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Notas do tradutor
1 Visando a ajudar o leitor a entender melhor o texto, indicamos 
algumas datas geralmente aceitas: Homero – 850 a. C.; Hesíodo – 
meados do séc. VIII a.C.; Arquíloco – 712-664 a.C. (criador do verso 
jâmbico); Lívio – c. 240 a.C.; Ênio – 239-169 a.C. (autor de Origines, 
em hexâmetro); Névio – 270-201 a.C.; Plauto – 254(1)-184 a.C.
2 Políclito (ou Policleto) – c. 480 a.C. – escultor e arquiteto (criador 
da teoria das proporções). Parrásio – im do séc. V a.C. – pintor 
nascido em Éfeso, rival de seu contemporâneo Zêuxis. Fábio Pictor 
– 275-200 – também historiador.
3 Cérbero – cão monstruoso de três cabeças, guardião dos infernos. 
Cocito – rio dos infernos, que rodeava o Tártaro. Aqueronte – rio 
dos infernos, que ninguém podia atravessar duas vezes. Sísifo – 
ilho de Éolo e rei de Corinto; criminoso contumaz, foi condenado 

a empurrar uma grande pedra morro acima, que voltava a cair 
ao atingir o topo. Minos e Radamanto – dois irmãos, ilhos de 
Zeus; com Éaco (não citado no texto por Cícero), formavam o 
trio de juízes dos infernos. Marcos Licínio Crasso – 140-91 a.C.; 
considerado melhor orador e jurisconsulto antes de Cícero. Marco 
Antônio – 143-87 a.C.; orador e jurisconsulto, a quem Cícero se 
refere também no De Oratore.
4 Porta Capena: um dos portões de Roma, com saída pela Via Ápia 
em direção a Cápua, trecho forti icado por Ápio Cláudio Cego. 
Originalmente, Porta Camena, porque era a saída para o território 
dos camenos, da cidade de Camena, na Túscia.

⁵ Epicarmo: ilósofo pitagórico e poeta cômico (+ 477 a.C.); não 
nasceu na Sicília, mas viveu ali quase a vida toda, pelo que icou 
conhecido como Siculus ou Syracusius. São numerosas as alusões a 
ele na literatura latina.

⁶ Pítio – apelido de Apolo, por ser venerado em Pitô, antigo nome 
de parte da Fócida, situada ao pé do Parnasso, onde se encontra 
Delfos. A Fócida situa-se entre a Tessália e a Beócia, ao norte do golfo 
de Corinto. Os oráculos de Apolo, ditados pela voz da “pítia”, foram 
altamente considerados entre os séc. VII e IV a.C.

⁷ Nasica – apelido dos Cipiões, da gens Cornelia. Cícero refere-se a 
Cipião Emiliano Nasica (185-129 a.C.), ilho de Paulo Emílio Cipião 
e neto adotivo de Cipião, o Africano (235-183 a.C.). Foi cônsul em 
147 e 134.
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⁸ Aristoxeno (“príncipe dos estrangeiros”) – nasceu em Tarento; foi 
discípulo de Xenó ilo e de Aristóteles (* Stagira, na Macedônia, 384-
322 a.C.). Músico e poeta, escreveu 452 livros, dos quais restam 
referências entre os antigos gramáticos e escoliastas gregos. Pelas 
citações e referências, era muito conhecido pelos autores latinos.

⁹ Dicearco – ilósofo peripatético, discípulo de Aristóteles. Siciliano 
de Messina, nascido por volta de 347 a.C. Polígrafo, escreveu sobre 
história, literatura, artes, geogra ia, geometria e iloso ia. Restam 
poucos fragmentos. Muito citado por Cícero e Plínio.

¹⁰ Ferécrates – natural de Ftia, cidade da Tessália, também pátria 
de Aquiles. Tido como descendente de Deucalião, igura mitológica, 
descendente de Prometeu e marido de Pirra. Únicos sobreviventes 
de um dilúvio desencadeado por Zeus, salvaram-se em uma barca 
que os levou ao Parnaso. Repovoaram a terra, atirando pedras para 
trás, de modo que as atiradas por Deucalião resultavam em homens 
e as de Pirra, em mulheres.

¹¹ O termo grego ejndelevceia signi ica “continuidade”, “duração 
contínua”, “situação permanente”.

¹² Liber – antiga divindade latina, depois confundida com Baco, o 
deus do vinho. Sêmele, ilha de Cadmo, herói grego do ciclo tebano, 
ilho de Agenor e irmão de Europa, amada de Júpiter com quem 

teve Baco; por isso Semeleius e Semeleus são epítetos de Baco.

¹³ Tindáridas – os ilhos de Tíndaro, lendário rei de Esparta e 
marido de Leda. Segundo a lenda, Júpiter apaixonou-se por Leda e, 
disfarçado em cisne, teve com ela, de um só ovo, os Dióscuros (“ ilhos 
de Zeus”), isto é, Cástor e Pólux, e de outro, Helena e Clitemnestra. A 
mitologia, tanto grega como latina, relata muitas proezas e grande 
amizade dos dois irmãos. Por seus grandes feitos foram recebidos 
no céu e transformados na constelação dos gêmeos. Pelo auxílio 
mútuo prestado em vida, são o símbolo da amizade.

¹⁴ Ino – ilha de Cadmo e de Harmonia, irmã de Sêmele e esposa de 
Atamante, rei de Tebas; foi transformada em divindade marinha. 
Leucótea (“deusa branca”) é apelido de Ino. A correspondente latina 
é Matuta, antiga divindade itálica, protetora dos nascimentos; 
representa a luz da manhã, sendo identi icada com a aurora.

¹⁵ Sinefebos (sunevfoboV, “que se torna adolescente juntamente com 
outro”) – nome de uma comédia de Estácio Cecílio, poeta cômico. 
Gaulês, nascido em 167 a.C., considerado o primeiro cômico latino. 
É muito citado por autores latinos, mas restou muito pouco de sua 
obra, bastante extensa. Seu modelo, como também de Plauto e 
Terêncio, foi Menandro (c. 342-292 a.C.), comediógrafo grego.
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¹⁶ Fídias – ateniense (480-431 a.C.), o mais célebre escultor e 
pintor grego. Foi encarregado por Péricles de decorar e dirigir a 
construção do Partenão. As estátuas de Zeus e de Atena são suas 
obras conhecidas; de várias outras há apenas referências.

¹⁷ Nevkuiaou nekuiva) é o título do Canto XI da Odisseia de Homero; 
em grego no texto de Cícero, signi ica “sacri ício para evocação dos 
mortos” ou “evocação dos mortos” apenas. NekuovmantiV -ewV ou 
nekrovmantiV) é o “adivinho que prediz o futuro evocando os mortos”.

¹⁸ Averno – lago na Campânia, perto de Nápoles, do qual escapam 
emanações sulfurosas. Era considerado a entrada dos infernos, com 
muitas referências na literatura latina. A Sibila de Cumas tinha sua 
caverna em suas margens.

¹⁹ Ferecides – ilósofo grego do séc. VI a.C., nascido na ilha de Siros, 
mestre de Pitágoras (*Samos, 1ª metade do séc. VI – Metaponto, 
início do séc. V).

²⁰ Soberbo – apelido de Tarquínio (534-509 a.C.), sétimo e último 
rei de Roma.

²¹ Kevntron – etimologicamente signi ica “espeto”, “aguilhão”, 
“ferrão”; no texto, “ponto central de uma circunferência”; lat. 
centrum, “centro”.

²² Panécio – ilósofo estoico grego do séc. II a.C., natural de Rodes; 
foi mestre e amigo de Cipião, o segundo africano.

²³ Teofrasto – ilósofo e sábio grego do séc. IV-III a.C., peripatético; 
natural de Eresos, na ilha de Lesbos. Seu nome de fato era Tirtamos, 
mas seu mestre Aristóteles o chamava de Teofrasto (qeo-fravstoV
“explicação de Deus”, ou “dito por Deus”)

²⁴ Toda a sequência indica personalidades que se destacaram por 
possuírem memória fora do comum: Simônides de Ceos – nasceu em 
Julis, na ilha de Ceos e faleceu em Siracusa ou Agrigento (556-467 
a.C.); poeta lírico grego, um dos criadores da ode triunfal e do treno 
(poesia fúnebre). Teodecte – natural de Fasélis na Cilícia; poeta 
trágico e orador, famoso por sua extraordinária memória (séc. 
IVa.C.) Cíneas – embaixador de Pirro em Roma, em 270 a.C.; na volta, 
sem qualquer anotação, deu o nome de todos os senadores e dos 
nobres da ordem equestre. Carmadas (“cheio de alegria” – cavrmiV 
– ilósofo acadêmico, discípulo de Carnéades; em De oratore, Cícero 
diz ter sido divina prope memória hominem. Scépsio Metrodoro 
(“presente da mãe” [dos deuses, Cibele]) – ilósofo acadêmico e 
retor; nascido na Mísia em 160 a. C.. Hortênsio (Quintus Hortensius 
Hortalus) – orador romano, rival e depois amigo de Cícero; autor 
de discursos, dos quais só restam cerca de trinta títulos, e poemas, 
mas todos perdidos (114-50 a.C.).
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²⁵ Laomedonte (“exposto como príncipe ao povo”) – rei de Troia, 
ilho de Ilio, neto de Trois, pai de Príamo, rei de Troia durante a 

guerra contra os gregos. Cícero diz que Ganimedes é ilho de 
Laomedonte, mas outras fontes indicam Assário, irmão dele, como 
o pai de Ganimedes, que foi raptado por Júpiter, disfarçado numa 
águia, e levado ao Olimpo.

²⁶ No sistema de Pitágoras, hJ ajntivcqwn, ajntivcqonoVdesigna a terra 
oposta à nossa e também a região dos antípodas. E hJ cqwvné "terra", 
"solo", "região".

²⁷ Divo Fídio – identi icado como Hércules. Designado por vários 
nomes: Dius idius, Medius idius, Medius Fidius, Diovis Filius, isto é, 
“ ilho de Zeus”; sancum em sabino, de onde teria a troca do /-l-/ 
por /-d-/, pois os sabinos não conheciam o /-l-/. Outra tradição 
o identi ica com Dióscoro, dentre as muitas lendas existentes. 
Recebeu dos deuses a imortalidade divina depois da morte.

²⁸ Mitilene – antiga cidade na ilha de Lesbos, hoje Metimna. Nome 
dado em homenagem a Metilena, ilha de Macáreo, ilho de Júpiter; 
fundada pelos eóleos. Pátria de vários sábios e de grandes poetas 
como Alceu, Arião, Terpandro e Safo. Por vezes o nome da cidade é 
dado também à ilha toda.

²⁹ Hegésias de Cirene – ilósofo, cognominado eisiqavnatoV “o 
que convence a morrer”; escreveu o livro Apokarterwn, “ações de 
deixar-se morrer por inanição”. Tentou suicidar-se por inanição, 
mas foi salvo por amigos; expôs-lhes então os males da vida. Por 
vezes é confundido com homônimos, que são diferenciados por 
cognomes, como Magnes, Maronites, e outros três ditos Statuarii.

