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RESUMO:

O  conhecido  documento  histórico  Atlas  Catalão,  hoje  arquivado  na  Biblioteca 

Nacional  da  França,  em  Paris,  apresenta-se  com  tal  projeção  que  dispensa  maiores 

comentários. Sua descrição física tem sido divulgada e reproduções de suas imagens são 

comuns  não  só  na  literatura  especializada  em Cartografia  ou  na  sua  História,  como se 

proliferam nos compêndios de arte e outras áreas do conhecimento, tornando-se, inclusive, 

símbolo de uma nacionalidade.

Não é um exemplar assinado e a busca de seus autores produziu um olhar atento 

sobre  os  personagens  que  circulavam  pelas  ilhas  Baleares,  entre  os  reinos  de  Aragão, 

Castela  e  cidades  comerciais  espalhadas  por  todo  o  Mediterrâneo.  Como  esses 

conhecimentos se materializam na Península Ibérica, nos séculos XIII e XIV? Quais mãos 

os trazem? O mapamundi, que suas folhas formam, representa qual concepção de mundo? O 

conhecimento nele transmitido, não só pelas representações cartográfica, mas, também pelos 

textos  explicativos  a  respeito  da  formação  do  Universo  e  da  relação  existente  entre  os 

fenômenos celestes e os terrestres, interessa, representa a quem?

Palavras Chaves: Astrolábio redondo e plano – Portulanos – Rosa dos Ventos - Saber 

Medieval - Transmissão de Conhecimento.



Introdução

O  conhecido  Atlas  Catalão  apresenta-se  com tal  projeção  que  dispensa  maiores 

comentários. Sua descrição física tem sido divulgada e reproduções de suas imagens são 

comuns  não  só  na  literatura  especializada  em Cartografia  ou  na  sua  História,  como se 

proliferam nos compêndios de arte e outras áreas do conhecimento, tornando-se, inclusive, 

símbolo de uma nacionalidade. Datado de 1375, foi supostamente composto por uma família 

judaica,  os  Cresque1,  instalada  na  ilha  de  Maiorca  devido  a  um  processo  de  expulsão 

ocorrido nos fins do século XII na região de Nardone, hoje França. Oferecido como presente 

ao Rei da França, até hoje se encontra na Biblioteca Nacional de Paris, instalado em uma 

caixa de madeira  recoberta  com velino escuro.  Foi redescoberto e divulgado a  partir  de 

1841, graças a publicação de  um trabalho de Buchon e Tastu2, que o denominam de Atlas. 

Já  foi  alvo  das  mais  diferentes  abordagens  e  leituras  tendo  sido  desconstruído  em 

praticamente todos seus elementos constituintes pelos estudiosos de diversas áreas.

 Esses debates e reproduções naturalmente representam o momento histórico em que 

são feitas. Passamos pelas leituras nacionalistas do final do século XIX e inicio do XX, com 

defesas de origens italiana, espanhol ou catalão; pela leitura técnico-científica que apresenta 

o gênero Portulano como antecessor da ciência moderna; pelos que valorizam a produção 

cultural  e  científica  medieval  e,  nos  últimos  anos,  pelos  estudiosos  da  cultura  catalã  e 

judaica que, após séculos de olvido, são recuperados como agentes importantes no processo 

de produção do conhecimento necessário para a expansão da ciência náutica, expressa na 

cartografia desenvolvida a partir do século XV com a expansão do conhecimento territorial, 

incluindo  os  mares,  numa  leitura  que  busca  enfatizar  a  transmissão  continua  do 

conhecimento e seus agentes, independentemente dos locais onde a produção é realizada, 

uma vez que parte do princípio da continuidade e do aumento constante do conhecimento 

refletido nas produções gráficas contidas nestes documentos históricos, aqui representado 

pela expressão Cartas Portulano. 

Não é um exemplar assinado e a busca de seus autores produziu um olhar atento 

sobre  os  personagens  que  circulavam  pelas  ilhas  Baleares,  entre  os  reinos  de  Aragão, 

1 Cresques, Crescas
2 BUCHON, J.A.C E TAST,J “ Notice d´un Atles en langue catalane manuscript de l´an 1375 conservé parmi 
les manuscripts de la Bibliotheque Royale sous le numéro 6816” apud  Pujades I Bataller La fascinació per L
´Atles Catalã. L´Átles Català – El mon I els dies. Barcelona, ES. 20008.



Castela e cidades comerciais por todo o Mediterrâneo. Como o conhecimento nele contido 

se materializa na Península Ibérica, nos séculos XIII e XIV? Quais mãos os trazem?  O 

conhecimento nele transmitido, não só pelas representações cartográfica que contém, mas, 

também contido nos textos explicativos a respeito da formação do Universo e da relação 

existente entre os fenômenos celestes e os terrestres, interessam a quem? Pode ser chamado 

de ciência, podemos pensa-lo como ciência medieval?

Esse será o  olhar  sobre o Atlas  Catalão  que tentaremos desenvolver  neste  texto. 

Samsó Moya, em artigo publicado na edição comemorativa realizada em Barcelona, no ano 

de 20003,questiona a importância dada por autores como Rey Pastor e Garcia Camarero, 

quanto aos aspectos científicos contidos na parte teórica (Folhas I e II) do Atlas Catalão. 

