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5 ARES, ÁGUAS ELUGARES
Hennque F CairuJ

Sabe-se que viajantes e epidemiologistas do século XVII, mormente holandeses e franceses, serviram-se das idéias e das doutrinas apresentadas no Ares, águas e lugares l42 • Nesses
casos, temos o modelo teórico do tratado transposto parcialmente para realidades diversas
daquelas do tratado. Contudo, a utilização de um tratado antigo, de Hipócrates ou de
Galeno, como base teórica - mais do que como vade mecum da medicina - não o eleva do
universo médico ao das idéias.

o tratado é rico em traduções -

muitas delas indiretas, a partir de Littré ou de Jones

- ; contudo, considero necessária uma abordagem do texto que não tenha preconceituado
o seu caráter de fundador da ciência, através de uma concepção - assumidamente ou não
- evolucionista. Não é essa a nossa perspectiva. O que interessa neste momento é a
investigação dos frutos e do entorno da produção cultural de um momento muito peculiar
e fundamental da história do Ocidente, de nossa própria história.

É a esse entorno que dedico a tradução do tratado. Jean-Pierre Vernant (1977,p.ll)
entende que o século de Péricles é suigeneris a ponto de o estudo que lhe é dedicado não
dizer diretamente respeito a nenhum outro momento do mundo helênico. O século V
representa, de fato, para a Grécia e para o Ocidente uma passagem para vias temporais que
ainda percorremos, embora não mais se nos afigurem como o retilíneo percurso da
humanidade preconizado pelo positivismo.
O tratado Ares, águas e lugares, assim como o Da doença sagrada, se insere no imbricado
universo do século da tragédia. As idéias médicas, que não partiam de Atenas, a ela conver-

142.

Guilherme Piso, explorador holandês do século XVll e autor do famoso Hist01ia Ilat/lralis BrtJJiliae (1648), publicou,
em 1658, o tratado De Jlldiae /llfrisq/le re f/at/lrali ef medica, do qual o primeiro capítulo, que trata das doenças do Brasil
é intitulado Ares, ágllas e IlIgares. Além de Piso, não se pode deixar de citar o longo comentário ao AAL da lavra de
Jerônimo Cardan, publicado em 1570 (v. P1G EAUD, 1985). É também muito célebre a influência desse tratado
sobre o Espírito das leis de Montesquieu, de 1748.
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giam, e, em tempos de tragédia, assim como nos tempos da filosofia Ática, as idéias médicas circulavam em profusão pelo solo pátrio de Teseu. O tratado Ares, águas e lugares inseriase no conjunto das idéias médicas que aportavam em Pireus, e que se destacaram por vir ao
encontro dos ideais de secularização da pólis, que caminhava, desde Sólon, por essa via, e
que deu, com o domínio de Péricles, um passo definitivo nessa direção, com a restrição dos
poderes do areópago aos domínios das práticas religiosas.
A diversidade dos textos que hoje compõem o Corpus hippocraticuJ1l devia-se, em parte,
às suas diferentes proveniências. Os textos da escola de Cnido mesclaram-se aos da escola
de Cós, que, por sua vez, também discordam entre si, como os autores mestres e seus
discípulos igualmente autores, e ainda há as outras diferenças de origem mais complexas e,
por vezes, inescrutáveis. Sua relevância como formador no século V é, naturalmente, um
reflexo parcial de seu status no próprio domínio que o gerou.
O estudo das relações do tratado Ares, águas e lugares com o restante do Corpus

bippocraticum, e muito especialmente com o tratado Da doença sagrada, torna-se necessário
para o estudo do processo cultural pelo qual passava parte significativa do mundo grego.
Isso porque pertencer à Coleção hipocrática depõe substancialmente muito pouco acerca
de um texto, e há que saber o que esse fato implica quando diz respeito a um texto tão
relevante.
A datação dos tratados Da doença sagrada e Ares, águas e lugares proposta por Jouanna
(1992, p.549) situa os textos na segunda metade do século V Ver-se-á adiante que a argumentação de Jouanna parte do pressuposto -

que, de resto, também me orienta -

de que

ambos são da lavra do mesmo autor. A datação confere aos textos o ensejo de influenciar
o pensamento grego clássico de Tucídides, de Platão e de Eurípides, por exemplo.
O processo de secularização característico da pólis do século V foi passível de análises
polarizantes. É de Paul Veyne, latinista antes de tudo, o passo decisivo para que se vislumbrassem as nuanças desse processo; mas os tratados Ares, água e lugares e Da doença sagrada
ainda são considerados pelos estudiosos a expressão mais extrema desse processo que teria
em sua negação as figuras que o autor do tratado queria desmerecer. Isso é algo que parece
evidente: o médico empirista, para usar a idéia de Cornford, contra os magos; o embate
entre o secular e o sagrado. Nada disso poderia ser frontalmente negado aqui. O que se
pretende, contudo, é redimensionar a querela a partir de sua contextualização, especialmente porque o tratado Ares, águas e lugares dirige seu olhar laicizante para a leitura da alteridade.
Autores como Lloyd (1990), que se extremaram pelas vertentes de Joly, não vêem nos
tratados Ares, ágllas e IlIgares e Da doença sagrada sequer um indício da tendência à racionalização, uma vez que não poderíamos considerar racionalista uma terapia eficaz para a epilepsia
nos termos apresentados pelo tratado. Não falemos, contudo, do tema dentro da perspectiva de 'racionalização', mas de secularização. A procura por uma racionalização do tratado
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fora do âmbito puramente discursivo correria o grave risco de tornar-se uma análise littreana
apres la letlre, extemporânea, sem dúvida.
O tratado hipocrático é, ao nosso ver e ao contrário da opinião de alguns autores
citados aqui, uma das mais perfeitas sínteses do processo laicizador, especialmente porque
dirige seu olhar laicizante para a leitura da alteridade.
O texto do tratado Ares} águas e lugares traz espontaneamente à memória as Histórias de
Heródoto. De fato, é um privilégio podermos pôr em diálogo esses dois pensadores aos
quais tanto irmana o quanto distingue. Ambos foram viajantes e viajantes etnólogos. Estudaram os ~eT] dos asiáticos. O autor de Ares} águas e lugares abre-se para a alteridade, percebe e estuda os nómoi (costumes) asiáticos, nota-lhes as peculiaridades e considera suas doenças a partir de três pontos:

1) seus nómoi;
2)suas pijseis ("naturezas", divididas em dois aspectos: a morphé, i.e. a compleição,
e o êidos, i. e., o aspecto físico);

3)0 entorno.

