzem à identificação de protagonistas na difusão de teorias do sistema de mundo de Copérnico ou Tycho Brahe, acabam por omitir debates intensos que ocorriam em Portugal, com características próprias, sobre os princípios da dinâmica celeste, a natureza da matéria celeste, as características do Céu Empíreo ou, ainda, sobre o recurso no âmbito cosmológico a argumentos provenientes das ciências matemáticas. Nesta apresentação ir-se-á tomar como estudo de caso o jesuíta italiano Cristoforo Borri (1583-1632) e demonstrar a importância das reflexões epistemológicas de Borri no que se refere às práticas astronómicas e ao debate cosmológico por ele desenvolvido. Irei argumentar que a importância de Borri na renovação do debate cosmológico em Portugal se deveu não a uma suposta precedência de defesa das teses de Tycho Brahe e de outras como a divisão tripartida dos céus ou mesmo na apresentação e discussão do modelo copernicano, mas antes, que tal carácter inovador radicou na sua reflexão sobre os fundamentos epistemológicos da ciência. Em particular, procurarei demonstrar que houve uma relação estreita entre a defesa borriana de novas teses na área da astronomia/cosmologia, a sua aceitação entre os filósofos naturais portugueses e a promoção do estatuto da matemática, que o autor italiano desenvolveu no contexto da epistemologia do Aristotelismo tardio. Ao fazê-lo, procuro, ainda, chamar a atenção para a importância da história da filosofia da ciência para um entendimento mais global da própria história da ciência. 
2 CRISTOFORO BORRI: BREVE BIOGRAFIA 

Cristoforo Borri nasceu em Milão em 1583, tendo entrado na Companhia de Jesus em 16011. Na véspera das famosas observações astronómicas de Galileu em torno de 1610, Borri era provavelmente um estudante de formação avançada em Teologia no Colégio de Brera (Milão). Nos anos que se seguiram ensinou matemática e filosofia no Colégio de Mondovì e, depois, no Colégio de Brera. Durante o seu magistério em Milão, Borri foi um dos primeiros jesuítas a defender publicamente teses cosmológicas como o sistema planetário de Brahe e a teoria da fluidez celeste (cfr. Lerner, 1995, pp. 157-63, Lattis, 1994, pp. 208-213). Nessa época, realizou também observações astronómicas da superfície da Lua, dos satélites de Júpiter, dos anéis de Saturno e das fases de Vénus, demonstrando conhecer, também, as observações levadas a cabo por Galileu e Kepler. Aparentemente por ter ensinado a teoria da fluidez e da tripartição dos céus, Borri foi afastado do ensino. Como refere em carta-memorial, dirigida ao Geral da Companhia de Jesus, por volta de 1630: 
Vossa Paternidade bem se recordará que há uns vinte anos atrás, lendo eu matemática em Milão, ensinei a 
opinião dos três céus com a sua fluidez e corruptibilidade, teses que tinha já ensinado em Mondovì havia 
três anos, e que o Padre Claudio [Aquaviva], por insistência dos padres idosos da nossa Província [de 
Milão], me mandou afastar da leitura para não ser acusado de defensor de novas teorias, das quais, à época, nos acusava em particular o Papa, em resultado de certas opiniões novas que a Companhia tinha defendido 
em matéria teológica.2 Tudo suportei com a devida paciência e humildade. Apenas disse que o tempo 
mostraria quão certo eu estava nesse assunto e que, em breve, seria tal doutrina universalmente aceite e 
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seguida tanto pelos matemáticos nas suas novas observações, como pelos filósofos para afastarem a imensa superfluidade de entes não necessários, como, também pelos teólogos na exegese sobre a 
concórdia entre a Sagrada Escritura e os Santos Padres. Tudo sucedeu exactamente como eu disse, pois 
dali a pouco, antes que eu partisse para as Índias, já os vizinhos da Província [jesuítica] de Milão 
mostraram concordar largamente [com essa posição], como sejam os casos do Padre Giuseppe Biancani, à época leitor de matemática em Parma, e o Padre Raviccia, leitor de filosofia no mesmo colégio de Parma. 