Para Samsó Moya, o Atlas é apenas um belo exemplar, uma fonte histórica riquíssima, mas 

não  representa  nenhum  avanço  quanto  aos  exemplares  de  representações  cartográficas 

realizadas no final do século XIII e inicio do XIV, pois apenas retoma dados já contidos em 

Aristóteles  e  Isidoro de Sevilha.  Mostra-se surpreso que tenha  sido feito  por um judeu, 

Abraham Cresque e que,  mesmo assim,  contenha citações  do Novo Testamento e tenha 

utilidade  para  definir  datas  das  festas  móveis  cristãs.  A  leitura  feita  por  Samsó  Moya 

privilegia a linha de influências exercida pela patrística, latinos e gregos, dentro da linha da 

autoridade como referência para a produção científica medieval.

Mas,  o  que  pode  ser  entendido  como  ciência  medieval?  Qual  a  importância  de 

exemplares como o Atlas para o desenvolvimento da ciência náutica, uma vez que, a função 

destas cartas seria a de favorecer a navegação pelo Mediterrâneo? Uma vez a navegação 

tendo se expandindo pelo Atlântico, quais alterações necessárias de serem feitas nas Cartas 

Portulanos para que continuem exercendo a função de auxiliar na navegação, agora pelo 

Oceano Atlântico, território até então pouco conhecido? 

O Mundo conhecido

A concepção de mundo expresso na parte teórica do Atlas Catalão revela uma terra 

de forma esférica, rodeada pelos elementos água, ar e fogo, pelos planetas conhecidos então 

e  pelo  ”céu  das  estrelas  fixas”.  Temos  as  constelações  materializadas  nos  doze  signos; 

calendários  perpétuos,  úteis  a  cristãos,  judeus  e  árabes.  Aparentemente,  fiel  à  tradição 

3 SAMSÓ MOYA, JULIO  Uma concepción de l´Univers. In L´Átles Catalá, op.cit. p.44



aristotélica das esferas envolvente, de uma terra fixa e central, um cosmo que, devido a sua 

ordenação, exerce forte influência na vida terrestre, manifesta pelo interesse no movimento 

das marés e sua influência na navegação e nas possibilidades de intervenção descrita no 

Homem do Zoodiaco, não só para cura humana como também para intervenções políticas. 

Com certeza, um conhecimento que não foi produzido diretamente pelos supostos 

executores  do  Atlas.  Segundo  Romano,4 a  família  Cresque,  principalmente  Abrahan  e 

Jafudá, pai e filho, considerados como representantes primeiro de uma oficina cartográfica 

que irá funcionar em Maiorca por todo o século XIV; responsável pela formação de um 

grupo de cartógrafos que continuará produzindo cartas e mapasmundi portulanos mesmo 

após o século XV, como a conhecida família Oliva, não era de cosmógrafos, mas sim de 

bons desenhistas e iluministas, o que, de certa maneira, é compatível com as informações 

que temos de outros membros da família que, antes da expulsão, realizavam iluminuras em 

terras francas e que passam a exercer o papel de notários e administradores na recente Coroa 

de Aragão, que os irá abrigar. 

Não  sendo  eles  os  cosmógrafos,  essa  concepção  de  mundo  e  sua  representação 

cartográfica – o mapamundi  constante do Atlas -  teriam sido apenas copiado de antigas 

cartas portulanos que já vinham sendo utilizadas pelos navegadores, pelo menos desde 1270, 

quando temos uma menção feita pelo Rei Luiz XII5. 

A origem deste conhecimento fica transferida para o último quartel do século XIII, 

sendo  identificado  como  o  exemplar  remanescente  mais  antigo,  a  Carta  Pisana,  feita 

provavelmente  por  um  genovês,  originando  a  questão  da  antecedência  italiana  ou 

maiorquina de tais documentos. 

A construção da Representação do Mundo Conhecido

Este exemplar, a Carta Pisana, não contém belas imagens nem iluminuras, como é o 

caso  do  Atlas  Catalão.  É  apenas  um  esboço  da  costa  mediterrânica,  segundo  alguns, 

construído  a  partir  de  linhas  de  rumo  estabelecidas  pelo  uso  da  bússola.  É  o  que 

Nordenskiöld6 chamaria de “portulano normal”.  Aqui encontramos a questão da projeção, 

4 ROMANO, D. Los hispanos judaicos em la traducción y redacción de lãs obras científicas alfonsies. In  LA   ESCUELA 
DE TRADUTORES DE TOLEDO. Toledo. Deputacción Provincial de Toledo, 1996. p.35-49
5 CORTESÃO, A.  Cartografia Portuguesa Antiga. Comissão das comemorações do Quinto Centenário da Morte do Infante 
D. Henrique. Lisboa, PT.1960. 
6 NORDENSKIOLD,  A.E.  Périplos.  Apud.  CAMPBELL,  T.  Portolan  charts  from the  late  thirteen  century  to  1500.  In 
HARLEY,J.B., WOODWARD,D. (EDS.), history of Cartography, vol 1. Chicago: University of Chicago Press



ou melhor, da maneira como foi construído esse mapa e, geralmente, esta questão é tratada 

separadamente da questão do conhecimento teórico expresso no Atlas Catalão e em outros 

atlas  e documentos  nos quais  também se discute a  concepção do mundo além do como 

construir sua representação cartográfica. Logicamente, um expressa o outro e não podem ser 

entendidos separadamente. 