A dieta, entendida em seu sentido grego, isto é, como modo de viver, é o instrumento
que torna o nómos acessível ao médico viajante. Através do nómos, o médico pode tanger,
ainda que limitadamente a natureza do indivíduo. A natureza é limitadamente influenciável
pelo nómos, e é dentro desse limite que o médico opera. O caso dos macrocéfalos é um
exemplo clássico da atividade do nómos sobre a p~jsis. Precisamente no tratado Ares} águas e

lugares podemos encontrar uma das mais claras explicações da Grécia antiga acerca da
relação entre nómos e pijsis.
A natureza do indivíduo, uma natureza muito mais próxima e humana do que a do
entorno, que é notadamente divina, é apresentada, no tratado, em dois aspectos: o êidos, que
é o que se pode depreender da natureza particular a partir da observação, e a morphé, que
diz respeito à compleição do indivíduo, à sua constituição, sem considerar a observação.
O entorno é imutável, mas contornável. Lidar com o entorno, com os ventos, com as
águas, com os solos etc. é algo que pode ser administrado pela dieta, quando não for
imperioso evitar algum desses elementos ambientais. Ajo17smos, mais ainda do que o Ares}

águas e lugares, é rico em restrições dietéticas.
Tentamos, nesta tradução, na qual trabalhou também Tatiana Ribeiro, que se especializou
na obra de Heródoto, transparecer esses momentos em que os conceitos tornam-se chaves
da compreensão. Procuramos reproduzir as sutilezas freqüentemente abandonadas, como
a que distingue os termos nósos, nósema e nó.reuma, aos quais atribuímos os seguintes
correspondentes vernáculos: doença, enfermidade (trata-se aqui apenas de mar-
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car a distinção entre um termo que significa "doença" e outro que significa "uma doença
específica'') e caso de enfermidade, respectivamente.

TRADUÇÃ0143
1.1. Quem quiser investigar corretamente a medicina deve fazer o seguinte: primeiramente

deve levar em consideração as estações do ano e o que cada uma delas pode produzir. Pois
essas não se parecem nada entre si, mas diferem muito delas mesmas, inclusive quanto às
suas mudanças. 2. Em seguida, os ventos quentes e frios, sobre tudo os que são comuns a
todos os homens. Depois, os de cada região, os que são autóctones. Deve-se, então, levar
em consideração as propriedades das águas, pois, assim como diferem na boca e em peso,
também a propriedade difere muito em cada água. 3. Assim que alguém chega a uma
cidade, é inexperiente sobre ela. É preciso estar atento à posição dela, a como está assentada,
e aos ventos e aos nascentes do sol; pois não podem ter a mesma propriedade a (cidade)
que está voltada para o bóreas e a que se volta para o noto, nem a que se volta para o sol
que se ergue e a que se volta para o sol se pondo. 4. Acerca das águas, é preciso considerar
da melhor maneira possível como elas são, e se as usam pantanosas e moles, ou duras,
provenientes dos lugares altos e rochosos, ou ainda se as usam salgadas e cruas l44 • 5. E a
terra, se é descampada e sem água, ou nemorosa e abundante em água, ou ainda se é uma
depressão e é sufocante, ou se é elevada e fria. E a dieta 145 dos homens, o que lhes dá
prazer; se são amantes da bebida, comem durante o dia 146 e são inativos, ou se são amantes
do exercício e do esforço e são vorazes e pouco bebem.

11.1. A partir disso, é preciso considerar cada caso. Pois se alguém souber bem essa coisas,
mormente se souber de todas elas, ou, se não souber de todas, ao menos da maioria, então
não poderia deixar de reconhecer, ao chegar a uma cidade sobre a qual for inexperiente,

'''. Esta tradução contou com a participação da Prof' Tatiana Ribeiro, Mestre em Letras Clássicas pela UFRJ.
144,

A adjetivação das águas, que as divide em três tipos, corresponde às teses que serào desenvolvidas adiante, no
capitulo 6.

145

Por díaita, dieta, entende-se mais um estilo de vida - o que abarca todas as atividades humanas - do que o que algo
restrito à atividade alimentar.

''''. A tradução de àpIOT~S, um hápax /egómelloll, é controversa. Jacques Jouanna é categórico ao valer-se da etimologia
do termo, que o une a a!riston, refeição diurna, em oposição à refeição noturna. Poder-se-ia objetar que no tratado
Da medicil1a antiga, lI, O autor emprega o verbo àplOTcXW, que se opõe a ~OVOOITÉW, e o primeiro expressa a
repetição da refeição, e o segundo o ato de comer uma única vez no dia. Como, no texto do AAL, o termo parece
estar em oposição a eówóós, pode-se inferir que o termo ans/és significa, pelo menos, 'aquele que come pouco ou
poucas vezes' em oposição ao eówóós.
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nem as enfermidades locais, nem qual seja a natureza das cavidades, de sorte a não ficar
sem saber como agir no tratamento das doenças, e sem obter bom êxito; o que ocorre
normalmente, se alguém, sabendo de antemão de tudo isso, não se preocupar previamente
com cada caso. 2. Com o avanço do tempo e do ano, poder-se-ia dizer quais as enfermidades dentre as que são comuns a todos apoderar-se-ão da cidade ou no verão ou no
inverno, e quais serão as enfermidades particulares perigosas para cada um a partir de uma
mudança de dieta. Tendo tomado conhecimento das mudanças das estações, e dos nascimentos e ocasos dos astros, e de como cada um deles ocorre, poderá saber de antemão
como será o ano. Alguém que se propuser a perquirir dessa maneira e for conhecedor
prévio das ocasiões oportunas poderá saber sobre cada caso e obter freqüentemente a
saúde, e não menos raramente agir com correção em sua arte. 3. Se alguém considerar que
esses temas são muito estratosféricos, se ele mudar de opinião, poderá aprender que a
astronomia tem lugar na medicina, e não um lugar pequeno, mas realmente grande; pois as
cavidades mudam nos homens de acordo com as estações do ano.

111.1. Visto que é preciso observar cada um dos pontos ditos anteriormente e comproválos, eu os explicarei claramente. Uma cidade que for voltada para os ventos quentes ocorrem entre o nascente e o ocaso hibernais do sol -

que

e para ela estes ventos forem

habituais, se for resguardada dos ventos vindos das Ursas, nessa cidade, as águas são abundantes e necessariamente um pouco salgadas, e se encontram em lugares elevados, quentes
no verão, e frias no inverno. 2. Os homens têm as cabeças úmidas e flegmáticas, e suas
cavidades são freqüentemente perturbadas por causa das cabeças quando o flegma escorre
para baixo; suas formas são geralmente sem vigor e não têm propensão para comer nem
para beber, pois todos os que têm cabeças fracas não têm propensão para beber, uma vez
que a embriaguez os oprime mais. 3. As enfermidades locais são as seguintes: em princípio,
as mulheres são doentias e suscetíveis a corrimentos; depois, muitas se tornam estéreis por
ação da doença e não por natureza, e freqüentemente abortam l47 ; sobre as criancinhas
sobrecaem convulsões, dispnéias e tudo aquilo que julgam provocar a doença infantil e ser
a doença sagrada. Já sobre os homens sobrecaem disenterias, diarréias, febres contínuas,
febres de inverno de longa duração, numerosas erupções noturnas e hemorróidas no lugar

147.