³⁰ Calímaco – poeta elegíaco e gramático grego, natural de Cirene. 
Contemporâneo de Ptolemeu Filadelfo (284-246 a.C.). Tibulo e 
Prospércio o imitaram; de suas obras pouco chegou até nós. – O 
ambraciota Cleômbroto, “glória dos homens”, citado por Cícero, 
é um ilósofo da linha platônica; natural de Ambrácia, cidade do 
Epiro, na região de Tesprótia, atualmente território da Albânia.

³¹ Décio – Públio Décio Mus, “tribunus militum” em 411 a.U.c., 
cônsul em 414, lutou contra os samnitas; seu ilho do mesmo 
nome, quatro vezes cônsul, guerreou contra etruscos, umbros, 
samnitas e gauleses em 439 a.U.c.; e o neto lutou contra Pirro em 
475 a.U.c.. Os três, segundo o exemplo do pai ou do avô, expuseram 
estrategicamente a própria vida e foram mortos, mas asseguraram 
as vitórias dos romanos.
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³² Lúcio Bruto – também chamado Lucius Iunius, conseguiu expulsar 
de Roma o rei Tarquínio, dando a liberdade a Roma. Foi também o 
primeiro cônsul. Por isso, o símbolo do consulado é chamado de 
“Bruti secures” ou “Bruti fasces”.

³³ Marcus Furius Camillus – “ministro dos deuses” (446-365 a.C.), 
conquistou a revoltada cidade de Veii e depois a de Faliscos. 
Invejado, foi acusado de distribuir mal o botim de guerra e exilado. 
Então os gauleses sênones venceram os romanos na batalha de 
Alia e ocuparam Roma, só deixada depois de muitas perdas e 
pesado resgate. Camilo, exilado numa cidade vizinha, enfrentou 
e venceu os gauleses, recuperando o resgate e tudo mais. Entrou 
triunfalmente em Roma e foi chamado o segundo Rômulo quasi et 
ipse patriae conditor.

³⁴ Endímion – igura mitológica, ilho de Etlo ou de Júpiter com 
Fenissa, ilha de Al ião; pastor de grande beleza, viveu no monte 
Latmo, sendo por isso também conhecido como Látmio. Observou 
por trinta anos o curso da lua e o descreveu. Apaixonou-se pela 
lua e foi correspondido; a lua o fez adormecer para poder fazer-
lhe carinho sem assustá-lo. Dentre as versões existentes, à citada 
Cícero se refere.

³⁵ Troilo – herói troiano, ilho de Príamo e Hécuba, morto por 
Aquiles.

³⁶ Somente depois da invenção do relógio (de sol e depois de 
água), as horas do dia foram distribuídas nas vinte e quatro. Antes, 
obedecia-se às estações do ano: no solstício de verão, o dia durava 
pouco menos que quinze horas e a noite, mais ou menos nove, uma 
vez que o dia era mais longo e a noite mais curta, com a respectiva 
inversão no solstício de inverno. A hora VIII, referida pouco acima, 
indica quatro horas antes do pôr do sol.

³⁷ Caldeus – frequentemente identi icados com os babilônios, a 
quem se atribui o início da literatura, da matemática, da astrologia. 
Não gozavam de boa fama em Roma, considerados ladrões e 
trapaceiros. Por suas doutrinas e falsas previsões, como as feitas, 
entre outras, a Pompeu, Crasso e César, foram várias vezes expulsos 
de Roma e da Itália. Várias leis foram promulgadas contra eles.

³⁸ Terâmenes – nascido em Ceos, em 450 a.C. e faleceu em Atenas, 
em 404 a.C. Em 411, ajudou a derrubar o regime democrático em 
Atenas.

³⁹ Esse tópico alude ao jogo denominado kovttaboV, port. “cótabo”, de 
origem siciliana; consistia em jogar gotas de vinho num recipiente 
de metal e do som por elas produzido prognosticar o futuro ou 
fazer presságios de toda espécie.
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⁴⁰ Minos – lendário rei de Creta, ilho de Zeus e Europa, marido 
de Pasífae; sábio legislador e depois um dos juízes do inferno. 
Radamanto – irmão de Minos; sua grande sabedoria e equidade 
izeram dele um dos juízes do inferno. Áeco – irmão dos dois 

anteriores; homem com o dom da justiça, foi nomeado juiz dos 
infernos por Plutão, devendo examinar os que chegavam e aplicar 
as penas correspondentes. Triptólemo – rei de Êleusis; mais 
conhecido por ter aprendido a arte da agricultura com Ceres (ou 
Demeter) e a ensinado aos habitantes da Ática.

⁴¹ Palamedes – herói grego, ilho de Náuplio, rei da Eubeia, e de 
Clímene. Ajax – rei de Salamina. Ambos são celebrados na Ilíada, 
sob o comando do summus rex, Agamêmnon.

⁴² Sísifo – ilho do deus Éolo e pai de Ulisses. Ambos são conhecidos 
por sua sabedoria, malícia e trapaças. Sísifo foi morto por Teseu. 
Por causa de sua ambição sem medidas, foi condenado pelos 
deuses a rolar morro acima um rochedo, que sempre voltava a cair 
mal atingia o topo.

⁴³ Lacena – designação genérica para as espartanas. Consideradas 
mulheres fortes, não fugiam dos trabalhos pesados. Um ditado 
antigo diz que só as lacenas são capazes de gerar heróis. 
Especi icamente os textos denominam lacena a Helena de Troia.

⁴⁴ Teodoro de Cirene, ilósofo grego dos ins do séc. IV a.C., 
cognominado Ateu, contemporâneo de Sócrates, discípulo e 
sucessor de Aristipo, dito o Jovem. – Lisímaco foi rei da Trácia e 
depois também da Macedônia, a quem Teodoro fora enviado na 
qualidade de embaixador do Egito. – A frase de Teodoro se refere 
ao fato de os corpos dos cruci icados não serem enterrados, mas 
deixados como pasto aos corvos e urubus.

⁴⁵ Diógenes – nascido em Sinops; contemporâneo de Alexandre 
Magno. Filósofo cínico, é conhecido por sua mordacidade e apelidado 
de “Cínico”, assim denominado por muitos escritores antigos. Nasceu 
livre, mas depois se tornou escravo. Desprezava os bens terrenos e a 
humanidade; apesar de viver num tonel e cobrir-se apenas com um 
cobertor grosseiro (“abolla”), era extremamente orgulhoso.

⁴⁶ Lâmpsaco – cidade importante da Mísia, no Helesponto, hoje 
Lanpsaki. Pátria de Priapo; Temístocles a recebeu como presente 
de Artaxerxes. Em Lâmpsaco, o ilósofo Anaxágoras (500-428 a.C.), 
nascido em Clazômenas, cidade de Jônia, na Ásia Menor, no litoral 
do mar Egeu, não longe de Smirna, refugiou-se e onde morreu, 
depois de escapar, por intervenção de Péricles, da pena de morte, 
por ter a irmado que o sol é uma pedra incandescente.
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⁴⁷ Cícero joga aqui com o duplo signi icado latino de tíbia: o 
signi icado primeiro é “ lauta”, donde os derivados tibialis, “relativo 
à lauta”, tibicen, “tocador de lauta”, tibicina, “tocadora de lauta”, 
tibicinium, “arte de tocar lauta”. Posteriormente, tíbia passou a 
designar o osso da perna, a tíbia, e a própria perna, sem dúvida 
por causa de seu formato. Originária da Frígia, a tíbia era tocada 
no sepultamento de crianças e depois também de adultos. O 
“septenário” é o iambicus versus, de sete pés, usado em temas 
fúnebres, adequado para o acompanhamento com lauta.

⁴⁸ Tiestes – ilho de Pélops e Hipodâmia; Pélops, herói que deu o 
nome ao Peloponeso, ilho de Tântalo e rei da Frígia. Tieste tinha um 
irmão, Atreu; esse mandou matar os ilhos do irmão, por vingança, 
e os serviu num banquete. Foi punido como diz o texto.

⁴⁹ Hircânia – província da Ásia Anterior, perto do mar Cáspio, 
vizinha da Média. Região de grandes lorestas com tigres e famosos 
cães de caça.

⁵⁰ Crisipo – ilósofo estoico grego (também nome de um escravo 
de Cícero). Foi discípulo de Cleante e ouvinte de Zenão; presidiu a 
escola por volta de 240 a.C. e foi considerado "princeps Stoicorum". 
Destacou-se na dialética, usando sobretudo a argumentação por 
sorites. Em Roma, foi muito popular, segundo Juvenal (2, 4). Não se 
sabe ao certo onde nasceu nem como morreu, em 208 a.C..

⁵¹ Temístocles – general e político ateniense (525-460 a.C.). 
Construiu o porto de Pireu e equipou uma grande frota, com 
a qual venceu a de Xerxes na batalha de Salamina, ilha grega, na 
costa oeste da Ática; morreu no exílio. Epaminondas – general e 
estadista tebano (418-362 a.C.); venceu os espartanos e sua tirania 
em Leuctras (371) e em Mantineia (362). Ao morrer em combate, 
disse: “Morro cego, mas certamente não sem ilhos, pois deixo 
Leuctras e Mantineia, duas ilhas maravilhosas.”

⁵² Leuctras – cidade da Beócia, entre Plateas e Térpias. Ficou 
famosa pela batalha, travada em sua proximidade, na qual 
Epaminondas venceu os espartanos. – Embate lêutrico – em que 
Clódio foi morto por Milão, dando liberdade e segurança a Roma, 
da mesma forma que Epaminondas, com sua vitória, as havia 
restituído à Grécia. Clódio (Públio Ápio – 93-52 a.C.) – demagogo 
romano, desordeiro; tribuno da plebe em 58, conseguiu que 
Cícero fosse exilado. Foi morto, no lugar citado, por Milão (93-
52 a.C.), político romano, tribuno da plebe em 57; foi acusado do 
assassinato de Clódio e exilado.
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⁵³ Diágoras – natural da ilha de Rodes, campeão olímpico, que teve 
três ilhos. Os três se tornaram campeões olímpicos no mesmo dia: 
um como pugilista, o segundo como pancrático (luta e pugilismo) 
e o terceiro, como lutador. Os três puseram sua coroa sobre a 
cabeça do pai e abraçaram-no, enquanto a plateia jogava pétalas 
de lores sobre eles. Assim abraçado pelos ilhos, no estádio e 
perante a multidão, faleceu.

⁵⁴ Argiva – natural de Argos, capital da Argólia, que se presumia 
ser a cidade mais antiga da Grécia. O tópico refere-se a Cédipe, 
sacerdotisa da deusa Juno Argiva, à qual a cidade era consagrada e 
sua protetora. Cédipe é a mãe de Clébes e Bitão.

⁵⁵ Trofônio e Agamedes – heróis gregos, ilhos de Ergino; o primeiro 
era arquiteto e ambos construíram o famoso templo de Apolo, 
em Delfos, famoso na antiguidade por seus oráculos, dos quais há 
muitas referências na literatura.