Ao  se  trabalhar  isoladamente  a  questão  da  construção  cartográfica  das  cartas 

portulanos, encontra-se basicamente duas posições que se pretendem opostas. Por um lado, 

pensadores  como  Cortesão  e  Costa7 que,  talvez  na  tentativa  de  valorizar  a  produção 

cartográfica  ocorrida  no  final  do  XV  e  XVI  em  Portugal,  consideram  que  as  Cartas 

Portulanos do XIII e XIV não sofreram qualquer influência da Astronomia de localização, 

sendo  construídas  a  partir  da  utilização  de  compassos  e  bússolas,  com  os  quais  são 

estabelecidos os rumos e as distâncias, não apresentando quadricula de latitude e longitude 

e, portanto, não podendo falar-se em projeções, uma vez que projeções são entendidas como 

o tratamento que se dá aos paralelos e meridianos terrestres no momento da construção da 

representação cartográfica. 

A base teórica desta construção seria antigos Livros de Derrotas ou Portulanos, em 

que os navegadores anotavam localização e distancias dos portos visitados. A construção 

seria  uma  montagem,  pedaço  por  pedaço  de  trecho  navegado  e  local  estabelecido.  O 

conhecimento produzido seria fruto da observação direta e do fazer cálculos para registrar 

posições  e  rumos  utilizando  bússola  e  compasso.Mesmo  privilegiando  o  aspecto  da 

experiência provinda das navegações, essa base não refuta a analise das posições do Sol e 

outras estrelas menores. Direções e, durante um tempo, distâncias são estabelecidas com 

relação  a  posições  e  astros,  ainda  que  o  uso  da  bússola  nesta  prática,  tenha  permitido 

diminuir erros e, já no final do XV, as correções das declinações magnéticas, tornam mais 

preciso ainda o localizar.

Do outro lado,  temos autores  como Laguarda  Trias  e  Pujades  I  Bataller8 que os 

entendem como Cartas de Transição,  tendo sido utilizado como protótipo cartas feitas  a 

7 CORTESÃO, ARMANDO. CORTESÃO, A.Cartografia Portuguesa Antiga. Comissão Executiva das Comemorações do 
Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique. Lisboa, 1960. COSTA, FONTOURA. A ciência Náutica dos 
Portugueses na Época dos Descobrimentos. Lisboa. Comissão Executiva das Comemorações do V Centenário da Morte do 
Infante D.Henrique. 1958.

8PUJADES I BATTALER. Op.cit.



partir  de  descrições  contidas  nos  livros  de  Hiparco  e  Ptolomeu,  a  herança  cultural 

transmitida  para  o  Ocidente  mesmo  antes  dos  movimentos  islâmicos  e  com  a  forte 

participação  judaica  nas  traduções  e  compilações  do  conhecimento  herdado  da  antiga 

biblioteca de Alexandria, da qual Ptolomeu era bibliotecário. 

De uma certa maneira, estas duas posições refletem a abordagem feita por estudiosos 

da Cartografia, como Joly e Raisz9 que, dentro do princípio de precisão e fidelidade que 

norteia o trabalho do cartógrafo, apresentam duas soluções para o estabelecimento do ponto: 

determinando cada ponto sucessivamente,  a partir  de um ponto de origem conhecido ou 

determinando seu lugar em uma rede coerente de coordenadas. 

Não cabendo neste espaço a reconstrução deste processo de transmissão, lembramos 

apenas que Hiparco é apontado pelos estudiosos da astronomia como o responsável pela 

planificação  do  astrolábio.  A  historia  da  Cartografia  o  aponta  como  tendo  iniciado  o 

estabelecimento dos paralelos e meridianos  terrestres e realizado a divisão da esfera em 

360°. 

Ptolomeu, no século II d.C, recebeu pronta a representação de um certo número de 

estrelas, de acordo com coordenadas estabelecidas usando um astrolábio esférico, que nesta 

altura já possuía esferas zodiacais, calendários e estações do ano, além da demarcação de 

festas  móveis.  A  análise  deste  material  possibilitou  que  realizasse  sua  “Composição 

Matemática da Astronomia”, conhecido em versão árabe por Almagesto, em que estabelece 

regras para a planificação do astrolábio esférico e, posteriormente, sua Geografia, em que 

apresenta  uma tabula  com a localização  astronômica  dos  lugares  mais  conhecidos.  Não 

esqueçamos que o acervo que Ptolomeu recebe em sua biblioteca é composto da evolução 

dos principais astros visíveis no mundo tripartite desde os antigos babilônicos.