Para o grego TITpWOKE08CX1, preferimos a tradução "abortar", mas é preciso dizer que desde a edição de Littré (v.
IV,490), o termo é discutido, e oscila entre "abortar" e "fazer um falso parto", conforme a tradução de Jouanna.
Littré, ao comentar o Aforismo 3,12, e ao considerar que, no momento do "falso parto", o feto pode ser prematuro
ou maduro (o que caracteriza, para ele, um "verdadeiro aborto"). nota que é preciso observar a advertência de
Galeno: deve-se somente compreender que esses "falsos partos" são acompanhados de morte do feto. Nas duas
passagens do AAL (3 e 10) em que ocorre o verbo TITpWOKE08ol. Littré e Jones o traduzem por "abortar"
(adotando, aliás, a lição EKTlTpWOKE08ol), mas no Aforismo referido, Littré prefere a tradução "fazer um falso
parto". Em Doenças 1 (5), Littré prefere traduzir o verbo por "ferir-se", apesar de a posição do vocábulo sugerir uma
oposição O TíKTúl ("parir").
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em que se senta. 4. Em contrapartida, as pleurisias, pneumonias, febres altas e tudo o que se
considera enfermidade aguda não ocorrem na maioria das vezes, pois não é possível que,
onde as cavidades são úmidas, essas doenças tenham força. As oftalmias úmidas ocorrem
então, e não são penosas e são breves, a não ser que alguma enfermidade comum a todos
se apodere (da cidade) depois de uma grande mudança. E quando as pessoas ultrapassam
os cinqüenta anos, os fluxos que sobrevêem do cérebro tornam-nas hemiplégicas 148, quando, de súbito, têm a cabeça exposta ao solou ao frio. 5. Estas são, então, as enfermidades
locais para elas. Afora isso, se alguma enfermidade comum a todos se apoderar (da cidade)
a partir de uma mudança das estações, elas tomam parte nessa.

IV. 1. Todas as cidades que forem situadas em posição contrária àquelas, e forem, assim,
voltadas para os ventos frios que sopram entre os ocasos e as nascentes estivais do sol, e se
para elas os ventos forem locais, se forem resguardadas do sopro do noto e dos ventos
quentes, acerca dessas cidades assim ocorre: 2. em princípio, as águas são, em geral, duras e
frias, e doces. As pessoas são, necessariamente, vigorosas e a maioria tem as cavidades
inferiores rudes e duras, enquanto as superiores são mais favoráveis a escoamentos; as
pessoas são mais biliosas do que flegmáticas. As cabeças têm boa saúde e são duras, e, em
geral, são suscetíveis a rupturas. 3. Os casos de enfermidades próprios da região são, para
eles, os seguintes: muitas pleurisias e doenças consideradas agudas - é necessário que assim
seja, sempre que as cavidades forem duras. Ocorrem também muitos abscessos a todo
instante; a tensão do corpo e a rigidez das cavidades é o que causa isso, pois a secura produz
rupturas, como também a frieza da água. Tais naturezas são, necessariamente, vorazes e não
bebem muito, pois não é possível, ao mesmo tempo, comer e beber muito. É necessário
que as oftalmias ocorram intermitentemente, mas que sejam secas e violentas, e que os
olhos se rompam de imediato; que as hemorragias nasais ocorram violentas no verão para
os mais novos, com menos de trinta anos, e os casos ditos 'de enfermidade sagrada', que
esses sejam pouco numerosos, porém violentos. É normal que essas pessoas tenham vida
mais longa do que as outras; que suas feridas não se tornem fleumáticas '49 , nem exacerbadas;
e que suas maneiras sejam mais selvagens do que dóceis. 4. Para os homens, são essas as
enfermidades locais, exceto se alguma doença comum a todos se apoderar da cidade, a
partir de uma mudança de estações. Para as mulheres eis o que ocorre: primeiramente,
muitas tornam-se estéreis por causa das águas que são duras e também cruas e frias; pois as
purgações dos mênstruos não ocorrem de modo conveniente, mas são pouco abundantes
e ruins l50 • Depois, elas parem com dificuldade, e raramente abortam. Quando parem, são
1". A tradução de rraparrÀ~KTIKO, como 'hemiplégico' justifica-se também pelo contexto em que o termo se
encontra no capítulo 10 deste tratado. De resto, malgrado formada por radicais gregos, a palavra 'hemiplégico' não
provém, em sua forma final, do gre!,o antigo. Conforme mostram todos os léxicos especializados ou não, os
gregos valiam-se do termo rraparrÀllKTlKO, para significar o portador de hemiplegia.
14'>,

i.e., que não se inflamem.

J>'. O adjetivo rrovepó, pode significar tanto "de má qualidade", quanto "doloroso". Seguindo os passos de Jouanna,
traduzimos o termo por "ruim", para preservar a ambigüidade.
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incapazes de alimentar seus filhos, pois o leite seca por ação da dureza e da frieza das águas.
Também as consumpções são freqüentes por ação dos partos, pois, sob violência, se dão
rupturas e distensões. 5. Com as criancinhas, ocorrem hidropisias nos testículos, enquanto
são pequenas; em seguida desaparecem, à medida que a idade avança; e, nessa cidade,
chegam à puberdade tardiamente. Então, acerca dos ventos quentes, dos frios e dessas
cidades, eis o que há, conforme foi dito anteriormente.

V.l. As cidades que estiverem voltadas para os ventos que sopram entre o nascer do sol
estival e nascer do sol hibernaI, e as cidades que estiverem em direção oposta a elas, são
assim acerca desse aspecto: 2. as cidades que estiverem voltadas para o nascente do sol são
normalmente mais saudáveis do que as que são voltadas para as Ursas e do que as que estão
voltadas para os ventos quentes, se houver um estádio! S! entre elas. 3. Primeiramente, de
fato, o calor e o frio são mais moderados; depois, todas as águas que são voltadas para o
nascer do sol são necessariamente limpidas, olentes e moles, e a névoa!S2 não se retém em
tais cidades. Isso se deve ao fato de o sol obstaculizá-lo ao levantar-se fulgurante, e, assim,
durante todas as manhãs o mesmo ar geralmente permanece. 4. O aspecto físico dos
homens é mais corado e vigoroso, a não ser que alguma outra doença o impeça. Os
homens têm a voz clara, e, em relação ao sentimento e ao entendimento, são melhores do
que aqueles que estão voltados para o bóreas, posto que todas as outras coisas que a
natureza produz são melhores. 5. Parece-se muito com a primavera a cidade assim disposta,
graças à temperança do calor e do frio. Os casos de enfermidades tornam-se menos
numerosos e mais fracos, parecem os casos que ocorrem nas cidades que são voltadas para
os ventos quentes. Ali, as mulheres são extremamente fecundas e parem com facilidade.
Sobre essas coisas, isso é o que há.

VI. 1. As cidades que estão voltadas para o poente e estão abrigadas dos ventos que
sopram oriundos do oriente são ladeadas pelos ventos quentes e frios, estes últimos vindos
das Ursas. Necessariamente essas cidades situam-se em lugares malsãos. 2. Primeiramente
as águas não são límpidas. A causa disso é que a névoa geralmente permanece durante a
manhã, e a névoa, ao misturar-se com a água, faz desaparecer a limpidez; pois o sol, antes
de elevar-se bem alto, não brilha. No verão, as brisas frias sopram desde a aurora e os
orvalhos caem; no restante do dia, o sol mergulha, de sorte que queima mais os homens. 3.
Por isso, é normal que sejam descorados e fracos, e que eles apresentem os casos de doenças
mencionados anteriormente, e nenhum deles lhes é específico. É também normal que tenham
voz grave e rouca, por causa da névoa, porque ali ela é geralmente impura e austral. Assim,
não é desagregado realmente nem mesmo pelos os ventos boreais, pois não se voltam para
,,, Ou seja, aproximadamente 206 metros.
152.