⁵⁶ Cresfonte – ilho de Aristômaco, irmão de Temeno e de 
Aristodemo. Um dos heráclidas, os descendentes de Hércules. 
Depois da conquista do Peloponeso pelos tebanos, foi exilado; 
mas voltou às escondidas e com os heráclidas recuperou o poder. 
Cerca de oitenta anos depois da destruição de Troia (c. 1.100 a. 
C), tornou-se rei de Messênia e casou-se com Merope. Polifontes, 
porém, o assassinou e tomou-lhe o trono e a esposa. – Titulo de 
uma tragédia de Eurípedes; tema também tratado por Ênio, do qual 
restam alguns poucos fragmentos.

⁵⁷ Cantor – ilósofo acadêmico, ouvinte de Platão, contemporâneo 
de Pólemon e Crates, morto em 278 a.C.. Escreveu muitas obras, 
destacando-se a obra sobre o luto. Eutínoo, “bem pensante”, ilho de 
Elísio Terineu, relacionado ao lugar onde se evocavam os mortos.

⁵⁸ Erecteu – rei de Atenas, ilho de Vulcano e Minerva. Suas quatro 
ilhas (Oriteia, Proclim, Ctônia e Creusa) combinaram entre si 

que, caso uma fosse morta, as outras três se suicidariam. Quando 
Eumolpo, trácio, ilho de Netuno e Quiônia, atacou Atenas, alegando 
que toda a região pertencia a seu pai, foi morto pelos atenienses. 
Como punição, Netuno exigiu que Erecteu lhe imolasse Ctônia; ele 
o fez e as outras três suicidaram-se. O próprio Erecteu foi atingido 
por um raio de Júpiter, a pedido de Netuno.

⁵⁹ Meneceu – rei de Tebas, ilho de Creonte. Para livrar a cidade de 
grave epidemia, suicidou-se, atirando-se das muralhas da cidade.
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⁶⁰ I igênia – ilha de Agamêmnon e Clitemnestra, irmã de Orestes. 
Em Aulis, cidade e porto da Beócia, Agamêmnon matou uma cerva, 
sem saber que pertencia a Diana. Por um oráculo, icou sabendo 
que a deusa Diana exigia que sacri icasse I igênia como castigo. Ele 
o fez ou tentou fazer; o inal da história, porém, tem várias versões.

⁶¹ Harmódio – ateniense de origem plebeia, como seu amigo e sócio 
Aristogito; ambos conseguiram derrubar a tirania de Pisístrato, no 
mesmo ano em que Roma depôs o último rei, Tarquínio Soberbo (509 
a.C.). Ligada aos dois, cita-se a meretriz Leena, que, torturada pelo 
tirano até à morte, cortou a língua com os dentes e não traiu os amigos.

⁶² Neoptólemo – “lutador novo” – ilho de Aquiles e de Derdâmia, 
esta, ilha de Licomedes, cognominado Pirro. Ainda jovem foi 
levado a Troia por Menelau. Foi um dos que entraram em Troia na 
barriga do cavalo de madeira.

⁶³ Hortênsio – referência ao livro de Cícero De Philosophia sive 
Hortensius ou simplesmente Hortensius, em que o autor põe 
Hortênsio (114-50) discutindo iloso ia com outros. Dessa obra 
chegaram até nós apenas fragmentos. V. nota 24, Liv. I.

⁶⁴ Filão – ilósofo grego (séc. II-I a.C.); natural da cidade de Larisa. 
Foi membro da Academia e professor de Cícero. Não confundir 
com Filão, ilósofo grego de origem judaica (13 a.C. – 54 a.C.). Seu 
pensamento mistura o platonismo e a religião judaica; in luenciou 
o neoplatonismo.

⁶⁵ Ácio – Lúcio (584-665 a.U.c.); poeta trágico latino. De família 
de libertos; contemporâneo e amigo de Cícero e de Bruto (Brut., 
28). Escreveu várias tragédias; em prosa, deixou Didascalion livri 
novem, Pragmatica, Parerga; de suas obras só restam fragmentos. 
Foi muito elogiado pelos antigos escritores latinos.

⁶⁶ Jerônimo, o Ródio – ilósofo peripatético grego, natural de 
Rodes, contemporâneo de Timão Fliásio e Licão. Viveu sob o rei 
Ptolemeu Filadelfo, falecendo por volta de 272 a.C.. Escreveu 
obras ilosó icas, das quais restam fragmentos, e sobre outros 
assuntos, de que nada chegou até nós. – Aristão – natural de 
Quios, ilósofo grego, discípulo de Lísias e de Zenão. Cognominado 
scepticus, duvidava de tudo, até da capacidade de conhecer; “nada 
é bom, a não ser o correto e o honesto”. Por excluir a natureza, 
foi rejeitado por praticamente todos os seus contemporâneos e 
pósteros. Faleceu por volta de 275 a.C.
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⁶⁷ Fálaris – tirano de Agrigento (570-554 a.C.), conhecido por sua 
crueldade: mandava queimar suas vítimas dentro de um touro de 
bronze e se deliciava com seus gemidos. Os habitantes de Agrigento, 
cidade da Sicília, revoltaram-se e aplicaram-lhe o mesmo suplício.

⁶⁸ Filotectes – lendário rei dos málios. Célebre por sua habilidade 
como arqueiro e amigo de Hércules, do qual herdou as armas.

⁶⁹ Triquínias – habitantes da cidade de Tráquides, posteriormente 
Heracleia, na Tessália. Título (AiJ Tracivniai e tema de uma das 
tragédias de Sófocles (495-405 a.C.). – Dejanira – ilha de Eneu, 
rei da Etólia. Por sua grande beleza, era disputada por muitos 
pretendentes, sobretudo por Aqueloo e Hércules. Eneu propôs uma 
luta entre os dois: o vencedor icaria com a ilha. Hércules venceu. 
Ele e Dejanira precisavam transpor o rio Eveno, da Etólia, que 
estava muito cheio. O centauro Nesso ofereceu-se para transportar 
Dejanira e, como Hércules demorasse, quis violentar a moça. Por 
isso Hércules matou Nesso com lechas embebidas no sangue da 
Hidra Lercânea. Moribundo, Nesso deu sua túnica a Dejanira, 
tingida com seu sangue envenenado, a irmando ser um amuleto 
de amor. Suspeitando de Hércules, Dejanira enviou-lhe a túnica 
pelo escravo Lica. Quando ia fazer sacri ícios a Júpiter no monte 
Eta, Hércules vestiu a túnica e começou a sentir dores atrozes; 
enfurecido, jogou Lica no mar e queimou-se numa pira. Ao saber 
disso, Dejanira matou-se com a clava de Hércules.

⁷⁰ Euristeu – lendário rei de Micenas e de Tirinto, descendente de 
Perseu; prestou-se a servir de instrumento do ódio de Juno contra 
Hércules, ao obrigar o herói a lutar contra doze monstros. Por isso 
Virgílio o quali ica de duro e outros de cruento. Depois Hércules 
matou-lhe os ilhos com lechadas.

⁷¹ Nemeia – região da Arcádia, na Argólida, na Arcádia; também 
cidade entre Clitório e Cleonas, chamada Bembinadia por Plínio. 
Situada entre lorestas e grandes rochedos, foi ali que Hércules 
matou um leão enorme; em memória desse feito, foram instituídos 
os jogos Nemeus.

⁷² Lerna – região pantanosa em Argólida, no Peloponeso, onde 
nasce um rio do mesmo nome. Nome também de uma cidade na 
região. Ali vivia a Hidra Excetra, que tinha sete cabeças; no lugar 
de uma extirpada, nasciam outras três (nas várias versões, esses 
números variam bastante). Seu veneno era tão violento, que seu 
hálito já matava. Hércules a matou, usando a clava e fogo.

⁷³ Erimanto – montanha da Arcádia, habitada segundo a lenda por 
um javali monstruoso, que foi morto por Hércules.
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⁷⁴ Dragão – ser mitológico, filho de Tifão, que guardava a árvore 
dos pomos de ouro das Hespérides, filhas de Héspero, no monte 
Atlante. Hércules matou o dragão e levou os pomos de ouro ao 
rei Euristeu.

⁷⁵ Prometeu – gênio do fogo, ilho do titã Japeto e de Clímenes, 
e irmão (ou meio-irmão) de Atlas. É considerado o iniciador 
mitológico da primeira civilização humana. Para dar vida ao 
homem que havia feito de argila, roubou o fogo do céu. Por causa 
disso, Júpiter o puniu, mandando Hefaístos (identi icado como 
o deus Vulcano) acorrentá-lo no Cáucaso, onde uma águia lhe 
devorava o ígado, que sempre se renovava. Hércules conseguiu o 
perdão dos deuses e o libertou.

⁷⁶ Lemnos – ilha no mar Egeu, plana e fértil. Vulcano, o deus do 
fogo e das artes em metais, quando nasceu, sua mãe Juno o achou 
muito feio e por isso o atirou nessa ilha. Vulcano caiu em uma 
colina, que se destaca na cidade de Hefestíade, conferindo-lhe a 
cor e a esterilidade características. Vulcano também é conhecido 
por Mulcíbero, por “tornar moles o ferro e os metais”, com os 
quais trabalhava.

⁷⁷ Coríntios – por Corinthia (vasa ou aera) são conhecidos os 
famosos vasos, fabricados em Corinto. Várias lendas procuram 
explicar a mistura especial dos metais com que eram fundidos, 
desde a conquista da cidade por Lucius Mummius, quando teria 
acontecido um incêndio, que teria causado a extraordinária mistura 
dos metais. Esses vasos alcançaram valorização enorme em Roma, 
chegando a valer mais que o ouro e a prata. O imperador Augusto 
teria sido o grande admirador e colecionador dessas peças, tendo 
mantido no palácio um Corinthiarius, artesão especialista em sua 
confecção. 

⁷⁸ Eurotas – rio da Lacônia, no Peloponeso, em cujas margens 
cresciam muitos loureiros. Nasce na Arcádia e corre para o sul, 
através da Lacônia, e banha Esparta, desembocando no golfo da 
Lacônia. Aparece em muitas referências mitológicas. No Erotas 
os espartanos promoviam competições, exercícios e concursos, 
enquanto o povo assistia sentado nas margens. Desses fatos nasceu 
o provérbio Ad Eurotam sedere, com a explicação: ut sit aliorum 
labores otiosum spectare.

⁷⁹ Conforme relatam Tucídides e Aulo Gélio, os espartanos eram 
exímios guerreiros. Nas batalhas, não se guiavam por princípios 
religiosos nem invocavam a graça dos deuses. Em vez de tubas, 
trompas, trombetas e instrumentos semelhantes, usam lautas; 
julgam que as suaves melodias, no ritmo do anapesto (com duas 
breves e uma longa), os tornavam mais aptos: menos ferozes, mais 
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corajosos, mais calmos na busca da vitória e da própria preservação. 
Começando a batalha, os lautistas, espalhados no meio do exército, 
começavam a tocar. Conseguiam, além de tudo, que as colunas não se 
dispersassem.