Apesar  desses  dados  serem  tidos  mais  como  suposições  do  que  como  certezas 

históricas, temos a seu favor o Libro del Saber Astronômico, editado em Toledo, por Afonso 

X,  o  Sábio,  que é  visto  como uma primeira  síntese  dos  conhecimentos  que vem sendo 

trazidos do Oriente desde o século VI, primeiro pelos representantes da patrística  e, mais 

tarde,  pela  expansão  islâmica,  que  dá  a  paternidade  da  planificação  do  astrolábio  a 

Ptolomeu.10 

9 JOLY, F. A Cartografia. Papirus. SP.1990. RAISZ,E. Cartografia Geral. Ediciones Omega, Barcelona.1950.
10 FRANCO, SALVADOR GARCIA. Catálogo Crítico de Astrolábios existentes em Espaňa. Instituto de 
História Marina. Madrid, 1945. Imprenta  Aldecoa. Burgos.



O astrolábio,  como sabemos,  é  um dos  mais  antigos  instrumentos  de  medição  e 

leitura para localização dos astros. Com origens incertas,  mas certamente utilizado pelos 

sacerdotes  babilônicos  e  egípcios,  desde  há  muito  vem favorecendo  o  entendimento  do 

mecanismo  existente  entre  os  astros  observados  e  a  relação  entre  estes  e  a  Terra.  Sua 

descrição inicial mostra-nos um simples grafometro vertical com a única missão de medir 

alturas.11 Lentamente se transforma em:

“um hemisfério hueco, em que se situava, segundo sus coordenadas eclípticas, um par de docenas de 

estrellas “fixas” de las más principales, así como el zodíaco: el todo se movia sobre outra esfera en la 

que se dibujaban los círculos fundamentales da la bóveda celeste y se anádiam al conjunto las pínulas 

para efectuar alienaciones. Una lengueta curva ajustandose a la superfície esférica, era fija por una de 

sus extremidades, al pólo del ecuador, mientras la outra podia marcar la sombra arrojada por el Sol. A 

consecuencia de la posible variación de postura del hemisfério com relación a la esfera,  servia el 

instrumento para cualquiera latitud.”

O exemplar descrito no Libro del Saber em 1275, portanto compilado de antigos 

documentos  que  chegaram a  Península,  já  se  apresenta  como um verdadeiro  tratado  de 

geometria, com a divisão em graus, declinações,  latitude e longitudes bastante definidos. 

Não podemos  esquecer  que  Ptolomeu,  em seu  Tratado,  ao  ensinar  como se  planifica  o 

astrolábio está também ensinando como se constrói uma representação cartográfica terrestre. 

Um de seus princípios centrais é a questão da localização exata dos pontos observados e a 

necessária  correlação com outros pontos para poder definir  não só esta localização,  mas 

também a forma do objeto representado.

 A Astronomia de localização, praticada pelos navegadores, posteriormente ao século 

XIV,  baseia-se  em  princípios  que  passaram  a  ser  a  base  da  cartografia  moderna:  a 

localização e a forma exatas dos sólidos só são possíveis na medida em que existem pontos 

referenciais para o estabelecimento de suas definições. 

Dentro  desta  linha  de  pensamento  fica  estabelecido  como  possível  a  projeção, 

mesmo que inconsciente, do que mais tarde foi chamada projeção estereográfica, também 

conhecida como a “projeção do céu”, uma vez que é a projeção desenvolvida a partir da 

leitura das alturas em que o observador coloca-se como o antípoda, do lado oposto ao que se 

pretende representar, como o astrônomo observando o céu. Não se pode esquecer que os 

primeiros  astrolábios  esféricos  tinham  a  forma  de  uma  cúpula  côncava,  com  estrelas 

recortadas em seu céu. 
11 Op.cit. p.13



Com a planificação do astrolábio e a construção de cartas com o mesmo critério 

guardando  paralelos  e  meridianos,  agora  terrestres,  desloca-se  o  observador  da  posição 

antípoda e, num primeiro momento, o ponto de vista do observador é colocado no infinito, 

campo que permite cobrir todo um hemisfério e considerado adequado para a construção de 

mapasmundi.

E  como  esses  primeiros  cartógrafos  puderam  colocar-se  na  posição  do  infinito, 

desenhando a forma do mundo conhecido como se estivessem observando das estrelas? Esse 

efeito mágico foi dado pela planificação do astrolábio. Uma vez quadriculado o céu e com a 

pressuposição de que o sólido Terra, envolvido por essa esfera concova – a comparação do 

Universo com um ovo é constante no Atlas Catalão – também é esférico, a forma divina dos 

pitagóricos, torna-se possível ir desenhando a forma da Terra na esfera também composta 

por água, utilizando-se dos parâmetros determinados pelas latitudes e longitudes da estrelas, 

agora definindo limites entre terra e água. 

Colocada a questão desta maneira, fica difícil entender porque se consideram opostas 

as duas soluções.  O que se discute é como foram as cartas portulanos construídas.  Pela 

primeira solução, estas cartas são desprovidas de projeção, portanto não científicas, sendo 

fruto de uma prática e de uma técnica que se tornarão base da ciência que irá surgir, mas, 

enquanto carta portulano “normal” sem projeção. Pela segunda solução, são sim científicas, 

ou,  pelo menos,  pré-científicas,  pois  são frutos de uma quadrícula  realizada a partir  dos 

astros  e,  após  muitos  cálculos  e  observações,  planificada  para  servir  à  localização  dos 

acidentes terrestres, continuamente atualizada, na mesma medida em que são atualizados os 

conhecimentos a respeito de formas e localizações dos espaços ocupados pelos humanos.