Traduzimos a palavra ~TÍP por 'névoa', significado atribuído por metonímia e inferido do contexto do capítulo VI.
Originalmente, ~TÍP significa 'ar'.
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esses ventos. Os ventos para os quais se volta e aos quais se unem são os mais úmidos,
porque são vespertinos. 4. Parece ser principalmente no outono que tal posição da cidade
está conforme às alterações do dia, porque há um grande intervalo entre a aurora e o início
da tardei 53. Sobre os ventos, os que são benéficos e os que são maléficos, é como ocorre.

VII. Acerca do restante das águas, quero expor detalhadamente tanto as que são malsãs,
quanto as que são muito boas e todos os malefícios provenientes da água e também os
benefícios, pois em grande parte (a água) contribui para a saúde. 2. Portanto, todas as que
são pantanosas, estagnadas e lacustres, essas são, necessariamente, quentes e espessas no
verão e têm odor, visto que não são dadas a escoamentos, mas, como a água da chuva se
ajunta sempre renovada e o sol queima, é necessário que elas não tenham cor e sejam ruins
e biliosas; entretanto, no inverno são congeladas, frias e turvadas pela neve e pelos gelos; de
sorte que são muito fleumáticas e propícias à rouquidão. 3. Nos que (as) bebem, os baços
são sempre grandes e enrijecidos; os ventres duros, delgados e quentes; os ombros, as
clavículas e a face franzinas, pois as carnes se definham em proveito do baço, por isso, esses
homens são magros. Tais pessoas são vorazes e sedentas, e têm as cavidades muito secas,
tanto as inferiores, quanto as superiores, de sorte que necessitam de remédios mais fortes.
Essa enfermidade é, para eles, habitual no verão e no inverno. 4. Além dessas, as hidropisias
são também muito numerosas e inexoravelmente mortais, pois, no verão, sobrevêm em
grande número tanto as disenterias quanto as diarréias e febres quartãs duradouras. Essas
enfermidades, quando se prolongam, levam tais naturezas à hidropisia e matam. Entre
aquelas pessoas, essas enfermidades ocorrem no verão. 5. No inverno, entre os mais novos,
ocorrem pneumonias e casos de enfermidades que levam à loucura, enquanto que, entre os
mais velhos, ocorrem febres altas, devido à dureza das cavidades. 6. J á entre as mulheres,
ocorrem inchações e leucoflegmasia; elas concebem com dificuldade, e dão à luz arduamente;
os recém-nascidos são grandes e inchados. Em seguida, enquanto amamentam, são tomadas
pela consumpção e tornam-se doentes. Não se deve proceder à purgação logo após o
parto. 7. Entre as criancinhas, sobrevêm principalmente tumor escrotal 155 , e, nos homens,
ocorrem varizes l54 e ulcerações nas pernas, de sorte que não é possível que tais naturezas
tenham vida longa, mas que envelheçam antes do tempo normal. 8. As mulheres crêem,
ainda, estar grávidas, e, quando o parto acontece, tudo aquilo que preenche o ventre
desaparece; isso ocorre [por hidropisia] sempre que os úteros são hidrópicos. 9. Julgo que
tais águas são ruins para todas as coisas. Em segundo, há as fontes provindas de rochasque são necessariamente duras - ou da terra, onde as águas são quentes ou há ferro ou
153,
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bronze, ou prata ou ouro, ou enxofre ou alume ou natro, pois todas estas são originadas
pela força do calor. Não é possível, então, que as águas provindas de tais terras sejam boas,
mas duras e também escaldantes; são ruins para a micção e contrárias à defecação. 10.
Todas as que são melhores fluem do alto e de colinas de terra. Pois aquelas são doces e
brancas e podem sustentar o vinho 1s6 em pequena quantidade; no inverno são quentes; no
verão, frias, pois, deste modo, proviriam de fontes muito profundas. Louvo em especial os
fluxos daquelas que corram para os levantes do sol, e ainda mais para os do sol de verão,
pois são necessariamente mais límpidas, de bom odor e leves. 11. Quanto às que são
salgadas, cruas e duras, todas estas não são boas para beber; no entanto, há algumas naturezas
e alguns casos de enfermidades para os quais tais águas são apropriadas para beber, sobre
as quais explicarei de imediato. E assim, acerca dessas eis o que há: aquelas cujas fontes estão
voltadas para o oriente são o que há de melhor; em segundo, as que estão entre os levantes
e os ocasos de verão, e principalmente as que estão mais voltadas para os levantes; em
terceiro, aquelas que estão entre os ocasos de verão e de inverno; as de qualidade inferior
são aquelas que estão sob o noto, entre o nascente e o ocaso de inverno; essas são muito
ruins sob os ventos do sul; no entanto, melhores sob os do norte. 12. Convém utilizar-se
dessas águas do seguinte modo: quem é saudável e também robusto não deve fazer escolha
alguma, mas sempre beber o que houver; mas quem, por causa da doença, deseja beber a
que é mais apropriada, poderia, fazendo isso, recobrar seguramente a saúde. Os que têm as
cavidades duras e boas para fazer queimar (os alimentos), para estes são as águas mais
doces, mais leves e mais límpidas que convêm; já todos os que têm as cavidades moles,
úmidas e fleumáticas, para eles, (as águas que convêm) são as mais duras, mais cruas e as
ligeiramente mais salgadas; pois, assim, poderiam ser dessecadas o mais possível. 13. Com
efeito, todas essas águas são as melhores para fazer queimar (os alimentos) e as melhores
para fazer fundir, e é também normal que estas sejam melhores para relaxar a cavidade e
para fazer amolecer por meio do calor; todas as que são cruas, duras e menos indicadas
para fazer queimar, essas cerram mais as cavidades e as dessecam. Mas, de fato, os homens
são enganados a respeito das águas salgadas por inexperiência, na medida em que julgam
que elas são as mais favoráveis à defecação; no entanto, são as mais contrárias à defecação,
visto serem cruas e impróprias para cozer, de sorte que a cavidade, sob a ação dessas, mais
se contrai do que se relaxa. Isso é o que há então acerca das águas das fontes.