(Borri, apud Santos, 1951, p. 143)  

De facto, as coisas aconteceram grosso modo como Borri as narrara. Em 1615, o jesuíta italiano Giuseppe Biancani publica Aristotelis loca mathematica (Bolonha, 1615), onde defende a natureza celestes dos cometas e, consequentemente, a teoria da fluidez da região celeste. Nesse ano, Borri segue como missionário para o Extremo-Oriente, onde ficou até 1624, desenvolvendo a sua actividade de padre jesuíta na Conchichina, actual Laos e Vietnam. No Oriente, Borri continuou as actividades de ensino cosmológico e de observação astronómica. Assim, uma vez chegado a Macau, Borri foi surpreendido pelo Padre Francisco Vieira, Visitador de Macau, que lhe ordenou que compusesse um tratado cosmológico que levasse os padres jesuítas a abandonarem a antiga teoria da existência de onze orbes rígidos, pois tal teoria, sendo totalmente estranha às ideias científicas dos orientais, estava a dificultar a missionação jesuíta na China. No Extremo-Oriente, Borri observou, ainda, vários eclipses e os cometas de 1618, de que deixou registo na Collecta astronomica ex doctrina (Lisboa, 1631). De regresso à Europa, Borri foi professor de matemática no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra entre 1626 e 1627 e, posteriormente na “Aula da Esfera” do Colégio de Santo Antão de 1627 a 1630. A “Aula da Esfera” era, à época, o principal centro de formação matemática em Portugal (cfr. Albuquerque, 1972, Baldini, 2000, Leitão, 2003). Poucos meses mais tarde, Borri partiu para Madrid a fim de mostrar a D. Filipe IV o método que inventara para determinar a longitude em alto mar. Posteriormente, por razões desconhecidas, o padre Borri partiu para Roma e abandonou a Companhia de Jesus. Borri morreu, em 1632, em Roma. 
3 BORRI SEGUNDO A HISTORIOGRAFIA 

Cristoforo Borri tem sido tomado pela historiografia da ciência “portuguesa” como um exemplo paradigmático de autor-percursor das novidades científicas em Portugal. Como vimos, a ele se teria devido a primazia na difusão de novas teorias cosmológicas e na discussão de teses “revolucionárias” como as propostas por Copérnico. Neste sentido, Borri tem sido escolhido como o principal protagonista de um movimento caracterizado frequentemente como reforma da cosmologia em Portugal. Esta perspectiva “reformista” foi defendida, sobretudo, a partir de um artigo de Banha de Andrade, um dos maiores conhecedores da cultura científica portuguesa de Seiscentos, sugestivamente intitulado 
Antes de Vernei nascer… o P. Cristóvão Borri lança, nas escolas, a primeira grande reforma científica (Brotéria, 1945). Contudo, estudos recentes baseados em apostilas provenientes do referido Colégio de Santo Antão demonstraram que essas novidades cosmológicas e outras como as célebres observações astronómicas de Galileu eram conhecidas em Portugal muito antes da presença de Borri em terras lusitanas (cfr. Baldini, 2000). De fato, estas foram expostas entre os matemáticos jesuítas, em Portugal, pelo menos desde 1615, data em que Giovanni Paolo Lembo as apresentou no Colégio de Santo Antão. G.B. Lembo (1570-1618) é frequentemente mencionado como um dos quatro signatários (juntamente com Clavius, Grienberger e Maelcote) da carta que os jesuítas matemáticos do Collegio Romano enviaram ao Cardeal Roberto Bellarmino, confirmando as observações telescópicas de Galileu (cfr. Galileu, 1901, pp. 91-92). Entre 1615 e 1617, Lembo foi professor de matemática na “Aula da Esfera” do colégio lisboeta da Companhia de Jesus. Nessas aulas a par da apresentação das observações galilaicas (Leitão, 2001), Lembo defendeu um sistema cosmológico semi-tychonico, facto que representa um passo significativo na difusão da própria cosmologia tychonica na Europa (Baldini, 2000, 301-302). De acordo com o modelo proposto por Lembo, Vénus e Marte orbitavam em torno do Sol que, juntamente com 