⁸⁰ Esculápio – os textos citam três personalidades médicas com 
esse nome; por im, foram personi icados num só, sobretudo pelos 
latinos. Cícero, porém, distingue os três. Em geral, refere-se ao ilho 
de Apolo e de Coronides. São atribuídas a ele inovações médicas 
importantes, como o uso de purgantes e o cuidado com os dentes. 
Por tentar violar a lei da morte, foi fulminado com um raio por 
Júpiter. Seu pai Apolo o resgatou, dando-lhe a imortalidade como 
o deus da medicina.

⁸¹ Eurípilo – lendário rei da Mésia e da Tessália, ilho de Telefo e 
de Astíoca (irmã de Príamo), segundo algumas fontes. Foi um dos 
pretendentes à mão de Helena. Durante a guerra de Troia, partiu da 
Mésia com um grande exército para ajudar os troianos, levado por 
promessas de grande recompensa. Na luta, matou Nirea e Peneleu, 
mas depois foi morto por Neoptolemeu.

⁸² Cesto – termo técnico: caestus, -us, possivelmente de origem 
grega (kestovV), “cabo de arma”, “empunhador”. Na acepção comum, 
“cesto” de vime trançado, usado sobretudo na vindima. No texto, 
signi ica uma espécie de luva dos pugilistas: feita com tiras de 
couro bovino cru, com muitas dobras e saliências, cobrindo as 
mãos e por vezes até o antebraço e o cotovelo; para torná-la mais 
pesada, inseriam rosetas de chumbo ou outros metais. A forma 
inal assemelhava-se à cabeça de um aríete. Com isso, os golpes 

tornavam-se tão violentos que a luta geralmente só terminava com 
a morte de um dos contendores. 

⁸³ Sâmnio – região da Itália antiga, a leste do mar Adriático e 
atravessada pelos Apeninos. Foi incorporado ao Império Romano 
no séc. III a.C., depois de três guerras. Samnita designa um tipo 
de gladiador, conforme a indumentária e as armas usadas nos 
combates; esses lutadores não eram necessariamente samnitas, 
que se caracterizavam pelo ódio com que duelavam (enquanto os 
campanos, por exemplo, o faziam com altiva soberba).

⁸⁴ Puri icações – lat. Niptra, -orum, do grego Nivptra“abluções” ou 
“puri icações”. Nome de uma tragédia de Sófocles. Trata da morte 
de Ulisses, causada pela picada de uma arraia (pastinaca) venenosa, 
induzida por seu ilho Telégono; os espinhos dessa arraia eram 
capazes de perfurar armaduras e armas. O poeta latino Pacúvio 
(220-132 a.C.) usou o mesmo título e tema em uma comédia.

⁸⁵ Zenão Eleates – ilósofo grego (490/485-430 a.C.), nascido em 
Elea, cidade da Lucânia na Magna Grécia. Discípulo de Parmênides, 
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negava a realidade do movimento, baseado no movimento das 
lechas. Não deve ser confundido com Zenão de Cítio, da ilha de 

Chipre (séc. IV-III a.C.), fundador da escola estoica, cuja doutrina 
engloba parte da cosmologia de Heráclito, a ética cínica e parte 
da lógica aristotélica. Nem com Zenão de Sido, ilósofo epicurista, 
chefe da escola e mestre de Cícero e Filodemo.

⁸⁶ Anaxarco Democrítio – ilósofo grego, discípulo de Demócrito, 
donde o apelido. Amigo íntimo de Alexandre Magno, que lhe 
dava mais atenção que a seus generais, participou da expedição 
contra os persas. Criticou duramente, perante Alexandre Magno, o 
tirano Nicocreonte, de Chipre. Depois da morte de Alexandre, uma 
tempestade o obrigou a aportar em Chipre. Preso por Nicocreonte, 
por vingança, foi colocado sobre uma pilha de pedras e golpeado 
com marretas; por im, foi desmembrado e descarni icado – sem 
uma queixa ou gemido.

⁸⁷ Calano, o indu – nome talvez mais famoso entre os gimnoso istas 
(‘sábios nus’), membros de uma corrente ilosó ica da Índia e do 
Egito, que buscava a sabedoria pela contemplação, meditação e 
imobilidade. Viviam nus nas lorestas e eram vegetarianos. Calano 
viveu no tempo de Alexandre Magno, a quem escreveu uma carta. 
Condenado, atirou-se voluntariamente na fogueira. Antes de se 
atirar, perguntado por Alexandre se teria algo para ser transmitido 
ou a dizer, respondeu: “Dentro em breve te verei.”

⁸⁸ Filoctetes – lendário rei dos málios, povo grego, e um dos chefes 
na guerra de Troia. Amigo de Hércules, de quem herdou as lechas 
envenenadas. A mordida de uma cobra lhe causou uma gangrena 
fétida e por isso foi abandonado na ilha de Lemnos, onde icou 
isolado por dez anos. Ulisses e Diomedes foram buscá-lo, porque 
um oráculo havia a irmado que os gregos só tomariam Troia e 
venceriam a guerra com as lechas de Hércules. Sófocles usou a 
história de Filoctetes como tema de uma de suas tragédias. 

⁸⁹ Dionísio de Heracleia – ilósofo de início estoico; ilho de Tepfante 
e discípulo de Zenão. Velho e com problemas nos olhos, bandeou-se 
para Epicuro, e Cleante o censurou. 

⁹⁰ Epígonos – nome dado aos ilhos dos Sete Chefes, no cerco a Tebas, 
durante a guerra para vingar a morte de Palinice; todos morreram 
nessa guerra. Também é o título de uma tragédia de Ésquilo 
sobre esse assunto, traduzida por Ácio para o latim. An iarau é 
personagem ligado a essa guerra. Vidente e áugure, sabendo que ia 
morrer na guerra contra Tebas, tentou esquivar-se, mas foi forçado 
a ir. Lutou bravamente, mas desapareceu com seu carro de guerra 
num precipício. O texto de Cícero refere-se a esse fato.
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⁹¹ Posidônio – historiador e ilósofo estoico grego (135-50 a.C.), 
nascido na Síria. Discípulo de Panécio, viveu em Rodes, onde teve 
como ouvintes a Cícero e Pompeu. Veio a falecer em Roma. 

⁹² Arião Metimneu – poeta lírico e exímio tocador de cítara, nascido 
em Metimna, na ilha de Lesbos, pelo ano 700 a.C.. Considerado o 
inventor do ditirambo antistró ico, que musicava e fazia executar 
por um coro de 50 homens. Viveu por anos na Magna Grécia, onde 
acumulou grande fortuna com sua arte. Quando voltava para 
Lesbos, os marinheiros do navio quiseram matá-lo para icar com 
sua fortuna. Vendo que ia morrer, pediu para cantar sua última 
canção; mas pegou a cítara e atirou-se ao mar. Um gol inho, atraído 
pela música, o levou nas costas até Tênero (promontório e cidade 
da Lacônia, ao sul do Peloponeso). Indo depois a Corinto, contou o 
fato ao rei Periandro, que prendeu e cruci icou os marujos.

⁹³ Lat.: affectiones, “perturbações”; gr.: “experiência”, “alteração”, 
“estado de espírito”.

⁹⁴ Manivan (pr. “manían”): “demência”; “humor negro”; “paixão 
louca”; “delírio profético”; “ inspiração”.

⁹⁵ Melagcolivan(pr. “melancholían”): “bílis negra”; “humor negro”; 
“melancolia”.

⁹⁶ Alcmeu – argivo (nome poético para “grego”), ilho do poeta 
An iareu e de Erí iles. Com o irmão An íloco, foi um dos sete 
epígonos na guerra de Tebas. Para agradar o pai, matou a própria 
mãe. Entrou então em estado de furor; em busca de expiação, 
refugiou-se entre vários amigos. Depois de sucessivos casamentos, 
em que o presente era uma joia que tirara da mãe, não conseguiu 
sair do estado de furor e acabou sendo assassinado. Título e tema 
de uma tragédia de Ênio. – Ajax – rei de Salamina e um dos chefes 
gregos na guerra de Troia. Morto Aquiles, seu meio irmão, pediu aos 
demais chefes as armas dele, mas elas foram entregues a Ulisses. 
Foi então acometido de furor incontrolável: matou todo o seu 
rebanho e depois a si mesmo, com a espada que recebera de Heitor. 
– Orestes – ilho de Agamemnon, rei de Micenas no Peloponeso, e de 
Clitemnestra; irmão de I igênia e de Electra. Quando Orestes ainda 
era criança, sua mãe de apaixonou por Egisto, príncipe de Micenas; 
esse matou o pai de Orestes e pretendia matá-lo também. Electra, 
sua irmã, raptou-o de Egisto e o entregou a Estró io, rei da Fócida, 
que o educou juntamente com seu ilho Pilades; os dois se tornaram 
amigos. Maior de idade, soube de sua origem e resolveu vingar a 
morte do pai. Com Pilades foi a Micenas e matou Egisto e a própria 
mãe Clitemnestra. Entrou então em estado de furor. Para curar-se, 
um oráculo o mandou a Colcos e depois percorreu várias regiões da 
Itália, sem obter a cura.
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⁹⁷ Crantor – Filósofo acadêmico grego, ouvinte de Platão; nobre 
de origem, mas não foi um grande ilósofo. Foi contemporâneo de 
Palemon e Crátetes; faleceu com idade avançada por volta de 278 
a.C. Escreveu bastante, sendo mais conhecido por sua obra sobre o 
luto e os males da vida, citado várias vezes por Cícero.

⁹⁸ Swvfrona pr. “sôfrona”) – forma acusativa de swvfrwn - –
“sadio de espírito ou de coração”, “sensato”, “prudente”, “moderado”, 
“temperante”. E o substantivo correspondente swfrosuvnhn (pr. 
sofrosýnen), acusativo, “bom senso”, “prudência”, “sabedoria”, 
“temperança”, “modéstia”, “simplicidade”.

⁹⁹ Crhsivmou (pr. “chresímu”) – forma gen.: “útil”, “aproveitável”, 
“utilizado”, “de boa qualidade”.

¹⁰⁰ =Ablavbeian (pr. “ablábeian”) – “inocuidade”, “inocência”; 
“ausência de dano ou de perigo”, “tranquilidade”.

¹⁰¹ L. Pisão – Lúcio Pisão, esse é o cognome da gens Calpurnia, 
plebeia e muito antiga, originada de Calpo ou Calpure, ilho de 
Numa. Pisão foi cônsul e orador; por suas qualidades de homem 
público, foi apelidado de Frugi, antigo dativo de frux, usado como 
adjetivo indeclinável e signi ica “que tem bom procedimento, 
cordato, sensato, sóbrio, honesto, frugal, honrado”.