VIII. 1. Sobre as águas pluviais e todas as que provêm da neve explicarei como são. 2. As
pluviais são mais leves e mais doces, mais fracas e mais límpidas. Pois, em princípio, o sol
atrai e arrasta para cima o que da água for mais fraco e mais leve. Eis o que torna evidente
a formação do sal: o que há de salgado sobra, por causa de sua espessura e seu peso, e
torna-se sal, enquanto o que há de mais fraco, por sua leveza, o sol arrasta para cima. Ele
atrai para cima tais coisas, não somente a partir das águas lacustres, mas também a partir
156. "
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das do mar e de tudo que contiver umidade. 3. O sal torna-se então evidente: pois ele atrai
para cima tais coisas, não somente a partir das águas lacustres, mas também a partir das
águas do mar e de tudo onde houver alguma unidade contida, mas contida em qualquer
coisa. 4. E, nos próprios homens, atrai o que há de mais fraco e mais leve do que aquilo que
for úmido. Eis a prova maior disso: quando um homem trajando vestimenta caminha ou
se senta sob o sol, todas as partes da pele que o sol alcança não poderiam suar, pois o sol
arrasta para cima o que se mostra de suor; no entanto, tudo o que é protegido pela vestimenta
ou por outra coisa transpira; pois é provocado e forçado pelo sol, mas resguardado por
aquilo que o protege, de sorte que não desaparece sob a ação do sol. Mas quando vem para
a sombra, todo o corpo transpira por igual, visto que o sol não mais brilha. 5. Por isso
então, dentre todas as águas, a água pluvial se putrefaz mais rapidamente e tem mau odor,
porque é formada e misturada a partir de muitas (águas), de modo que apodrece mais
rapidamente. 6. Ainda, além disso, quando é arrebatada e elevada, estando carregada e
misturada com o ar, o que nela é turvo e semelhante à noite se separa, se distancia e tornase névoa e bruma, enquanto o que há de mais limpido e mais leve permanece e é adocicado
quando queimado e cozido pelo sol; também tornam-se sempre doces todas as outras que
são cozidas. 7. Então, até que seja separada e ainda não reunida, ela é levada para o alto.
Entretanto, quando reunida e condensada em uma mesma coisa sob a ação dos ventos que
repentinamente se opõem uns aos outros, precipita-se onde estiver mais condensada. Com
efeito, isso é mais normal quando as nuvens, condensadas sob a ação de um vento, sendo
colocadas em movimento e deslocadas, subitamente entrechocam-se com um vento
contrário e outras nuvens. Então, as primeiras nuvens se condensam, enquanto as que estão
atrás se lançam sobre as primeiras e, assim, tornam-se espessas, enegrecem e se condensam
em uma mesma coisa, e, sob a ação do peso, precipitam-se, e as chuvas ocorrem. 8. Essas
águas são as melhores conforme o que é normal; entretanto, deve-se fervê-Ias e livrá-Ias da
putrefação; se não, têm um mau odor, e se instalam rouquidões, tosses e voz grave naqueles
que as bebem. 9. Já as que provêm da neve e dos gelos são todas más. Pois, quando se
congelam uma única vez, não mais restabelecem sua natureza inicial, mas o que for límpido,
leve e doce se congela e se suprime, enquanto o que for mais turvo e mais pesado permanece.
10. Poderias entendê-lo da seguinte maneira: se quiseres, quando for inverno, dispõe a água,
vertendo-a sob medida em um vaso, ao ar livre, para que ela se congele mais; depois, no dia
seguinte, após levar o vaso para um abrigo - onde o gelo seguramente derreterá -, quando
a água se desprender, mede-a; então, encontra-Ia-á menos abundante. 11. Isso é prova de
que, sob a ação de congelamento, o que há de mais leve e mais fraco desaparece e se
desseca, visto não ser o mais pesado e espesso; pois não poderia. Eis, então, porque julgo
serem essas águas muito más, as provindas da neve e do gelo e as que acompanham essas
para todos os usos. Deste modo, acerca das águas pluviais e das que provêm da neve e dos
gelos, é assim que se dá.
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IX. 1. As pessoas têm principalmente litíase e são acometidas por nefrites, estrangúrias e
ciáticas, e nelas ocorrem tumores, onde se bebem águas muito diversas, tanto provenientes
de grandes rios, nos quais desembocam outros rios, quanto provenientes de lago ao qual
chegam muitas e variadas correntes, e também todos os que usam águas canalizadas por
uma distância longa, e não curta. 2. Pois não é possível que uma água se pareça com outra,
mas ou são doces, ou são salgadas e têm gosto de alume, outras fluem de fontes quentes.
Elas todas misturadas no mesmo lugar lutam internamente entre si e sempre vence o mais
forte. Para uns o forte é o bóreas, para outros, o noto. E o mesmo raciocínio se aplica aos
(ventos) restantes. É necessário que tais águas deixem sedimento e areia. E, depois que se
bebe essas águas, ocorrem as enfermidades sobre as quais já se falou . 3. Mas explicarei
agora que elas ocorrem em todos. Aqueles cuja cavidade tem bom fluxo e é saudável, e a
bexiga não está febril e nem o seu colo está muito estreitado, esses urinam facilmente e não
formam concreção na bexiga. 4. Naqueles cuja cavidade é febril, acontece necessariamente
o mesmo com a bexiga. De fato, quando ela se esquenta mais do que sua natureza, seu colo
se inflama. Quando sofre tais coisas, não expele urina, mas esquenta-aI 57 e mesmo a queima
em seu interior. A parte da urina que for mais suave e mais pura passa e é evacuada; a que
for mais espessa e turva forma concreção e coagula. Primeiramente, isso ocorre pouco,
depois mais. Levado pela urina, o que constituir-se espesso ajunta-se a si mesmo e, assim,
aumenta e endurece. Quando se urina, a concreção se precipita até o colo da bexiga, forçada
pela urina, bloqueia a micção e causa uma forte dor. As crianças tomadas pela litíase apertam
e puxam as partes pudendas, pois parece-lhes que o responsável pela micção está ali. 5. Eis
a prova de que é assim: a urina é mais límpida naqueles que desenvolvem litíase, porque o
que é mais espesso e mais turvo permanece e forma concreção. Na maioria dos casos, é
assim que se dá a litíase. Ocorre cálculo também a partir do leite, se não for saudável, mas
muito quente e bilioso. Isso porque o leite esquenta o ventre e a bexiga, de sorte que a urina,
escaldante, sofre o mesmo. E afirmo que é melhor dar para as criancinhas o vinho mais
maturado o possível com água, de sorte que queima e resseca menos as veias. 6. Nas
moças, as pedras não ocorrem de modo semelhante; pois o canal urinário da bexiga é
curto e largo, de sorte que a urina é expulsa com facilidade; pois elas não apertam com as
mãos as partes pudendas, como os rapazes, nem tocam o canal urinário, pois, nelas, ele se
finda nas partes pudendas - os homens, por sua vez, não têm essa abertura direta; por isso,
os canais não são largos -, e, de resto, elas bebem mais do que meninos. É assim que se
passa com essas coisas, ou muito próximo a isso.