A representação Portulano

 As cartas portulanos mais antigos que conhecemos, a Carta Portulano de Pisa e a 

Carta Portulano de Vesconte,12 podem ter sido construídas dentro desta proposta,  com o 

auxilio da bússola, uma vez que estes primeiros exemplares revelam o antigo mapamundi 

ptolomaico envolvido dentro de um círculo e das graduações deste circulo saem rumos da 

12 conforme censo apresentado por CAMPBELL, T. Census of Pré-Sixteenth Century Portolans Charts. In 
Imago Mundi, vol.38 (1986) p.67-94. Imago Mundi Ltda. 



Rosa dos Ventos, que permitem a localização de novos dados e aumentam a possibilidade de 

navegação.  

É difícil precisar com exatidão como a bússola chegou na Europa. Jacob D`Ancona, 

nascido em 1221, rabino em Florença, continuando a tradição dos judeus radanitas, realiza uma 

viagem comparável a de Marco Pólo, de quem era contemporâneo, mantendo e estabelecendo 

contatos entre comerciantes do Extremo Oriente, Oriente Médio e a Europa cristã medieval. 

Em 1273, D´Ancona encontra em Zayton (atual Guangzhou) uma comunidade judaica atuante 

e, segundo consta, existente na China desde o século VII, relacionados ao comércio da seda e 

do papel.  Em contato com o rabino da região, Natham bin Dattalo, recolhe informações que 

lhe permite, em seus manuscritos de viagem (280 folhas), detalhar a situação dos portos e das 

cidades, descrever barcos e o uso das bússolas e outras inovações técnicas de que já dispunham 

os chineses no século XIII.

Depois dele, tem se a menção feita por Raimundo Llull (1235-1315) que em seu livro 

Fênix das maravilhas da Cidade, em 1286, diz que os navegantes de seu tempo serviam-se de 

“instrumentos  de  medida,  de  cartas  marítimas  e  de  agulha  imantada”.  Raimundo  Llull,  o 

Doutor Iluminado, é tido como o primeiro a desenvolver a idéia de circunavegação da África; a 

incluir  o  compasso  como  instrumento  de  navegação  das  cartas  marítimas,  inventor  do 

Noctulábio;  do  polígrafo;  viajante  herdeiro  da  influência  islâmica,  conhecedor  de  diversas 

partes  do  mundo,  herdeiro  do  conhecimento  produzido  em  Toledo,  produtor  dos 

“Ordenamentos para os Quatros Livros das Estrelas" e o "Livro do Saber da Astronomia", 

trabalhos sobre astrolábios e quadrantes que serão utilizados em Sagres e na Espanha para 

completar a fisionomia da Terra. 

A partir do século XIII, a Rosa dos Ventos possuía os rumos e direções de quase todos 

os  ventos.  A  Rosa  dos  Ventos  era  conhecida  desde  a  época  dos  gregos  que,  porém,  a 

utilizavam com apenas oito rumos. A junção da bússola com agulha magnética sobre a Rosa 

dos Ventos permitiram a ampliação de seus rumos. 

A produção  das  Cartas  Portulanos  foi  intensificada  com a  aceleração  do  comércio 

marítimo e permite sua intensificação. Partem navios de vários portos, carregados, valiosos. É 

necessário  que  cheguem  com  segurança.  Os  primeiros  exemplares  estavam  reunidos  nos 

chamados "livros de derrota" do navio, onde se traduziam em milhas as distâncias de um porto 

a outro, descreviam-se os ancoradouros e os rumos magnéticos que vinculavam entre si esses 



pontos da costa. Sabe-se que o rei Pedro de Aragão ordenou que os barcos navegassem com 

dois  exemplares  destas  cartas,  para  facilitar  as  anotações  de  viagens.Os  exemplares 

sobreviventes, provavelmente não foram os utilizados pelos marinheiros e sim os feitos, com 

primor, para oferendas a reis e nobres que muitas vezes os recebiam em troca de favores e 

ajudas militares. Os exemplares carregados nos navios não sobreviveram, talvez por terem sido 

confeccionados em um material mais frágil, como o papel de pano, por exemplo, que já se 

encontrava em uso extensivo pela península Ibérica, desde sua implantação em torno do século 

XI. 

Outro  documento  importante  então  em  divulgação  é  o  Compasso  de  Navigare  13, 

tratado que ensina como utilizar o “compasso de navigare”, para a construção de cartas que 

favoreçam a navegação. Na verdade, ensina o processo de divisão da esfera em 360 graus com 

o auxilio do compasso para que se possa traçar a rosa dos ventos, primeiro com 16 e depois 

com 32 direções. 