¹⁰² Fruge – ablativo de frux, frugis. Como lux e outros, é um termo do 
tipo animado e por isso feminino. Possivelmente designava a força 
fecundante da terra e seu resultado, a colheita. O mais comum é seu 
emprego no plural, fruges, “os produtos da terra”, particularmente 
os cereais, sendo semanticamente mais amplo que frumentum. O 
tópico faz eco ao que disse Varrão: “Quod segetes ferunt, fruges; a 
fruendo, fructus.” (De Ling. Lat., 5, 37). A expressão esse frugi bonae, 
‘ser capaz de dar boa colheita’, reduziu-se a frugi e passou a ser 
aplicada também às pessoas, como adjetivo invariável, como frugi 
homo, com os signi icados indicados na nota anterior. – Já em Plauto, 
nequam é usado como antônimo de frugi. Formado da partícula 
negativa ne + quam, inde inida, é indeclinável; como adjetivo tem 
o sentido de “que não vale nada”, “que não presta para nada”, 
“mau”, “de má qualidade”; “vil”, “infame”; e como substantivo, “mal”, 
“prejuízo”; “devassidão”, “orgia”. Usado também como advérbio, 
dispõe de forma comparativa e superlativa. Cícero normalizou a 
forma adverbial ao substituir nequam por nequiter.

¹⁰³ Melanipo – “utilizador de cavalos negros”. Tebano, ilho de Astaco. 
Durante a guerra de Tebas feriu gravemente a Tideu, ilho de Eneu e 
Altaia. Pouco depois, Melanipo foi morto e sua cabeça decepada foi 
levada a Tideu moribundo, que começou a mordê-la e, devorando-a, 
morreu. Ácio (v. nota 4 do Livro II, p. 54) usou esse tema na tragédia 
Melanippus. Em outras versões, porém, o herói é Melanippa; é 
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possível tratar-se de outra obra diferente ou apenas de alguma 
confusão de copistas. 

¹⁰⁴ Calístenes – (“in luente pela beleza”, 367-327 a.C.). Filho de 
Olíntio e de Herus, esta consobrinha de Aristóteles. Filósofo e 
discípulo de Aristóteles. Foi preceptor e amigo de Alexandre, o 
Grande, pelo qual foi incumbido de escrever seus feitos da guerra 
da Ásia. Na Pérsia, negou-se a adorar o rei segundo os usos locais e 
foi por isso executado. Teofrasto escreveu um libelo – Callistenes – 
contra essa morte desnecessária, deplorando-a profundamente. O 
escultor An istrato esculpiu uma estátua a Calístenes.

¹⁰⁵ Enomaus – ilho de Marte e de Estéropes, rei da Élida e de Pisas. 
Sua ilha, Hipodâmia, foi moça de extraordinária beleza, sendo 
pretendida por muitos. Um oráculo havia prevenido Enomaus de 
que seria morto pelo genro. Por isso, propunha aos pretendentes 
uma corrida: se o pretendente vencesse, casaria com a ilha, caso 
perdesse, seria executado. Possuindo ótimos cavalos, Enomaus 
sempre ganhava e punha as cabeças dos perdedores sobre as 
portas da cidade. Depois apareceu Pélops, ilho de Tântalo, por 
quem Hipodâmia se apaixonou. Para vencer os cavalos do pai, 
ambos subornaram Mirtilo, o cocheiro do carro do pai: não foram 
colocadas as travas das rodas, que logo se soltaram e Enomaus 
morreu. Pélops casou-se com a moça e herdou o reino do sogro. 
Tiveram dois ilhos, Tiestes e Atreu (ver nota 48). Oenomaus é 
também o título de uma tragédia de Ácio.

¹⁰⁶ Acestes – nobre troiano, ilho de Criniso e de Egesta. Quando 
o rei troiano Laomedon, trisavô de Príamo, construiu as muralhas 
de Troia, prometeu uma oferenda a Netuno e a Apolo; terminada a 
obra, recusou-se a cumprir a promessa. Por isso, Netuno mandou 
monstros marinhos destruir os campos troianos. O oráculo, 
consultado sobre como se livrar dos monstros, ordenou que se 
sacri icasse anualmente uma moça, a ser devorada pelos monstros 
marinhos. Por isso, muitas fugiram de Troia, inclusive Egesta, ilha 
do nobre Hipotes, que foi de navio para a Sicília; lá deu à luz a 
Egesto, que foi chamado de Acestes por Virgílio, nome pelo qual 
passou a ser conhecido.

¹⁰⁷ Cirenaicos – membros da escola ilosó ica fundada por Aristipo 
de Cirene. Negavam a possibilidade de se apreender a realidade 
externa. Só se apreende o que se sente interiormente, como a dor e 
as paixões. Nem se pode conhecer realmente qual é a cor ou o som 
de algo, a não ser que nos afete internamente de algum modo. Essa 
posição faz lembrar o “Cogito ergo sum” de Descartes.

¹⁰⁸ M. Crasso – Marcos Licínio Crasso, cognominado também ‘dives’, 
avô do triúnviro Crasso. Morreu na guerra contra os partas. Foi 
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pretor em 627 ou 628 a.U.C. Historiadores o denominam agelastus 
(ajgevlasto"), “que não ri” , “sério”, “triste”.

¹⁰⁹ Eéta ou Eétes – lendário rei da Cólquida, no Ponto, ilho do Sol e 
de Pérside, esta ilha do Oceano; irmão de Perseu. Dentre as várias 
versões dessa lenda, Eéta teve seu reino usurpado, foi banido, mas 
Jasão e os argonautas, ao voltarem da famosa expedição em busca 
do velo de ouro, lhe restituíram o reino, com a ajuda de Medeia. 
Viveu até idade avançada, sendo por isso cognominado “velho”. – 
Telamão – herói grego, ilho de Éaco, rei de Egina; pai de Ajax, um 
dos heróis gregos na guerra de Troia.

¹¹⁰ Órgão hidráulico – instrumento musical, conhecido pelas 
referências de Cícero, Plínio (Hist.Nat., IX, 8) e Vitrúvio (De Arch., 
X, 13), além de alguns desenhos e inscrições. Usava a ação da água 
para produzir sons, pela pressão de um peso. Tinha apenas oito 
tubos e era assentado sobre um pedestal redondo. Nas ilustrações, 
não há vestígios de chaves, pedais ou outros acessórios, que o 
izessem funcionar. Por isso, deduz-se que funcionasse através de 

algum mecanismo, de cuja natureza não se tem conhecimento.

¹¹¹ Eufórion – poeta grego, nascido em Cálcida, cidade da Eubeia, 
por volta de 276 a.C.. Escreveu obras em vários gêneros literários, 
destacando-se no elegíaco. O gramático Diomedes diz que Tibulo 
e Galo o imitaram nesse gênero, como também Tibério. De suas 
obras em prosa, chegaram até nós apenas alguns fragmentos. 
Não confundir esse Eufórion com seu homônimo, natural do 
Quersoneso, e de pouca in luência, pelo que é denominado ‘minor’ 
pelos antigos.

¹¹² Caio Graco – um dos irmãos Gracos, ilhos de Semprônio Graco 
e de Cornélia: Tibério (162-133 a.C.) e Caio (154-21 a.C.) foram 
tribunos do povo e oradores. Com suas leis agrárias, pretendiam 
melhor distribuição das terras conquistadas, das quais a aristocracia 
se havia apoderado; nesse intento, investiram grandes quantias de 
dinheiro público.

¹¹³ V. nota 9, p. 85.

¹¹⁴ Andrômaca – ilha de Etião, rei de Tebas, esposa do troiano 
Heitor e mãe de Estinacte e Laodamante. Tentou de todas as formas 
evitar que Heitor fosse lutar contra o desa iante Aquiles. Não 
conseguiu e Heitor foi morto. Logo depois da luta, Andrômaca foi 
com os ilhos e Príamo solicitar o corpo do marido, o que lhe foi 
negado; teve que presenciar o corpo do marido ser arrastado ao 
redor da cidade. Depois da queda de Troia, foi entregue a Pirro, que 
a levou como prisioneira à Grécia. Contudo, há outras versões sobre 
seu destino. Sua trajetória serviu de tema para várias tragédias 
(Eurípedes, Névio, Ênio, Sêneca).
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¹¹⁵ Siciônios – habitantes da antiga cidade de Sicione, na Acaia. Eram 
conhecidos pelo esmero em relação ao aspecto exterior, sobretudo 
com os pés e os calçados, cujo aspecto era bem pouco masculino, 
como o diz Cícero: “Si mihi calceos Sicyonios attulisses, non uterer, 
quanvis essent habiles et apti ad pedem, quia non essent viriles.” 
(De Orat., 1,54.) Usavam perfumes e óleo de pepino, produto local 
característico, conhecido entre os romanos como oleum Sicyonum.

¹¹⁶ Clitômaco – “ínclito lutador”. Filósofo cartaginês; depois de 
Carnêades, tornou-se chefe da Nova Academia, juntamente com 
Cármada e Esquimo, por volta de 645 a.U.c. Conhecido como 
“Punicus”; Cícero lhe dá os epítetos de “acutus, valde studiosus et 
diligens et industrius” (Acad., IV,51). Faleceu com idade avançada, 
mas em data ignorada. Escreveu muitas obras, das quais Cícero cita 
duas. O ponto de partida de sua iloso ia é a dúvida universal.

¹¹⁷ Ceciliano – “referente a Cecílio”. Trata-se uma referência 
atribuível a dois Cecílios. a) Um Cecílio foi poeta cômico, às vezes 
denominado Caecilianus senex, identi icado com Caecilius Statius 
ou Caecilius Comicus. b) E A. Licinio Archia: nascido em Antioquia, 
na Síria, por volta de 634 a.C. Bom poeta, viajou pelos países da 
Ásia; na Itália, conviveu com personalidades ilustres da época; 
recebeu a cidadania romana e adotou o nome gentílico Licinius. Sua 
Fabula Caeciliana é um poema em homenagem aos Metelos, gens 
derivada dos Cecílios; talvez por ter sido escrita em grego, passou 
a ser conhecida como Fabula Caeciliana. Seus epigramas foram 
conservados na Antologia Palatina.

¹¹⁸ Caio Fabrício – Também conhecido apenas por Licínio. Foi cônsul 
pela primeira vez em 472 a.C., lutando contra os samnitas, lucanos 
e brútios no sul da Itália. Em 474 a.C., o senado o enviou ao rei Pirro, 
depois da derrota dos romanos, para negociar a libertação dos 
prisioneiros. Pirro tentou fazê-lo trair a pátria, sendo prontamente 
repelido. Não tendo nada de seu, Pirro libertou os prisioneiros 
sem nenhum resgate. Fabrício fez da pobreza um ideal de vida. 
Tanto que suas ilhas solicitaram ajuda do senado para o dote de 
casamento, já que o pai não lhes havia deixado herança alguma, a 
não ser o nome muito honrado.