X. Sobre as estações, alguém refletindo, poderia discernir o que vem a ser o ano, seja o
insalubre, seja o saudável. 2. Se, pois, os sinais sobre o ocaso e o ortivo são regulares 158 , e se
no outono houver chuvas e o inverno for moderado, nem muito tranqüilo, nem de um frio
157.
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excessivo, e se na primavera as chuvas forem oportunas, assim como no verão, então é
normal que o ano seja muito saudável. 3. Se o inverno é seco e boreal, mas a primavera é
chuvosa e austral, é necessário que o verão seja propício às febres e que produza tanto
oftalmias quanto disenterias. De fato, quando a canícula sucede repentinamente, enquanto a
terra estiver úmida sob as chuvas primaverais e sob o noto, é necessário que o calor escaldante
seja duplo, tanto proveniente da terra encharcada e quente quanto sob a ação do sol escaldante.
Não sendo as cavidades das pessoas fechadas nem o cérebro ressecado - pois não é
possível que, durante uma tal primavera, o corpo e a carne não sejam flácidos -, então as
febres atingem a todos, principalmente aos fleumáticos. É normal que as disenterias ocorram nas mulheres e nos tipos mais úmidos. 4. E, se, após a canícula, suceder a chuva e
soprarem o inverno e os etésios 159, há esperança de cessarem (as doenças) e de que o
outono seja saudável. Caso contrário, há risco de morte para as criancinhas, para as mulheres e para os mais velhos; para os sobreviventes há risco de chegarem às febres quartãs e
essas de passarem à hidropisia. 5. Se, por outro lado, o inverno for austral, chuvoso e suave,
e a primavera boreal, seca e invernal, primeiramente as mulheres que estiverem grávidas, e
o parto for para a primavera, fazem normalmente falsos partos 160. E, se parem, dão à luz
crianças débeis e doentias, de sorte que ou morrem imediatamente, ou vivem magras,
fracas e doentias. Isso é o que ocorre com as mulheres. 6. Nos demais, ocorrem disenterias
e oftalmias secas, e, para alguns, fluxo que escorre da cabeça para o pulmão. Nos fleumáticos, é normal ocorrer disenterias, e também nas mulheres, quando o fleuma escorre da
cabeça por causa da umidade de sua natureza. Nos biliosos, ocorrem oftalmias secas por
causa da temperatura e da sequidão da carne. Nos mais velhos, por causa da lassidão e do
adelgaçamento de seus vasos sangüíneos, de sorte que uns morrem repentinamente e outros são tomados pela paralisia do lado direito. 7. De fato, quando, sendo o inverno austral
e quente, o corpo não se contrai, nem as veias, e a primavera que sucede é boreal, seca e fria,
o cérebro, durante a primareva, no momento em que era necessário relaxar-se e proceder
à purgação pela coriza e pelo pigarro, nesse momento o cérebro se estrangula e contrai, de
sorte que, quando o verão é repentino e também seu calor escaldante e, com isso, ocorre
uma grande mudança, sobrevêm esses casos de enfermidades. 8. Já as cidades que se encontram bem situadas em relação ao sol e aos ventos e que utilizaram águas boas sentem
menos tais mudanças; ao passo que as cidades que utilizam águas pantanosas e lacustres e
que não estão bem situadas em relação aos ventos e ao sol sentem-nas mais intensamente.
9. Se o verão for seco, as doenças cessam mais rapidamente. Se for chuvoso, tornam-se
muito duradouras e há risco fagedênico por qualquer motivo l61 , se houver ferida. Ao fim
das doenças sobrevêm lienterias e hidropisias, pois as cavidades não dessecam facilmente.
10. Se o verão for chuvoso e austral, e também o outono, o inverno será necessariamente
doentio e é normal que, para os fleumáticos e os que têm mais de quarenta anos, ocorram
causus l62 ; para os biliosos, ocorrem pleurisias e peripneumonia. 11. Se o verão for seco e
l.ílJ,
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austral, mas o outono for chuvoso e boreal, é normal que ocorram dores de cabeça até o
inverno, assim como esfácelos do cérebro, e, além disso, tosses, rouquidões e corizas; mas,
para alguns, também ocorrem tisias l63. 12. Se (o verão) for boreal e sem água e não houver
água nem no levante da Canícula, nem no levante do Arcturo, isso será mais favorável entre
os fleumáticos, por sua natureza, e o mesmo ocorre com as naturezas úmidas e com as
mulheres. Mas entre os biliosos, isso é adverso, pois eles se dessecam muito. Oftalmias
secas, febres agudas e de longa duração lhes sobrevêm, e, para alguns ainda, melancolias.
Pois a parte mais úmida e aquosa da bile se consome, e a mais espessa e mais acre permanece; o mesmo ocorre com o sangue, a partir dos quais esses casos de enfermidades
ocorrem nos biliosos. Para os fleumáticos, tudo issol64 auxilia muito, pois eles dessecam-se
e chegam ao inverno sem estarem encharcadosl 65 , mas sim bem secos. [Se o inverno for
boreal e seco, a primavera austral e chuvosa, durante o verão ocorrem fortes oftalmias e,
entre as crianças e as mulheres, febres].

XI. 1. Alguém, pensando sobre essas coisas e examinando-as, poderia conhecer de antemão a maioria dos efeitos que estão a provir das mudanças. É preciso observar principalmente as mudanças maiores das estações e não dar um remédio de acordo com seu gosto,
nem queimar a cavidade, nem fazer uma incisão, antes que se passem os dez dias ou mesmo
mais do que isso. 2. As mudanças maiores são estas e são muito perigosas: ambos os
solstícios, mormente o de verão; e os dois momentos chamados de equinócios, principalmente o outonal. Deve-se observar os levantes dos astros, e principalmente da Canícula;
em seguida o do Arcturo, e ainda o ocaso das Plêiades. Pois os casos de enfermidades são
discernidos sobretudo nesses dias; uns casos são curados, outros cessam e todos os demais
se modificam em outra forma 166 e em outra constituição. Sobre isso, as coisas são assim.

XII. 1. Desejo falar agora sobre a Ásia e a Europa, no quanto diferem mutuamente em
todos os aspectos, e sobre a compleição dos povos, em que se distinguem, sem que pareçam em nada entre si. O discurso sobre tudo isso seria muito longo, mas falarei sobre o que
for mais importante e sobre o que for mais interessante l67 , na medida em que assim me
pareceram. 2. Afirmo que a Ásia difere mais da Europa no que concerne às naturezas de
todas as coisas que brotam l68 da terra e dos homens. Pois na Ásia, tudo é muito mais belo
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e maior; essa região é mais dócil e os caracteres dos homens mais amenos e mais afáveis. 3.
A causa disso é a mistura das estações, porque (a Ásia) fica em meio aos levantes do Sol,
voltada para a aurora, e mais além do frio. E ela apresenta crescimento e docilidade maior
em todas as coisas, quando nada for predominante pela violência, mas a igualdade '69 exercer seu poder sobre tudo. 4. Mas, pela extensão da Ásia, não há semelhança em todo lugar;
porém, a parte da região que é situada entre o calor e o frio produz excelentes frutos,
excelentes árvores e excelente clima, e faz uso das mais belas águas, tanto das que vêm do
céu, quanto das que saem da terra. Pois nem se queima muito sob o calor, nem se desseca
muito sob a seca e falta de água, nem se agride com o frio, nem é austral ou alagada por
chuvas abundantes e pela neve. 5. Lá, as plantas sazonais nascem abundantemente, as provenientes de sementes e as que a própria terra oferece, cujos frutos são aproveitados pelos
homens que os docilizam, tirando-os dos lugares selvagens e transplantando-os em lugares
convenientes. Os animais criados ali normalmente são prósperos, dão crias com muita
freqüência e são melhores para cuidar de suas crias. Quanto aos homens, é normal que eles
sejam bem nutridos e de excelente aspecto físico, maiores na estatura e menos diferentes
entre si, tanto em relação ao aspecto físico e à estatura. 6. É normal que essa região esteja
muito próxima da primavera, conforme a natureza e a moderação das estações. Não seria
possível que a virilidade, a vivacidade, o gosto pelo esforço e o caráter resoluto estivessem
contidos em tal natureza (....) 170 7. nem de uma mesma espécie, nem de outra, mas é necessário que o prazer domine. Por isso ocorrem as múltiplas formas entre as feras. Acerca dos
egípcios e dos líbios, eis o que me parece.