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os restantes planetas, tinha a Terra como centro dos seus movimentos (Lembo, 1615-17, fls. 36-36v.). Neste sistema astronómico, havia ainda lugar para o tradicional primum mobile e para os orbes celestiais, prevendo-se um orbe de grandes dimensões para o Sol e seus dois “satélites” (Lembo, 1615-17, fl. 37v.). Deste modo, Lembo, através do seu sistema semi-Tychonico associava uma nova disposição dos planetas e a tese tradicional da existência de orbes rígidos nos céus, tese defendida em detalhe por seu mestre Christoph Clavius nas diversas edições de seu In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius. Neste contexto, a figura de Borri aparece como que desprovida do protagonismo que lhe era atribuído tradicionalmente pela historiografia da ciência. Consequentemente, seguindo este modelo que reduz a narrativa histórica à identificação e caracterização do «percursor» em função do autor/modelo difundido, Borri estava destinado a ceder o seu lugar a outros protagonistas, neste caso ao seu confrade italiano G.P. Lembo. Ainda assim, apesar de não ter tido a primazia na enunciação das novas teses cosmológicas, da análise das fontes emerge a evidência de que Borri teve o papel decisivo na reflexão cosmológica em Portugal, trazendo para a pauta de discussão os argumentos de Copérnico, Brahe e, em certa medida, do próprio Galileu. Tal deveu-se às alterações desenvolvidas por Borri ao nível dos fundamentos epistemológicos da ciência e, em particular, da utilização de demonstrações matemáticas na busca pela compreensão do cosmos.  
4 BORRI E A «QUAESTIO DE CERTITUDINE MATHEMATICARUM» 

Ainda que possa parecer paradoxal, a influência de Borri acabou por ser determinante em contexto lusitano porque o modelo de promoção epistemológica da matemática que o jesuíta italiano levou a cabo decorreu justamente no quadro da taxionomia aristotélica. Borri demonstrou – ou procurou demonstrar – que as demonstrações matemáticas não eram incompatíveis com a lógica formal do silogismo aristotélico. A maioria das demonstrações matemáticas (sobretudo, as geométricas) estavam providas de todas as características de necessidade e causalidade que caracterizavam o silogismo perfeito, e, como tal, estas poderiam e deveriam ser utilizadas na construção do conhecimento sobre a filosofia natural e o cosmos. Borri abordou esta questão com profundidade no contexto da célebre 
Quaestio de certitudine mathematicarum, tema das suas primeiras lições de matemática na Universidade de Coimbra. Não é agora a ocasião de apresentar em detalhe a posição de Borri na quaestio de certitudine 
mathematicarum3. Retenhamos apenas que Borri seguiu de perto a posição do jesuíta Giuseppe Biancini segundo a qual a matemática deveria ser considerada uma ciência como Aristóteles havia definido, ou seja cognitio rerum per causas, pois os entes matemáticos eram entes reais, passíveis de serem conhecidos na sua essência.  Tradicionalmente, os filósofos – e, em particular, os filósofos jesuítas – defendiam que a matemática não satisfazia os requisitos da lógica e ontologia aristotélica e, como tal, não deveria ser considerada uma ciência no sentido aristotélico. De forma geral, segundo estes, a matemática não contemplava o tipo superior de silogismo, a demonstratio potissima, ou seja aquele género de demonstração que procedia simultaneamente do efeito para a causa e da causa para o efeito, compreendendo ambas as demonstrações do “que” (quia) e do “porquê” (propter quid). Tal como foi teorizada, entre outros, por Alessandro Piccolomini (1508-1578), em seu Commentarium de certitudine mathematicarum disciplinarum 

(Roma, 1547) , para se configurar como a demonstração mais eficaz ou poderosa (potissima) e superior do ponto de vista lógico, o silogismo teria obrigatoriamente que ter como ponto de partida premissas imediatas e primeiras, consistindo estas em proposições utilizadas nas ciências e, sobretudo, em definições próprias de entidades concretas. A demonstratio potissima deveria, ainda, tomar como termo médio das suas demonstrações a definição das propriedades dessas entidades e não a definição das 