¹¹⁹ Bião – nascido de pai liberto, por volta de 300 a.C., foi ilósofo 
e so ista. Levou vida desregrada e devassa. Com sátiras mordazes, 
atacou homens, ridicularizou poetas, não poupando nem mesmo 
Homero. Ateu, foi irreverente com os deuses. O stultissimum regem 
é Agamêmnon. Bastante conhecido e citado por autores latinos.

¹²⁰ Ésquines – conhecido como "socrático". De pai salsicheiro, 
era tão pobre que, não tendo nada para dar a Sócrates, ofereceu-
lhe o único bem de que dispunha, a si mesmo. Morto Sócrates 
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foi para a corte de Dionísio, na Sicília, onde viveu até ser expulso 
pelo tirano Dião. De volta a Atenas, abriu uma escola; escreveu 
tratados jurídicos e muitos diálogos, de cuja autenticidade muitos 
duvidam, atribuindo-os a Sócrates, obtidos através de Xantipa, a 
mal humorada esposa de Sócrates.

¹²¹ Belerofonte – ilho de Netuno e Eurímones, ilha de Niso ou 
Sísifo. Seu nome era Híponos, mas passou a chamar-se Belerofonte 
(“matador de Belero”), depois de ter matado a Belero de Corinto. Foi 
rei de E ira, de cujo reino foi espoliado por Proeto, rei dos argivos, 
em cujo palácio viveu. Belo isicamente e de elevadas virtudes 
morais, foi tentado pela rainha Antia. Repelida, a rainha acusou 
Belerofonte de tentar seduzi-la. Respeitando a lei da hospedagem, 
o rei não quis matá-lo, mas enviou-o ao sogro Iobates, na Lícia, com 
instruções para submetê-lo a tarefas e lutas, nas quais fosse morto. 
A última foi a de matar Quimera, o monstro com cabeça de leão, 
corpo de cabra e cauda de dragão, que expelia fogo pela boca. Com 
a ajuda do cavalo alado Pégaso, cedido por Netuno, Belerofonte 
matou o dragão. Findas as missões, quis subir aos céus, montado 
em Pégaso. Júpiter, porém, o fulminou com um delírio: caiu na 
planície de Ales, cidade da Cilícia, por onde perambulou errante.

¹²² Niobe – ilha de Tântalo e Diones, neta de Atlas e esposa de 
An ião, rei de Tebas. Teve sete ilhos e sete ilhas, sendo por isso 
chamada de “genitrix Sipyleia” e “mater Thebana”. Orgulhosa, ousou 
sobrepor-se a Latona, mãe dos deuses Apolo e Diana. Pela queixa 
da mãe, Apolo matou com lechadas os ilhos, que caçavam numa 
loresta, e Diana, as ilhas, menos uma, no próprio palácio. Niobe, 

chorando a morte dos ilhos, foi transformada em estátua de pedra 
no monte Sipilo.

¹²³ Hécuba – ilha de Dimantes, rei de Tebas, esposa de Príamo, rei 
de Troia. Teve muitos ilhos, dentre os quais Heitor, Páris e Polidoro, 
Cassandra e Polixena. Depois da destruição de Troia, Hécuba coube 
por sorte a Ulisses, que a levou prisioneira. Em Palene, região 
da Trácia, reconheceu, morto na praia, o corpo do ilho Polidoro, 
a quem o pai con iara a guarda de grande quantidade de ouro, 
ajudado pelo cunhado Polimnestor. Este, levado pela cobiça, matou 
Polidoro. Hécuba foi até Polimnestor, entrou na sala secreta e, com o 
auxilio de outras prisioneiras, arrancou os olhos do assassino, cujos 
servos atiraram nela dardos e pedras: nesse momento Hécuba se 
transformou em cão.

¹²⁴ Oileu – rei dos lócrios. O Ajax do texto é dito Maior, ilho de 
Telamão. O Ajax Minor, também conhecido como Ajax Oileu, é ilho 
de Oileu.
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¹²⁵ Lícon – ilho de Asteanacte, da Tróade. Filósofo peripatético, 
sucessor de Stráton na escola. É chamado glykon, “doce”, por causa 
da beleza e luência de sua linguagem. Escreveu De inibus malorum 
et bonorum, donde Cícero extraiu a referência. De sua outra obra, 
De natura animalium, há referências apenas. Certamente foi autor 
de outras obras, cuja autenticidade é duvidosa.

¹²⁶ Lúcio Bruto – Seu nome era Lucius Iunius, sobrinho do 
rei Tarquínio Soberbo. Fingiu ser debiloide, em latim Brutus 
(“abobado”, “estúpido”, “debiloide”), a im de conseguir seu intento 
sem despertar suspeitas: derrubar a monarquia tirânica e implantar 
a liberdade. Depois de conseguir seu objetivo, foi nomeado cônsul, 
o primeiro da História. Como símbolo adotou os fasces, feixinho de 
toletes de madeira com uma machadinha interposta, denominado 
Bruti fasces ou Bruti secures, adotado por todos os cônsules pósteros. 
Foi fundador de uma grande gens Romana, cujas características 
foram o amor à pátria e o ódio contra todos os tipos de tirania – até 
em M. Brutus, o primeiro a apunhalar a Caio Júlio César, o grande 
ditador democrático.

¹²⁷ Ápio Cláudio Cego – da nobre gens Claudia. Não se sabe ao certo 
a que Carmen Cícero se refere; talvez seja um livro de provérbios 
ou de sentenças. Os escritos de Ápio são de caráter político e 
jurídico; no tempo de Cícero, esse autor era pouco lido, mas muito 
prestigiado na época de Sêneca.

¹²⁸ Lélio – Caio Lélio, cognominado o sábio. Caio Lélio, seu pai, 
participou das guerras púnicas, tendo sido colaborador e grande 
amigo de Cipião. Quando menino, foi ouvinte de Diógenes e de 
Pané io. Dedicou-se à retórica; conhecemos os títulos de seis de 
seus discursos, dos quais restam apenas fragmentos. Muito elogiado 
por Cícero e bastante citado na literatura latina; destacou-se pela 
elegância de estilo e por suas virtudes pessoais de honestidade e 
amor à pátria. Como o pai participou de guerras, destacando-se a 
grande vitória sobre Viriato, em 609 a.U.c..

¹²⁹ Ama írio – medíocre ilósofo epicurista; além disso, segundo 
Cícero (Acad., I, 2), um mau escritor; não tinha a elegância estilística 
requerida pelos clássicos.

¹³⁰ Kathgorhvmata–Pl. de kathgovrhma-to"signi ica 1) “acusação”, 
“repreensão”; 2) “indício”, “sinal revelador”; 3) “qualidade atribuída”, 
“atributo”. Noshvmata– Pl. de novshma-to": “doença”, “enfermidade”; 
“defeito”; “ lagelo”; “infortúnio”, “sofrimento moral”. =Arrwsthvmata 
– Pl. de ajrrwvsthmato": “fraqueza”, “doença”; “enfermidade moral”; 
para os estoicos, “enfermidade da alma não iniciada na iloso ia”.

¹³¹ Atílio – foi poeta cômico, citado em quinto lugar, antes de 
Terêncio, por Vulcatio Sedigito. Cicero, em Ad Att., 44, 20, o quali ica 
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de durissimum e Porcius Licinus, de ferreum scriptorem. Talvez 
baseada em Menandro, Misogynus ou Misogyne é uma de suas 
comédias, das quais restam poucas referências. Pelo nome, liga-se 
a uma das mais tradicionais famílias de Roma, com grande atuação 
em vários campos de atividade.

¹³² Timão – ilósofo ateniense do séc. V a.C., conhecido por sua 
misantropia, citada por Cícero também em outros contextos.

¹³³ Leucates – ou Leocata e Leocate: monte muito alto e escarpado do 
Epiro, na ilha de Leucas, defronte à de Acarnania. Segundo a tradição, 
os amantes costumavam atirar-se desse pico ao mar, para livrar-se de 
seus male ícios. O nome do monte provém de Leucates, um menino 
que Apolo quis raptar, mas que se atirou ao mar, evitando o rapto. 

¹³⁴ Milcíades – célebre general ateniense, ilho de Címon, que 
derrotou os persas de Dario, na batalha de Maratona, em 490 a.C.; 
essa vitória foi pintada em um grande pórtico, dito Pécile, com 
indicação dos muitos troféus tomados aos persas. Posteriormente, 
Milcíades foi acusado de traição e condenado à morte; revisto o 
processo, sua pena foi comutada em multa. Não tendo com que 
pagá-la, foi preso e morreu na prisão.

¹³⁵ Afrânio – poeta cômico latino. Viveu em Roma, com indicações 
do ano 94 a.C., sendo mais jovem que Terêncio. Escreveu Fabulae 
Togatae, tendo Menandro como modelo, conforme ele próprio 
declara. Muito elogiado por autores latinos. De suas obras 
restam apenas fragmentos, citações e referências, encontradas 
especialmente nos gramáticos. Parece justo concluir daí que foi 
considerado um bom escritor.

¹³⁶ Torquato – trata-se de Tito Mânlio, que venceu a um gaulês em 
luta singular e depois o despojou de um bracelete ou colar de ouro 
(Cf. Tito Lívio, 7,10). Daí lhe adveio o cognome: de torquis, “colar”, 
“bracelete” > Torquatus, designação que passou depois para toda a 
família, de grande importância na história romana.

¹³⁷ Clastídio – lat. Clastidium (em Políbio aparece em grego, 
), cidade dos lígures na Gália Cisalpina, hoje 
Casteggio. Conhecida pela vitória romana, sob o comando do cônsul 
Marcelo, em 532 a.U.c., sobre os insubros e os gauleses cisalpinos, 
comandados por Virdumaro, que morreu em combate. Valiosos 
foram os despojos dessa guerra. – Ainda em Clastídio, P. Cornélio 
Cipião travou batalha com Anibal; por im a cidade foi destruída por 
incêndio na última guerra romana contra os gauleses. É também o 
título de uma fabula praetextata de Gneu Névio, da qual restam dois 
fragmentos conservados por Varrão.
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¹³⁸ Arrunte (Arunte) – ilho de Tarquínio Soberbo. É um prenome 
itálico, de origem etrusca e muito comum nos documentos antigos; 
apresenta muitas variantes. 

¹³⁹ Trabea – Quintus Trabea, poeta cômico latino do séc. II a.C., do 
qual nos restam alguns fragmentos, citado alhures por Cícero, como 
em Ad Fam.¸9, 21, 1.¹⁴⁰ Cecílio – Cecílio Estácio, poeta cômico. (Cf. 
nota 15, Livro I).

¹⁴¹ Alceu – (“robusto”) poeta lírico, natural de Metilene, na ilha 
de Lesbos, por isso denominado Lésbio. Viveu por volta do ano 
600 a.C., ou talvez um pouco antes. Contemporâneo de Safo, 
mencionam-se mutuamente nos poemas. Ajudou a Pítaco na 
luta contra os tiranos de sua pátria, o que explica a afirmação de 
Cícero. Depois, Pítaco foi eleito tirano pelo povo e Alceu o atacou 
com seus poemas, sendo por isso exilado. Tentando voltar, foi 
vencido; por ser um grande poeta, foi poupado. Criou o metrum 
alcaicus, cujos tipos são citados por gramáticos latinos, como 
Diomedes e Vitorino.