XIII. 1. Sobre aqueles que estão à direita dos levantes veraneais do sol até o lago Meótida l71
- pois esse é o limite entre a Europa e a Ásia -, eis o que há acerca deles: 2. Esses povos,
por essa razão, são mais diferentes entre eles do que os que foram descritos anteriormente,
por causa das mudanças das estações e por causa da natureza da região. 3. O que ocorre
com a terra é semelhante ao que ocorre, de outra parte, com os homens. Pois, onde as
estações produzem mudanças maiores e mais freqüentes, ali também a região é mais selvagem
e mais irregular, e encontrarás montanhas maiores, com bosques, platôs e alagados. Mas
onde as estações não mudam muito, nesses lugares, a região é mais regular. 4. Assim é
também em relação aos homens, se se observar bem. Pois há as naturezas que se parecem
com as montanhas arborizadas e cheias de água, as que se parecem com os solos pobres e
sem água, as que se parecem com os solos mais pantanosos e brejos, e também as que se
parecem com uma planície sem vegetação e seca. 5. As estações que mudam a natureza da
compleição são diferentes. Se elas diferem grandemente entre si, as diferenças tornam-se
também grandes nos aspectos físicos.
169.
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XIV. 1. Tudo o que difere pouco nos povos eu deixarei de lado. O que for grande, pela
natureza ou pelo costume 172 , falarei sobre eles, tal como eles são. E primeiramente, falarei
sobre os Macrocéfalos. 2. Pois não existe nenhum outro povo que tenha as cabeças
semelhantes às deles. Quanto à origem '73 disso, o costume foi o principal causador da

forma alongada de sua cabeça, mas agora a natureza influencia o costume. Isso se deve ao
fato de aqueles que têm esse alongamento (da cabeça) serem considerados mais nobres. 3.
Eis o que o ocorre com o costume: assim que nasce a criancinha, moldam com as mãos sua
cabeça ainda tenra, enquanto está mole, e forçam-na a aumentar o alongamento, valendose de atadura e de artifícios apropriados, através dos quais a esfericidade da cabeça se altera
e o alongamento aumenta. Assim, na origem, o costume se cumpre, de sorte que tal natureza
está submetida à força. 4. Com o passar do tempo, (aquela forma) está inserida na natureza,
de sorte que o costume já não mais força nada. Por que a semente l74 provém de todas as
partes do corpo, das saudáveis, ela vem saudável; das doentes, doente. Se, então, de pais
calvos nascem filhos calvos, de pais de olhos glaucos nascem filhos de olhos glaucos e se de
pais estrábicos nascem filhos vesgos, em regra geral, e se o raciocínio é o mesmo para os
outros aspectos físicos, o que impede que de um macrocéfalo nasça um macrocéfalo?175 5.
Agora já não mais acontece com a cabeça deles o que acontecia antes, pois esse costume já
não mais vigora, por causa do convívio entre os homens. Sobre isso, é assim que me parece.

xv. 1. Agora, sobre os que habitam Phasis '76: aquela região é pantanosa, quente, úmida e
cheia de bosques. E as chuvas ali ocorrem em toda a estação, abundantes e fortes. O regime
dos homens é viver nesses charques, com habitações de madeira e cálamo construídas em
meio às águas. Costumam caminhar pouco pela cidade e pelo mercado do porto, mas
navegam para cima e para baixo em suas canoas 177, pois os canais são muito abundantes.
Bebem águas quentes e estagnadas, putrefatas pelo sol e aumentadas pelas chuvas. O próprio
Phasis é o mais estagnado de todos os rios e o que flui menos intensamente. Ali, os frutos
são todos atrofiados, amolecidos e inacabados pela ação da grande quantidade de água, e,
por isso, não amadurecem. Uma intensa névoa proveniente das águas toma a região. 2. Por
essas razões, os phásios têm um aspecto variado em relação aos demais seres humanos. São
grandes quanto às dimensões e espessos quanto à espessura; nenhuma articulação é visível,
nem qualquer vaso sangüíneo, e têm a pele amarelada, como aqueles que são tomados pela
hidropisia. Têm a voz mais grave, pois não respiram o ar límpido, mas o ar austral e

m

ii <jlÚOEI ii VÓIl~.

"'. Ou 'princípio', gr.
174.

17;.

expxTÍ.

A palavra yóvoS significa uma espécie de semente condutora de genotipias. Essa semente provinha tanto do
homem quanto da mulher (v. Da geração, 8).
Essa tese é também desenvolvida em Da doença sagrada, 21.

"". Rio da Cólquida, hoje chamado Rioni.
177.

Canoas simples feitas de um só tronco, piroga; gr. 1l0vóçuÀov.
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brumoso. E, quanto a vivacidade, o corpo é mais preguiçoso por natureza. 3. As estações
não trazem grande mudança nem para o calor sufocante, nem para o frio. Os ventos são
abundantes e austrais, exceto uma brisa regional. Essa sopra de vez em quando violenta,
difícil de suportar e quente, e denominam esse vento de 'cencrona'. O boreal não lhes chega
muito; quando sopra ele é fraco e atenuado. E sobre a natureza da diferença e da compleição
dos habitantes da Ásia (e da Europa) eis o que há.

XVI. 1. Quanto à falta de ânimo dos homens e à sua falta de coragem - porque os
asiáticos são mais inaptos para a guerra do que os europeus, e mais dóceis em relação ao
caráter l78 - as estações são a principal causa, não produzindo grandes mudanças nem para
o calor, nem para frio, mas essas condições são próximas umas das outras. 2. De fato, não
ocorrem choques no espírito, nem fortes modificações no corpo. Daí ser normal que
exacerbem sua ira e participem mais da irreflexão e do ímpeto do que se vivessem sempre
nas mesmas condições. Pois as mudanças de todas as coisas são as que sempre despertam
o espírito dos homens, sem permitir-lhes o repouso. 3. Por essas razões, parece-me ser
débil a estirpe asiática, e assim é por causa dos costumes. De fato, a maior parte do que é
asiático está sob reinado 179. Onde os homens não são os dominadores de si mesmos, nem
são autônomos 180, mas são despotizados, ali, para eles, a questão não é que eles se exercitem
em atividades bélicas, mas que não pareçam aptos para a batalha. 4. Pois os perigos não são
semelhantes: é normal que eles partam em expedição militar, que passem por coisas sofridas
e morram, forçados pela despotização, ficando sem seus filhos, mulheres e todos os seus.
Assim, quanto a tudo que fazem de bom e valoroso, os déspotas é que se valem dessas
coisas para crescer e gerar-se, enquanto eles mesmos se beneficiam dos perigos e das mortes.
Além do mais, a terra, diante de homens desse tipo, necessariamente desertifica-se sob a
ação das guerras e da selvageria. De sorte que, mesmo se alguém for naturalmente valoroso
e vivaz, modificaria seu espírito sob a ação dos costumes. 5. Eis a grande prova disso: os
gregos ou bárbaros que vivem na Ásia não são despotizados, mas são autônomosl 81 e
sofrem por conta própria. Eles são também os mais belicosos de todos. De fato, correm
os seus próprios perigos, recebem, eles mesmos, os prêmios de sua virilidade e são, da
mesma forma, castigados por sua covardia. Encontrarás também asiáticos diferentes entre
si, alguns melhores, outros pusilânimes. As causas disso são as mudanças das estações,
como já foi dito por mim anteriormente. E sobre os que vivem na Ásia, eis o que há.
XVII. 1. Na Europa, há um povo Cita, que habita o entorno do lago da Meódida, e que
difere dos outros povos. São chamados Saurômatas l82 . 2. Entre eles, as mulheres montam
17H.

l.e., ~e05.