Conhecimento não muito novo, mas acrescentado com marcação de distâncias entre 

objetos terrestres com o auxilio do compasso, utilizando as medidas anotadas nos portulanos 

pelos marinheiros, possibilita reconstruir a representação gráfica do Mediterrâneo, acrescida da 

localização dos então principais portos, cidades e pontos hidrográficos, tornando a distância 

entre a produção ptolomaica e portulano enorme em termos de precisão de forma e localização, 

bastando citar como comprovante que o comprimento do Mediterrâneo em Ptolomeu era de 62 

graus de longitude;no Libro del Saber Astronômico, 52; na cartas portulano  aparece como 

sendo 41 e a medida atual considerada é de 42 graus de longitude.

Na  verdade,  a  busca  de  precisão  com  relação  à  forma,  neste  momento,  não  é 

exatamente a mesma de um topógrafo ou dos construtores dos Itinerários Romanos. Não são 

os  acidentes  terrestres  os  privilegiados  pela  representação.  O  que  interessa  é  o  roteiro 

marítimo.  É  o  deslocamento  entre  portos  que  incentiva  essa  representação.  A  partir  do 

século XIII, a região de portos mais ativa da Península Ibérica, Barcelona, Palma e Valência, 

passa para o controle político do Reino de Aragão, reino hispanocristiano que absorverá, 

primeiramente, o comércio e, lentamente, o conhecimento islâmico e judeu, na medida em 

que,  devido  a  necessidades  populacionais  permitirá,  em  um  primeiro  momento,  a 

permanência dos vencidos em seus territórios. 

13 ASOLE, A.T. Il portulano di Grazia Pauli:opera italiana del secolo XIV – transcrita a cura di Bachchiso 
R.Motzo



A ciência medieval

Aqui,  talvez,  encontra-se  o  elo  de  ruptura  entre  a  produção  que  vem  sendo 

transmitida e o que de novo o momento pode apresentar. A partir da expansão do comércio 

pelo Atlântico,  inicialmente ainda próximo a Península Ibérica,  pois há muito o Mar do 

Norte  vem sendo explorado,  esses  navegadores  e  comerciantes  encontram uma situação 

geográfica que não cabe mais nas antigas cartas e ajustes tornam-se necessários nas tabulas 

astronômicas e nas disposições das estrelas, pois novos astros, até então não registrados por 

essa tradição, tornam-se visíveis. 

Como colocamos acima, Armando Cortesão, ao refutar possibilidade de projeção ás 

cartas portulano anteriores a Cartografia Portuguesa dos Descobrimentos, atribuindo a esta a 

criação da navegação astronômica e a introdução da escala de latitude nas cartas de marear, 

não esta considerando como científico o trabalho de levantamento, tradução, adaptação e 

registro  dos  antigos  documentos  e  das  atualizações  astronômicas  e  tecnológicas  feitas 

durante séculos. O que é colocado como alvorecer da cartografia moderna é também uma 

prática que já vem sendo feita com ajustes e o aperfeiçoamento de instrumentos decorrente 

desta prática.

A partir do processo de expansão marítima implantada por D.Dinis (1279-1325) que, 

não se pode esquecer,  era  neto do Rei  Afonso X, o  Sábio e  de quem, segundo consta, 

recebeu uma série de manuscritos feitos em Toledo e, entre eles, a Tabulae Astronomicae de 

Jacob bem Machir,  também autor de Tratados sobre Quadrantes  e o já citado Libro del 

Saber.  D.  Dinis  herda  do  avô  o  espírito  empreendedor  das  grandes  obras.  Continua  a 

tradição  cultural  e  propõe  à  Universidade  de  Coimbra  a  tarefa  de  atualizar,  traduzir  e 

compilar documentos em continuidade a obra do Rei Alfonso X. Estabelece a Armada e a 

Marinha Nacional e traz para junto de si um dos mais importantes navegadores genovês, 

Manuel Pezagno, para ser o Almirante da Marinha Portuguesa. Na seqüência, D. Henrique 

preocupa-se também em cercar-se de notáveis para, não só navegar e comercializar, mas, 

também, registrar os novos dados e ampliar a segurança da navegação. Entre eles, Jafudá 

Cresque, da mesma família que produziu o Atlas Catalão. 

A  marinharia  que  se  desenvolve  desde  então,  com  certeza,  trará  avanços  no 

estabelecimento  da  forma  real  da  Terra.  O  produto  cartográfico  resultante,  por  alguns 



denominados Carta de Marear, trará a graduação em latitude em suas laterais. Não têm mais 

como centro o Mediterrâneo e o Meridiano mais à oeste conhecido, que passava nas atuais 

Ilhas das Canárias, é deslocado em direção ao oeste, estabilizando por um longo tempo na 

Ilha do Ferro.

Para Cortesão é a navegação por bússola que entra em crise. Para Laguarda o que 

ocorre  é  que os dados registrados  não são referencias  para os novos pontos.  Volta-se  a 

praticar, agora a bordo dos navios, os processos de determinação de latitudes.Em Portugal, 

no último quartel do século XV, ocorre um boom de publicações: manuais de navegação, o 

Regimento do Norte; o Regimento da declinação Solar; o Tratado da Esfera de Sacrobosco, 

o Almanaque Perpétuo de Zacuto (1475); Regimento de Munique (bisexto), feito por José 

Vizinho,  discípulo  de Zacuto e  membro da Junta  de Matemáticos  criada por  D.João II; 

Regimento  de  Évora  (quadrienal);  as  Tábuas  Astronômicas  do  judeu  Ben  Verga, 

estabelecendo uma Tábua Solar que possibilitava seu uso tanto em anos bissextos como em 

anos comuns, entre outros. 