¹⁴² Íbico – poeta grego, nascido em Régio, cidade do Brútio, na Magna 
Grécia. Ficou conhecido por sua grande paixão por meninos. Viajou 
por vários lugares, tendo estado em Samos, no tempo do tirano 
Polícrates. Por volta de 535 a.C., foi atacado por ladrões; tentando 
livrar-se, disse-lhes que os grous, que casualmente sobrevoavam 
o lugar deserto, seriam seus vingadores. Mas foi assassinado. 
Depois, na cidade, um dos ladrões viu grous voando e disse: Ecce 
Ibyci vindices! Alguém ouviu e o acusou; os ladrões foram punidos. 
Bastante citado pelos autores latinos. O que sobrou de suas obras 
foi publicado em 1833 na Alemanha.

¹⁴³ Dicearco – ilósofo peripatético grego. (V. nota 9, Livro I).

¹⁴⁴ Leucadia – nome de mulher. Título de uma obra de Menandro, 
que inspirou uma peça latina de Sexto Turpílio, de que só restam 
fragmentos.

¹⁴⁵ Atreu – ilho de Pélops e Hipodâmia; pai de Agamêmnon e 
Menelau. Foi rei de Micenas. V. detalhes, relacionados ao texto, na 
nota 48.

¹⁴⁶ Árquitas – nascido em Tarento, donde o cognome Tarentinus, 
ilósofo pitagórico, ouvinte de Filolau; foi também respeitado 

astrólogo e geômetra. Manteve contatos com Platão, que o livrou 
do tirano Dionísio. Segundo Vitrúvio, escreveu também sobre 
agricultura e inventou muitos instrumentos. Pela escola de 
Alexandria seria considerado “ ilólogo”, pela variedade de seus 
conhecimentos. – Cícero se refere ao fato de que Árquitas dedicou-
se por bastante tempo ao estudos dos preceitos pitagóricos no 
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Metaponto; ao voltar para casa, veri icou que o feitor de sua 
propriedade não havia cuidado dela como devia; por isso perdeu a 
produção de seus campos e icou furioso. Contudo, por estar irado, 
não supliciou o feitor para não cometer uma injustiça.

¹⁴⁷ Zópiro – famoso isionomista grego do tempo de Sócrates, do 
qual pouco se sabe.

¹⁴⁸ Atlas (ou Atlante) – na mitologia clássica, confundem-se três 
personagens com esse nome, com origem, iliação, detalhes e 
feitos divergentes. Especialistas procuram fundir os três. Em uma 
versão, Atlas foi recebido como hóspede no céu; pretendendo 
insinuar-se onde não devia, foi precipitado no oceano, que passou 
a denominar-se Atlântico. Em outra versão, mais de acordo com o 
texto de Cícero, Atlas era o nome de um sábio da Líbia, profundo 
conhecedor da astrologia e das profundezas do mar (Vitrúvio, De 
Arch., 6,7,6). Teria sido um dos Titãs, que lutaram contra Júpiter e 
foram vencidos. Atlas foi condenado a sustentar o mundo; ensinou 
astrologia a Hércules e esse o sucedeu no castigo.

¹⁴⁹ Cefeu – rei da Etiópia, abrangendo nos tempos antigos 
também a Síria, a Palestina e a Fenícia. Filho de Fênico e neto de 
Agenor. Da esposa Cassiopeia teve a filha Andrômeda, cuja beleza 
foi colocada pela mãe acima da das Nereidas; como castigo, foi 
amarrada e exposta aos monstros marinhos. Perseu prometeu 
salvá-la, se depois ela lhe fosse dada como esposa; matou os 
monstros e casou-se com ela. Durante as núpcias, Fineu, a quem 
Andrômeda tinha sido prometida anteriormente, tentou matar 
Perseu, originando grande luta. Tendo vencido, como castigo, 
Perseu e os seus foram colocados perante a cabeça da Medusa 
e se transformaram em pedra. Posteriormente, Cefeu, a esposa, 
a filha e o genro foram levados aos céus e Cefeu tornou-se uma 
estrela brilhante.

¹⁵⁰ Heráclides – natural de Sínops, no Ponto. Discípulo de Platão, 
Speusipo e Aristóteles, foi ilósofo, historiador e dono de vasta 
erudição. Viveu nos ins do séc. IV a.C.; escreveu muitas obras sobre 
ética, ísica, gramática, música, retórica e história; restam partes de 
sua obra histórica. Diógenes Laércio escreveu uma biogra ia dele.

¹⁵¹ Arquelau – ilósofo grego de Mileto ou de Atenas. Santo 
Agostinho o chama de “philosophus Jonici generis” (De Civ. 8, 2), foi 
discípulo e depois sucessor de Anaxágoras e mestre de Sócrates. 
Sêneca o quali ica como “antiquitatis diligens”.

¹⁵² Carnéades – natural de Cirene, na África, e por isso apelidado 
Cireneu; ilho de Filocomo ou Epicomo. Cícero a irma ter ele vivido 
90 anos (219-129 a.C.). Discípulo de Filão, ouvinte de Egesino e 
estudioso de Crisipo. Foi o fundador da Terceira (ou Nova) Academia. 



522

Dotado de grande capacidade e agilidade intelectual, tinha 
excepcional luência ao falar e seu discurso era suave e elegante. 
Em 133 a. C., foi enviado, juntamente com Critolau e Diógenes, o 
Babilônio, como legado a Roma, para tratar com o senado os altos 
interesses de Atenas. Sua argumentação foi tão viva e fundamentada, 
que os senadores se sentiram mais coagidos do que convencidos. Por 
isso, Catão, o Censório, aconselhou que a legação fosse mandada de 
volta, porque seus cerrados argumentos poderiam provar tanto que 
a mentira é verdade, como que a verdade é mentira. – Foi contrário à 
doutrina dos estoicos. De seu punho nada chegou até nós, a não ser 
algumas cartas que teria escrito a Ariarates, rei da Capadócia; sua 
doutrina foi transmitida por escritos de seus discípulos.

¹⁵³ Cavalete – lat. eculeus ou equuleus, “cavalinho”. No texto, designa 
um tipo de máquina de tortura, de madeira, cuja forma lembra um 
cavalo, na qual os membros do corpo eram esticados e torturados, 
a im de se obter resposta a questões obscuras ou desconhecidas 
sobre algum crime. Não há descrição dessa máquina de tortura, 
aplicada sobretudo a escravos: era um tipo de empalação; o réu, nu, 
sentava-se no cavalete e pesos eram amarrados a seus pés e mãos. 
O equuleus cochlearius era giratório, aumentando o suplício.

¹⁵⁴ Marcos Atílio – cônsul em 267 e 256 a.C.. Nas guerras púnicas 
venceu a batalha naval com Amílcar. Na continuação da guerra, foi 
vencido e preso pelos cartagineses com a ajuda dos espartanos. 
Em busca da paz e da troca dos prisioneiros, com promessa sob 
juramento de voltar, foi enviado a Roma; o senado recusou as 
propostas a conselho do próprio Atílio. Ele voltou a Cartago e foi 
torturado: com as pálpebras cortadas foi colocado dentro de uma 
arca de madeira para que icasse de vigia. – Marcos Aquílio – cônsul 
em 101 a.C., quando venceu a guerra contra os escravos fugitivos, 
comandados por Atenão. Em 96 a.C., foi enviado pelo senado ao rei 
Mitridates, que havia ocupado territórios do Império no oriente. 
No ano seguinte foi preso e entregue a Mitridates que, em vez 
de atender ao pedido de Roma de troca de prisioneiros, açoitou, 
supliciou e matou a todos. Por ser considerado muito ambicioso, 
Aquílio foi morto com o derramamento de ouro líquido na boca.

¹⁵⁵ Antíoco – cognominado Ascolonita, por ter nascido em Áscalon, 
cidade da Ásia Menor, hoje Askulan ou Scalona. Filósofo acadêmico, 
ouvinte de Filão. De início, foi muito ligado aos estoicos e depois 
também aos acadêmicos, procurando conciliar as duas doutrinas. 
Em Atenas, foram seus ouvintes Varrão, Cícero por seis meses, 
Lúculo e outros. Cícero diz dele que era extremamente tranquilo 
e um escritor muito profundo. Chegou até nós seu livro intitulado 
Sosus (Swvso") e alguns outros escritos. – Aristo – natural da ilha de 
Quios, ilósofo, herdeiro da Academia antiga. Hóspede e amicíssimo 
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de Cícero, com quem conviveu em Roma no ano 703 a.U.C.. Foi 
também mestre de M. Bruto e irmão de Antíoco.

¹⁵⁶ Roda – lat. rota, gr. trocov". Como instrumento de suplício: o 
réu era amarrado de modo entrelaçado entre os raios de uma 
grande roda, que era então girada com grande velocidade, até que 
o condenado perdesse os sentidos ou morresse. Tipo de tormento 
muito citado na literatura latina (Cícero, Virgílio, Apuleio, Ovídio, 
Horácio, Sêneca, Tibulo, Propércio, Estácio). Certamente, ecos 
do suplício do mitológico Ixião: rei dos lápitas, na Tessália, 
ilho de Flegias e Megara. Matou seu sogro Deioneu e por isso 

foi abandonado pelos homens e pelos deuses; depois Júpiter se 
compadeceu dele e o levou para o Olimpo; ali tentou namorar 
Juno. Mandado de volta à terra, gloriava-se por toda parte de ter 
tido Juno; Júpiter enfurecido o fulminou com um raio e o condenou 
à roda perpétua nos infernos.

¹⁵⁷ Espeusipo – ilósofo natural de Atenas e membro da Academia.

¹⁵⁸Aristão =Arivstwn, -wno"– natural de Quios; ilósofo estoico, 
discípulo de Lísias e de Zenão. Viveu por volta de 275 a.C. Foi 
cognominado Scepticus, porque julgava não poder conhecer nada. 
Duvidava de tudo, até que os deuses fossem vivos ou que existissem. 
Dizia não haver diferença entre gozar de excelente saúde e estar 
gravemente doente. Por seu radicalismo foi refutado por vários 
ilósofos e outros escritores (Aristipo, Varrão, Cícero, Minúcio Félix, 

Lactâncio, Marco Aurélio). Não deve ser confundido com Aristão de 
Queos, ilósofo peripatético, que viveu por volta de 206 a.C.

¹⁵⁹ Górgias – título de um diálogo de Platão, grande monumento de 
sabedoria, em que se descrevem os costumes e a inteligência dos 
homens. O protótipo foi o grande orador Górgias, nascido em Leontium, 
na Sicília, por isso dito leontino. Discípulo de Empédocles. Em 427 a.C., 
foi enviado por seus concidadãos a Atenas, para obter auxílio contra 
os siracusanos. Foi tão convincente, que os atenienses lhe deram a 
ajuda, sumamente admirados de sua retórica; ensinou oratória aos 
atenienses por cem minas (moeda grega equivalente a cem dracmas). 
Depois, ensinou retórica em Larissa, na Tessália, onde faleceu aos 105 
anos (485-380 a.C.). Muito citado, sobretudo por Cícero e Quintiliano.