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entidades em si. Deste modo, a definição contemplava os aspectos essenciais da entidade, aqueles que permaneceriam independentemente das alterações e mutações que essa entidade poderia sofrer. Essa definição deveria naturalmente ser a causa imediata dos efeitos demonstrados (cfr. Piccolomini, 1547, fls. 84-92)4. Perante esta caracterização, Piccolomini e muitos outros filósofos defenderam que as demonstrações matemáticas não eram demonstrationes potissimae e, portanto, que a matemática não deveria ser considerada como uma ciência aristotélica. Esta foi, também, a posição dos mais influentes filósofos da Companhia de Jesus no final do século XVI e século XVII. Um deles, Benito Pereira (1535-1610), eminente filósofo do Collegio Romano e contemporâneo de Clavius, afirmou em De communibus omnium 
rerum naturalium principiis et affectionibus libri quindecim (Roma, 1562): 

As disciplinas matemáticas não são ciências em sentido próprio […]. Ter conhecimento significa conhecer 
uma determinada coisa através da causa pela qual essa coisa é; e ciência é o efeito da demonstração. Contudo, a demonstração (eu refiro-me ao género de demonstração mais perfeito) deve basear-se naqueles 
atributos que são ‘por si’ (per se) e próprios daquilo que se demonstra. Na verdade, os atributos que são 
acidentais e comuns são excluídos da demonstração perfeita. Todavia, o matemático não toma em 
consideração a essência da quantidade, nem trata as suas afecções conforme provêem de tal essência, nem as explica por causas próprias pois estas encontram-se na quantidade, nem tão pouco elabora as suas 
demonstrações a partir de predicados próprios e ‘por si’, mas antes de acidentais e comuns. Logo, a 
disciplina matemática não é, em rigor, uma ciência. (Pereira, 1576, p. 24)5  

Após um esforço por parte dos matemáticos jesuítas em defender a cientificidade da matemática numa matriz neo-platónica, como foi sobretudo o caso de Clavius, estes matemáticos passaram a procurar nas demonstrações geométricas as características causais das premissas dos silogismos da lógica aristotélica. Um dos primeiros autores a fazer esta inflexão foi o matemático português João Delgado (Lagos, ca. 1553 – Coimbra, 1612), jesuíta que tinha estudado matemática no Collegio Romano com Christoph Clavius, por um período indefinido entre os anos 1576 e 1585 e que, regressado a Portugal, assegurou, desde 1590, o ensino público de matemática na “Aula da Esfera” do Colégio de Santo Antão, sendo considerado como o fundador da tradição matemática entre os Jesuítas em Portugal6. No decurso destas aulas, Delgado abordou, em 1606, a quaestio de certitudine mathematicarum, manifestando-se pela natureza científica da matemática (cfr. Carolino, 2006). Cristoforo Borri defendeu, também, a cientificidade da matemática numa matriz aristotélica. No essencial, Borri procurou demonstrar, contra os seus confrades filósofos, que a matemática tinha como objecto das suas análises a matéria sensível e que, como tal, poderia, também, trabalhar com essências reais, cognoscíveis através das causas aristotélicas. Neste sentido, Borri defendeu a tese de Biancani, segundo a qual a matemática tinha como objecto a quantidade abstraída da matéria sensível enquanto limitada (terminata). De acordo com estes dois matemáticos jesuítas, tanto o filósofo natural como o matemático consideravam a quantidade abstraindo-a da matéria sensível; contudo, o primeiro considerava-a em termos absolutos, ao passo que para o geómetra e aritmético, a quantidade interessava enquanto objecto limitado e finito. Assim, estes consideravam, respectivamente, linhas rectas e curvas, superfícies limitadas que resultam de várias figuras geométricas, como o círculo e o triângulo, sólidos como a pirâmide, o cubo e o cone, e, ainda, os números (cfr. Biancani, 1615, pp. 5-6, Borri, 1626-27, fl. 53v.). Aqui residia um dos erros dos críticos da cientificidade da matemática. Segundo Biancani, os autores que recusavam o estatuto de ciência à matemática ignoravam o facto do objecto desta disciplina ser a quantidade limitada e, assim, afirmavam que a matemática não considerava a essência do seu objecto (Biancani, 1615, p. 6). Para Biancani e, posteriormente, para Borri, as características dos objectos matemáticos, como a igualdade, a diferença, a divisão, a proporcionalidade, a 
                                                      