Já  passado  o  Equador,  as  atualizações  e  os  aperfeiçoamentos  técnicos  permitem 

estabelecer  o  ponto  de  esquadria  dos  novos  astros:  no  início  do  século  XVI  já  está 

estabelecido  o regimento  das  horas  noturnas  e  da altura  do pólo  pelo  Cruzeiro  do Sul, 

permitindo  a  navegação  pelo  hemisfério  Sul  da  mesma  forma  como  foi  realizado  no 

hemisfério  Norte.  O  Mediterrâneo  perde  o  papel  de  eixo  central  das  representações 

cartográficas  para  o  Equador  que,  ainda  dentro  da  esfera  dividida  em  360°,  passa  ser 

representado  pela  quantidade  de  90  graus  ao  Norte  e  90  graus  ao  Sul,  construindo  a 

quadrícula  latitude  longitude,  cada  vez mais  próxima ao que será  chamado de primeiro 

sistema de projeção, o construído por Mercator. O ponto de vista do observador que produz 

a representação e daquele que lê essa representação passa a ser considerado.  

Algumas conclusões

Segundo  Rey  Pastor14,  a  ciência  na  Idade  Média  não  pode  ser  vista  como  um 

conhecimento  orgânico,  pois  apenas  algumas pessoas o detém,  como Leonardo de Pisa; 

Alberto  Magno;  Roger  Bacon,  Vicente  de  Beuvais,  Dante,  Pedro  d´Ally.  Por  não  ser 

orgânico,  esse  conhecimento,  na  maioria  das  vezes  entra  em  hibernação  com  o 

14 REY PASTOR, JULIO La ciência y la técnica em el Descubrimiento de la América. Cia. Espasa. Calpe 
Argentina. 1945.



desaparecimento de seus autores, sendo retomados depois de século, como esses autores por 

ele citados serão retomados nas centúrias seguintes.

 Para Rey Pastor, o princípio da autoridade barrou o desenvolvimento e expansão do 

conhecimento  produzido pela  experiência  da navegação  e  da astronomia  da  localização. 

Sabemos que era prática corrente entre os produtores de tratados e súmulas a necessidade de 

encontrar, entre antigos e profetas, uma autoridade que referenciasse uma nova afirmação. A 

ampliação do espaço ocupado havia esgotado as possibilidades do instrumental existente. 

Era necessário amplia-lo com novos dados e novas ferramentas de trabalho, em todos os 

sentidos que esta palavra possa ter. O espírito da autoridade havia segurado Colombo em 

suas conclusões, que precisou utilizar a autoridade de Ptolomeu para dar credibilidade ao 

seu projeto.

Se a teoria de Aristóteles, elaborada em 350 ª C. havia permitido cristalizar uma 

prática experimental milenar desenvolvida na Babilônia naturalizando uma imagem da terra 

fixa circundada pela esfera das estrelas fixas, mais as esferas dos planetas, não conseguiu 

impedir que o conhecimento se ampliasse. 

As estrelas conhecidas da esfera fixa, já há um tempo, não resistem a confirmação de 

suas  localizações.  O  outro  lado  do  hemisfério  impõe-se.  As  atualizações  das  tábuas 

astronômicas feitas desde a expansão islâmica, que facilitaram os registros dos novos locais, 

tornam-se ultrapassadas.  São feitas novas medições e novos instrumentos são criados.  O 

Maré Nostrum, apropriação política do conhecimento produzido por Marino no século I aC 

e grafado por Ptolomeu no século II d.C., ganha cores e Rosas do Vento. E com o comércio 

e as nacionalidades dos séculos XIII, XIV e XV perde sua majestade para o Atlântico, assim 

como o Grande Oceano é subdividido em três partes.

Nos dizeres de Rey Pastor:

“A nova ciência renascentista se limita a descobrir o como e não o porque dos fenômenos e 

esse comportamento perante os fenômenos da natureza os reduzem a relações quantitativas precisas e 

comportamentos numéricos. Nasce o moderno conceito de lei física, meramente fenomenológica e 

quantitativa, entre elas, a Lei da Declinação Magnética: medida em cada lugar do globo em função 

das  coordenadas  geográficas,  variando  com  a  longitude,  observando,  além  disso,  que  em  certo 

lugar.”15

15 Op.cit.



Para ele, a retomada do renascimento cientifico, ocorrido nos séculos XI-XII, em que 

se  pratica  a  observação  e  registros  de  dados  novos,  apresentará  materialidade  com  a 

expansão das navegações dos séculos XV e XVI, possibilitando concretizar idéias a respeito 

da  forma  do  planeta  que  até  então  eram  suposições,  como  a  confirmação  dos  desvios 

ocasionados pela declinação magnética nas medições de latitude e longitude.