¹⁶⁰ Arquelau – rei da Macedônia, ilho bastardo de Perdica II; sucedeu 
ao pai de 413 a 399 a.C. Grande conhecedor da arte da guerra 
terrestre e naval; venceu as corridas de quadriga na olimpíada e 
em Pítias. Fervoroso adepto das letras, concedeu o primeiro posto 
nos conselhos a Eurípedes, de quem também custeou os funerais, 
aparecendo em público com os cabelos raspados e com expressão 
de grande dor no rosto. Diomedes (5, 9, 13) conta o seguinte: 
‘Eurípedes, ao ser solicitado pelo rei Arquelau que escrevesse uma 
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tragédia tendo-o como assunto, acenou que não; e rezou para que 
não acontecesse a Arquelau algo próprio da tragédia, mostrando 
que a tragédia não é outra coisa senão a compreensão das misérias.’

¹⁶¹ Epitá io – do grego ejpitavfionejpiv["sobre"] + tavfion["tumular"]), 
subentendendo-se lovgoV signi icando ‘discurso fúnebre’. O texto 
refere-se ao opúsculo de Platão, intitulado MenevxenoVh]evpitavfioV
que contém um discurso exaltando os atenienses que deram a vida 
pela pátria na guerra. Cícero refere-se ao opúsculo também em De 
Orat., 44,151.

¹⁶² Anticlea – esposa de Laertes, mãe de Ulisses. Quando era levada 
para o futuro marido, foi violentada por Sísifo e engravidou. Como 
Ulisses nasceu depois do casamento, foi normalmente considerado 
ilho de Laertes. O fato, porém, tornou-se conhecido, tanto que, 

por desprezo, Ajax chama Ulisses de “sanguine cretum Sisypho” 
(Ovid., Met.13,31). Quando a mãe Anticlea esperava a volta do ilho, 
recebeu a notícia de sua morte e suicidou-se. Por vezes é confundida 
com Euriclea, que foi a ama de leite de Ulisses.

¹⁶³ Meótide – região do golfo situada ao norte do Mar Negro. Nos 
textos latinos, signi ica pântano, lago, represa ou apenas água. 
Provavelmente pela distância e localização imprecisa, o termo é 
usado pelos autores latinos com acepções bastante variadas. Por 
ser pouco profundo e estreito, não permitia a passagem de navios 
maiores. Situado na foz do rio Tanais, era considerado a mãe do 
Pontus Euxinus, atual Mar Negro. Estendendo-se por regiões 
europeias e asiáticas, era habitado por povos meótidas, divididos 
em várias tribos, todos relacionados com os citas. Atualmente, a 
Meótide antiga é geralmente identi icada com o Mar de Azov, entre 
a Crimeia, a Ucrânia e a Rússia; é ligado ao Mar Negro pelo estreito 
de Bósforo.

¹⁶⁴ Critolau – filósofo peripatético, natural de Fasélida, na 
Lícia; foi preceptor de Aristão Céu. Foi enviado a Roma em 155 
a.C., como legado, juntamente com Carnéades, o acadêmico, 
e Diógenes, o estoico, para tratar da causa de Oropo. Muito 
respeitado como grande orador, muito citado pelos autores 
latinos. Faleceu aos 82 anos. Não deve ser confundido com o 
historiador do mesmo nome, citado por Aulo Gélio; há quem 
considere tratar-se da mesma pessoa. 

¹⁶⁵ Cina – Lucius Cornelius Cinna. Foi extraordinário gênio militar, 
mas cidadão ambicioso e muito cruel. Considerando-se um dos três 
Cornélios, constantes nos livros sibilinos para governar Roma, com o 
consentimento de Silas, chegou ao consulado em 87 a.C.. Depois da 
guerra contra os mársicos, quis impor leis injustas até pelas armas, 
sendo por isso banido de Roma. Subornou o exército do corrupto 
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Ápio, incorporou escravos e iniciou a guerra civil. Assassinou Cneu 
Otávio. Fez Mário voltar da África e, com outros generais, foi recebido 
em Roma; considerada presa de guerra saquearam a cidade, 
provocando uma fuga em massa para a Grécia, onde Silas estava. Com 
Mário, proclamou-se cônsul sucessivas vezes, chegando a quatro, 
como a irma Cícero. Por im, em 84 a. C., tentando obrigar o exército 
a embarcar para a Grécia, a im de atacar Silas, foi morto a pedradas 
pelos próprios soldados em Ancona.

¹⁶⁶ Aquínio – mau poeta. Pouco se sabe sobre ele. Até seu nome 
apresenta variantes: Atilius, Aquinius, Aquinus. É lembrado por 
Plutarco e ridicularizado por Catulo, que o cita entre outros e inaliza: 
omnia colligam venena ac te his suppliciis remunerabor. (14, v. 47).

¹⁶⁷ Árquitas – v. nota 21 do Livro IV.

¹⁶⁸ Agragantinas – adjetivo de Agragas, -tis, nome de uma cidade, 
de um monte e de um rio da Sicília; há variantes como ‘acragantino’. 
Plínio (3.14.4) identi ica a cidade com Agrigento, forma latina do 
correspondente grego  AkravgaV, -toV

¹⁶⁹ V. nota 6, Livro II. 

¹⁷⁰ Jerônimo – V. nota 3, Livro II.

¹⁷¹ Dinômaco e Califante – ilósofos gregos, citados por Cícero também 
em outras obras. Deles pouco se sabe, além de certas posições 
ilosó icas, conhecidas por citações e referências. Fez parte desse 

grupo o ilósofo Diodoro, tendo Dinômaco sido o chefe da escola. 
Alguns autores chamam a atenção para o verbo empregado por 
Cícero – “copulavit” – em clara conotação relativa ao tipo de prazer que 
“juntaram” à honestidade.

¹⁷² Herilo (ou Erilo) – ilósofo cartaginês ou calcedônio, ouvinte de 
Zenão; colocava o bem supremo no conhecimento e na ciência. Os 
citados vêm sempre junto nas referências e citações de Cícero. Seus 
seguidores são chamados “Herílios”; em De Orat..(3, 17) diz que 
essa doutrina já tinha desaparecido há muito tempo.

¹⁷³ Anacársis – ilósofo da Cítia, ilho de Gnuro e irmão de Caduida, 
rei da Cítia, e mãe grega. É contemporâneo de Sólon e Esopo. Muito 
citado como ilósofo; consta na lista dos sábios da Grécia, tendo vir 
sapiens como expressão de referência. Os antigos fazem a ele muitas 
referências, como comparou as leis às teias de aranha, descobriu 
um aparelho circular que modelava os vasos dos oleiros e inventou 
a âncora de dois dentes. Além da carta citada no texto, temos 
dele o Luciani Dialogus, em que discute com Sólon os exercícios 
necessários à juventude. – Hanão foi um general cartaginês.
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¹⁷⁴ Hermodoro – da cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Expulso da 
cidade por ser considerado honesto demais, foi para a Itália; 
em Roma, participou da elaboração das XII Táboas, juntamente 
com os decénviros. Foi-lhe erguida uma estátua na praça das 
assembleias.

¹⁷⁵ Teucro – ilho de Telamon, rei de Salamina e irmão de Ajax. O 
nome vem de Teucro, primeiro rei de Tróade; lendariamente, é ilho 
do rio Escamandro e da ninfa do monte Ida.

¹⁷⁶ Cipselo – tirano de Corinto, ilho de Eetião. Seu nome provém 
do fato de sua mãe tê-lo escondido em um baú (em grego Kuvyeloß, 
“cortiço de abelhas”, “baú”) para salvá-lo dos báquidas, que o 
procuravam. Os báquidas eram os descendentes de Báquis, rei 
deposto de Corinto. Para fugir de sua tirania, Damarato, pai de 
Tarquínio Prisco, rei de Roma, fugiu para a Etrúria. Por causa dele 
também foram interrompidos os jogos ístmicos. Reinou por vinte e 
oito ou trinta anos – a.U.c. 94-122. Seu ilho, Periander, foi um dos 
sete sábios da Grécia.

¹⁷⁷ Antípater – ilósofo de Cirene; foi ouvinte de Aristipo e depois 
mestre de Epitímedes. Há outros dois ilósofos com o mesmo nome: 
um de Tarso, estoico, e outro de Tiro, também estoico, que esteve 
em Atenas pouco antes de Cícero. Há quem confunda os três.

¹⁷⁸ Cneu (Gneu) Au ídio – foi questor em 635 a.U.c. e tribuno 
do povo em 640, mesmo sendo cego. Como tribuno, conseguiu 
aprovar a legem Fidiam, que permitia a importação de tigres para 
ins circenses. Em 646 foi pretor e depois propretor da província 

da Ásia. Em De Finibus, 5, 19, Cícero diz que ele desejava muito 
mais ter a luz dos olhos do que o consulado. Viveu até idade muito 
avançada, exemplarmente resignado com a cegueira.

¹⁷⁹ Diodoto (“dado por Júpiter”) – foi mestre de Cícero quando este 
era menino, com o qual aprendeu iloso ia e dialética e por quem 
Cícero tinha grande respeito e amizade, segundo se infere das 
muitas referências a ele em várias de suas obras. Mesmo depois 
de icar cego, continuou a se dedicar às letras e ensinava também 
geometria. Ao morrer em 693 a.U.c., legou a Cícero uma centena de 
sestércios. Exemplo de "pedagogo" grego em Roma. 

¹⁸⁰ Tirésias – famoso áugure e adivinho de Tebas, que icou cego. Foi 
conselheiro de Édipo. Nome recorrente na literatura clássica, como 
exemplo de aceitação do destino.

¹⁸¹ Polifemo – nome do ciclope, em cuja caverna, nas proximidades 
do Etna, Ulisses entrou com seus companheiros. Segundo a 
narrativa de Homero, na Odisseia, Ulisses vazou-lhe o único grande 
olho que tinha no meio da testa para tentar fugir. Polifemo era 
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ilho de Poseidon, o deus dos mares. O texto de Cícero parece estar 
corrompido e, por isso, é obscuro.

¹⁸² V. nota 44.

¹⁸³ Paulo – nobre da gens Aemilia. O pai, Paulo Emílio também, 
pereceu na batalha de Canas; o ilho venceu na batalha de Pidna 
a Perseu (212-166 a,C.), ilho de Filipe V, último rei da Macedônia. 
Perseu morreu cativo na Itália. – Não confundir esse Perseu histórico 
com o herói mitológico, ilho de Zeus e Dânae, que cortou a cabeça 
da Medusa, casou-se com Andrômeda, tornou-se rei de Tirinto e 
fundou a cidade de Micenas, onde depois reinou Agamêmnon, e 
tronou-se um grande centro cultural entre 1600-1220 a.C.