4 Para detalhes sobre a posição de Piccolomini, veja-se Giacobbe, 1972. 
5 Veja-se, também, Giacobbe, 1977. 
6 Segundo Baldini, “Delgado fu il vero iniziatore di una tradizione matematica tra gesuiti portoghesi” (Baldini, 2000, p. 281).  
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comensurabilidade, entre outros, resultavam, por emanação da essência de quantidade (Biancani, 1615, p. 6). Os matemáticos consideravam, portanto, a essência dos seus objectos. Borri garantia, deste modo, o estatuto ontológico dos entes matemáticos. Ao contrário do que afirmavam os detractores da matemática, os entes matemáticos deveriam ser concebidos como existentes, ainda que apenas no plano das ideias. Neste sentido, segundo o matemático italiano, as definições a que os matemáticos recorriam eram definições essenciais (Borri, 1626-27, 55v.). Na demonstração matemática, a definição correspondia à causa formal. Como expôs Borri aos seus alunos da Universidade de Coimbra, “encontram-se na matemática verdadeiras demonstrações procedendo por causa formal, pois muitas demonstrações geométricas fazem uso de definições do objecto ou das afecções deste para poderem provar as suas conclusões” (Borri, 1626/27, fl. 55v.). Reconhecido o carácter essencial das definições matemáticas, Borri estava em posição de tomar as referidas definições como o “termo-médio” das demonstrações matemáticas, criando um nexo necessário entre os efeitos demonstrados e as causas próprias e imediatas desses efeitos.  
5 OS PRESSUPOSTOS MATEMÁTICOS DA «NOVA ASTRONOMIA» 

Na leitura que Cristoforo Borri fazia dos fundamentos da epistemologia aristotélica, os requisitos formais do silogismo poder-se-iam encontrar nas demonstrações matemáticas (sobretudo, nas demonstrações geométricas). Assim sendo, Borri poderia afirmar confiante mathematicae sunt verae scientiae (“as ciências matemáticas são verdadeiras ciências”) (Borri, 1626-27, fol. 54v.) Desta leitura breve da posição de Borri no que toca à célebre quaestio de certitudine mathematicarum podemos tirar algumas conclusões. Antes de mais que a promoção epistemológica da matemática realizada por este jesuíta não se deu tanto no sentido de uma matematização da filosofia natural, percurso traçado pelos novatores como Galileu, mas mais no quadro da taxionomia aristotélica. Daqui resultam, desde já, duas constatações importantes: (1) a primeira é que, ao contrário do que por vezes se afirma nos textos didácticos sobre esse complexo fenómeno designado de “Revolução Científica”, a tradição aristotélica não era uma tradição inerte e repetitiva na primeira metade do século XVII. Um largo número de autores que seriam passíveis de designar de “aristotélicos” tiveram uma reflexão original e criativa (e, por vezes, contrária à tradição aristotélica medieval) sobre muitos aspectos cruciais do nascimento da ciência moderna. (2) A segunda conclusão é que, ao fundamentar o estatuto epistemológico da matemática, Borri alterou a posição da matemática na hierarquia dos saberes. Fazendo-o, Borri não apenas abriu ao matemático uma área de reflexão tradicionalmente atribuída exclusivamente ao filósofo natural (a física dos céus), como também introduziu no debate filosófico argumentação de natureza matemática.  Tradicionalmente, em função de uma hierarquia de ciências em que as matemáticas puras eram tidas como ocupando a base da pirâmide das disciplinas científicas sendo as posições superiores reservadas respectivamente às “matemáticas mistas”, filosofia natural e, por fim, à metafísica, atribuía-se ao matemático uma área de actuação de menor âmbito e prestígio em comparação com a do filósofo natural. Ao matemático era reservado o papel de “descrever” movimentos planetários, medir a distância dos planetas em relação à Terra, comprovar através da geometria e das observações astronómicas teses como a da forma esférica da Terra, etc, ao passo que do filósofo natural esperava-se que especulasse sobre temas de importância substancial como a natureza da matéria celeste, dos orbes, do sistema planetário e a dinâmica dos corpos celestes. A partir do momento em que Borri reconhece todos os atributos de ciência à matemática, ele afirma a possibilidade e, de certa forma, a supremacia do matemático em discutir assuntos relativos à “física dos céus”. Borri abriu categoricamente o campo de análise do matemático na sua obra-prima Collecta astronomica 