A rede de rumos estabelecida com o uso da bússola e da Rosa dos Ventos nas Cartas 

Portulano e as redes de rumos estabelecidas nos chamados Portulanos tardios ou Cartas de 

Marear, produzidas pela continuidade de pesquisa dos mesmos navegadores e estudiosos, 

agora no século XVI, XVII, como os construídos pela família Oliva, apresenta, na prática, 

concepções  diferentes,  pois  o primeiro parte de um território  previamente definido,  com 

latitudes e longitudes determinadas há mais de um milênio e com a função apenas de refinar 

seu  traçado  costeiro,  refinar  formas  e  acidentes.  As  representações  posteriores  estão 

construindo uma nova imagem,  um novo fundo de mapa para nele  poder  determinar  os 

novos locais que vão sendo construídos pela ação humana. Estão, principalmente, definindo 

limites entre terras e águas.

Desta  maneira,  a  ciência  Medieval,  que vai  além da área de saber relacionada  à 

construção  da  imagem  do  mundo,  neste  item,  é  uma  ciência  experimental,  baseada  na 

construção do conhecimento a partir do fazer os instrumentos necessários para aperfeiçoar 

sua proposta  de  medição  e  localização  dos  acidentes,  tanto  terrestres  como celeste,  não 

sendo barrada por questões de autoridades religiosas ou políticas, pois se impõe pelo fato 

das navegações continuarem. É bem significativo o exemplo dado por Rey Pastor que nos 

conta que Cecco d´Ascoli,  navegador,  foi condenado à fogueira,  em 1327 por não achar 

antípodas.  Já Sebastião Elcano, sobrevivente da viagem de circunavegação de 1522, não 

será condenado. A Igreja aceita a inevitabilidade que a prática lhe traz.



Bibliografia

ALTERAS, I. Jewish Physicians in Southern France during the 13th and 14th centuries. In The 
Jewish  Quartely  Review,  New  Series,  vol.68  No.4  (apr.1978)  pp.209-223,  University  of 
Pennsylvania Press. www.jstor.org.stable/1454303
ASOLE, A.T. Il portulano di Grazia Pauli:opera italiana del secolo XIV – transcrita a cura di 
Bachchiso R.Motzo
CAMPBELL, T. Mapamundi. The Catalan Atlas of Year 1375 by Georges Grosjean. In Imago 
Mundi, Vol.33 (1981), pp.115-116 .Imago Mundi Ltda.
 www.jstor.org/stable/1150805.
CAMPBELL, T. Census of Pré-Sixteenth Century Portolans Charts. In Imago Mundi, vol.38 
(1986) pp.67-94 . Imago Mundi Ltda. www.jstor.org/stable/1150805
CORTESÃO, A.Cartografia Portuguesa Antiga. Comissão Executiva das Comemorações do 
Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique. Lisboa, 1960. página 142
CORTAZAR, J.A.G.  História de Espanã – 2 .La época Medieval.  Madri, Alianza Editorial, 
2006. 426p
EISENSTEIN, E.  La invención de la Imprenta y la difusión Del Conocimiento Científico in 
Javier Ordones y Alberto Helena (eds) Madri 1990. pág.1-42
LOS RIOS, J.A.  História  Social  Política  y Religiosa de los judios de Espanã e  Portugal. 
Buenos Aires, Editorial Bajel, 1943. 738pp.
FRANCO, SALVADOR GARCIA. Catálogo Crítico de Astrolábios existentes em Espaňa. 
Instituto de História Marina. Madrid, 1945. Imprenta  Aldecoa. Burgos.
JOLY, F. A Cartografia. Papirus. SP.1990. RAISZ,E. Cartografia Geral. Ediciones Omega, 
Barcelona.1950.
MILLAS VALLICROSA, J.M. (1973)  Literatura hebraicoespañola. Buenos Aires, Editorial 
Labor,S.A. 230pp.
RANDLES,W.  (1993)The  Alleged  Nautical  School  Founed  in  the  Fiftheenth  Century  at  
Sagres  by  Prince  Henry  of  Portugal,  Calleda  The  `Navigator`. Imago  Mundi,  vol 
45(1993)pp.20-28. Imago Mundi Ltd.www.jstor.org. 2009
REY PASTOR, JULIO La ciência y la técnica em el Descubrimiento de la América. Cia. 
Espasa. Calpe Argentina. 1945.
ROMANO, D.  La ciencia Hisponojudaica.  Colecciones MAPFRE,  Madri, 1992. 264p. 
PUJADES I BATALLER,J.La fascinació per L´Atles Catalã. L´Átles Català – El mon I els 
dies. Barcelona, ES. 20008
VISHNITZER, R .  Iluminate Haggadahs. In The Jewish Quartely Review, New Serie, vol.13 
No2 (oct.,1992) pp193-218, University of Pennsylvania Press. www.jstor.org.stable/1451279
WRIGTH, JOHN K. Terrae Incognitae: The Place of the imagination in Geography. Annals 
of the Association of American Geographers, vol 37. No.1.(Mars.1947)

http://www.jstor.org.stable/1451279
http://www.jstor.org/stable/1150805
http://www.jstor.org/stable/1150805
http://www.jstor.org.stable/1454303

	Introdução