ex doctrina, publicada em Lisboa em 1631. No frontispício desta obra não deixava dúvidas sobre qual seria o papel do matemático ao propor a sua obra de astronomia como um opus sane mathematicum, 
philosophicum et theologicum sive scripturarium (“uma obra realmente matemática, filosófica e teológica ou 
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sobre a escritura”). E, na verdade, Borri não enganava o seu eventual leitor. Em Collecta astronomica, ele procurava defender uma organização do cosmos que fosse compatível com as evidências astronómicas, com as razões geométricas, com a física celeste e com a própria Escritura. Essencial nesta proposta era a necessidade de todo o edifício teórico radicar nas “aparências” astronómicas e no uso de demonstrações assentes na geometria. Não fosse Borri convicto da cientificidade da matemática e não poderia ele defender tal proposta teórica e, muito menos, poderia ele assumir-se como astrónomo (ou seja, matemático) e discorrer sobre assuntos antes reservados exclusivamente a filósofos e teólogos. Assim, Borri inicia a sua Collecta astronomica descrevendo todas as “aparências celestes” registadas pelos astrónomos desde a Antiguidade e o modo de “acomodá-las” seguindo os modelos planetários de Ptolomeu, Brahe e Copérnico (cfr Borri, 1631, pp. 1-159). Nesta fase, para além de mencionar as “aparências” que os astrónomos ptolemaicos levavam em consideração, descreve com detalhe as novas “aparências celestes”, nomeadamente as observações recentes à época das novae (estrelas supernovas), dos cometas, do movimento de Marte, da superfície da Lua, das manchas solares, das fases de Vénus e Mercúrio, dos satélites em Júpiter e dos anéis de Saturno. Não é o momento de analisar a posição de Borri sobre estes fenómenos. Concentremo-nos apenas, de forma breve, na teoria de Borri sobre os cometas. Segundo este jesuíta italiano, os cometas consistiam em condensações da mesma matéria que compunha os corpos celestes – a aura aetherea – provocadas por três causas possíveis: (1) directamente pela acção de anjos, (2) por exalações terrestres que ascendiam à região celeste ou, ainda, (3) por influência oculta dos planetas (Borri, 1631, p. 369). Como, através das observações astronómicas e do cálculo da paralaxe, era manifesto que os cometas se moviam no ar, atravessando as “regiões” dos diversos planetas, não haveria dúvida que os céus deveriam ser fluídos e não sólidos como defendiam os Antigos (Borri, 1631, pp. 225-239). Borri vai ainda mais longe ao afirmar que os cometas e as outras “novidades celestes” exigiam que se reconhecesse a corruptibilidade dos céus, pois, como afirma, “vimos serem gerados na região celestial novas estrelas e cometas e aí serem observados novos fenómenos nos planetas e na proximidade dos planetas” (Borri, 1631, p.298). Cristoforo Borri fazia, assim, depender as suas teorias astronómicas de pressupostos matemáticos e astronómicos. Neste contexto, ele defendeu a organização planetária segundo o modelo geo-heliocentrico proposto por Tycho Brahe (Borri, 1631, pp. 184-188), bem como uma divisão tripartida do cosmos (Borri, 1631, 257-268). Estas foram as ideias que influenciaram fortemente os filósofos portugueses, leitores atentos da Collecta astronomica. 
6 O IMPACTO DE BORRI EM PORTUGAL: UMA QUESTÃO REVISITADA 

Os dois textos filosóficos de maior influência em Portugal e no mundo de influência cultural portuguesa, na segunda metade do século XVII, revelam claramente a influência da obra matemática de Borri. De facto, na Summa universae philosophiae (Lisboa, 1642) de Baltazar Teles e o Cursus philosophicus (Coimbra, 1651) de Francisco Soares Lusitano são defendidas teses como a fluidez dos céus, a corruptibilidade da matéria celeste e a divisão tripartida do cosmos, em larga medida, por sugestão de Borri (cfr. Randles, 1999, pp. 178-181, Carolino, 2003, pp. 251-258), ainda que haja particularidades dos respectivos autores quer nos argumentos invocados quer nas próprias teorias. Contudo, o aspecto essencial da influência de Borri deu-se não tanto ao nível da difusão dessas novas teorias científicas, mas, sobretudo, através da estrutura argumentativa em que baseava as novas posições. Borri fundamentou as suas teses cosmológicas em argumentos matemáticos e os filósofos portugueses reconheceram e reiteraram essa função metodológica da matemática, integrando-a no quadro epistemológico aristotélico em que actuavam. Assim, aderiram a teses eventualmente anti-aristotélicas como a corruptibilidade celeste em função de argumentos matemáticos/astronómicos como a localização celeste dos cometas. Vários estudos demonstraram que, ao contrário do que por vezes se afirma, os autores escolásticos tinham recursos teóricos para integrarem com êxito as “novidades celestes” dos séculos XVI e XVII no seu corpo teórico (Ariew, 1999, pp. 97-119). Ainda 
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assim, os autores portugueses aceitaram as “evidências matemáticas” e tiraram daí ilações no campo cosmológico. Neste sentido, Teles defendeu a tese da corruptibilidade celeste baseando o silogismo que conduziu a esta tese na premissa de que se os cometas se movem nos céus, logo, estes teriam que ser corruptíveis (Teles, 1642, p. 328 [334]). Soares Lusitano, por seu turno, argumentou em favor da corrupção dos céus, afirmando peremptoriamente que “de facto, novas e inquestionáveis observações realizadas por matemáticos modernos provam que os céus são corruptíveis” (Soares, [1651], 1668, p. 277) 
7 CONCLUSÃO 

Em conclusão, ainda que Borri não tenha sido o percursor na divulgação de novas teorias cosmológicas, este jesuíta italiano foi determinante na reflexão cosmológica em Portugal. Essa importância deveu-se, sobretudo, à promoção do estatuto epistemológico da matemática por ele realizada. Ao abordar a quaestio de certitudine mathematicarum, Borri fundamentou a cientificidade da matemática e demonstrou que os fundamentos desta ciência poderiam (e deveriam) ser utilizados no estudo da física dos céus. Fazendo-o, Borri introduziu argumentação de cariz matemático no debate filosófico de matriz aristotélica. Deste modo, renovou profundamente a discussão cosmológica em Portugal e no mundo de influência cultural portuguesa. 
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