179.

l.e., ~aOlÀEúETOI.

l&l,

Le., regidos por sua própria lei, ou costume.

UII,

l.e., governam-se a si mesmos

'''. Heródoto (IV, 110-117) descreve um povo muito semelhante a esse do tratado, mas que também se distingue em
relação à localização. Heródoto situa o povo descrito a três dias de caminhada a partir do lago da Meótida (IV, 116, 1).
Contudo, deve-se entender com mais lassidão a idéia de "entorno" (mpí)
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a cavalo, atiram de arco, lançam dardos de cima de seus cavalos, lutam contra os inimigos
e não casam sem antes proceder aos sacrifícios sagrados, conforme o costume. Aquela que
toma para si um marido pára de cavalgar, enquanto não for necessário tomar parte de
alguma expedição militar geral. 3. Elas não têm o seio direito, pois, quando ainda são
crianças muito pequenas, as suas mães, produzindo especialmente para esse fim um artefato
de bronze, colocam-no sobre o seio direito, que é queimado de sorte a aniquilar seu
crescimento e fornecer ao ombro e ao braço direito toda força e toda pletora.

XVIII. 1. Sobre a compleição dos outros (povos) citas, o porque de eles se parecerem
entre si e não parecerem em nada com outros (povos) deve-se à mesma razão pela qual
isso ocorre com os egípcios, com a diferença de uns estarem oprimidos pelo calor e os
outros pelo frio. 2. O chamado deserto dos citas é um platô, coberto de pradarias,
elevado e moderadamente servido de água, pois os rios são grandes e drenam a água
dos platôs. Precisamente nesse lugar os citas passam a vida, e são chamados de nômades
porque não possuem casas, mas moram em carroças. 3. As carroças são assim: as menores
têm quatro rodas e as outras têm seis. Todas cobertas por feltro. São ainda planeadas
como casas, tanto as simples, quanto as triplas 183. São impermeáveis à água, à neve e aos
ventos. As carroças, tracionam-nas algumas dois, outras três pares de bois sem chifre, os
quais não possuem os chifres por causa do frio. 4. As mulheres, portanto, passam suas
vidas nessas carroças, ao passo que os homens transportam-se sobre cavalos. Seguemnos o gado miúdo que houver, as vacas, e os cavalos. Permanecem no mesmo lugar
durante o tempo em que o pasto for suficiente para o gado. Quando já não é mais
suficiente, deslocam-se para outra região. Eles comem carne cozida e bebem leite de
égua e devoram o "hípace"184, isto é, um queijo feito a partir (do leite) de éguas. É assim
o que há no regime de vida deles e são assim seus costumes.
XIX. 1. Sobre as estações e sobre a compleição, a estirpe cita é muito distinta do restante
dos homens, se parece somente consigo mesma, como a egípcia, e é menos prolífera; a
região engendra animais de ínfimo tamanho e quantidade. 2. De fato, essa região situa-se
justamente sob as Ursas e sob as montanhas Ripéias, de onde sopra o boreal. O sol, ao
findar seu trajeto, fica mais próximo, quando chega aos circuitos de verão (isto é, ao solstício
de verão), e mesmo quando esquenta por pouco tempo, e não muito. Os ventos que
sopram dos Ougares) quentes não chegam, senão por poucas vezes e fracos, mas das Ursas
sempre sopram ventos frios, assim como da neve, do gelo e das águas abundantes. São
condições que jamais abandonam as montanhas. Por causa dessas condições, elas são
inabitáveis. Um ar espesso ocupa os platôs durante o dia. E neles (os citas) passam a vida,
de sorte que é sempre inverno e o verão dura poucos dias, e nesses dias não é intenso. De
IID.

l.e., com três cômodos.

1114.

Sobre o preparo do hípace, ver Doenças IV, 51.
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fato, os platôs são elevados e desprovidos de vegetação e não foram coroados por
montanhas, exceto no sentido proveniente das Ursas. 3. Ali também os animais selvagens
não são grandes, mas, tal como são, é-lhes possível ser cobertos pela terra. 4. Pois as mudanças
das estações não são grandes nem fortes, mas são parecidas e variam pouco. Por isso,
quanto ao aspecto, eles são parecidos uns com os outros, usam o alimento parecido e as
mesmas roupas, tanto no verão quanto no inverno, respiram um ar úmido e espesso, bebem
águas provenientes da neve e do gelo, e o labor 185 se afasta. De fato, não é possível que o
corpo labore, nem a alma, onde as mudanças não são fortes. 5. Por causa dessas necessidades,
os aspectos físicos deles são espessos, carnudos, sem articulação visível, úmidos e sem tono,
e suas cavidades inferiores são as mais úmidas de todas, porque não é possível que um
ventre se desseque numa região como aquela e tendo uma natureza como aquela e uma tal
constituição sazonal, mas sua carne deve ser sempre gordurosa e glabra. Quanto aos aspectos,
eles se parecem mutuamente, os homens parecem-se com os outros homens e as mulheres
com as outra mulheres, pois, sendo as estações próximas entre si, não ocorrem nelas
corrupções, nem deterioração na coagulação da semente, isso se acaso não ocorrer algo
violentamente forçoso ou alguma doença.

xx. 1. Apresentarei uma grande prova de sua umidade. Entre a maioria dos citas -

entre
todos os que são nômades - encontrarás ombros, braços, punhos das mãos, peitos e
ancas cauterizados não por outra causa senão pela umidade de sua natureza e por sua
moleza. Pois não podem nem tencionar os arcos, nem lançar dardos com o ombro, por
causa da umidade e da atonia. Quando são cauterizados, dessecam-se da maior parte da
umidade das articulações e seus corpos tornam-se mais tonificados, mais compactos e as
articulações mais marcadas. 2. Os corpos são flácidos e largos, primeiramente porque
não se enfaixam como no Egito - e não têm esse costume por causa da equitação, para
que estejam bem montados - e, em segundo lugar, por causa da posição sentada. Pois os
homens, enquanto não lhes é possível montar a cavalo, na maior parte do tempo sentamse no carro e caminham distâncias curtas, por causa das migrações e das jornadas. As
mulheres, por sua vez, têm aspecto admiravelmente flácido e pachorrento. 3. A estirpe
cita é ruiva por causa do frio, pois o sol não lhes sobrevém muito agudo. A alvura (da
pele) é queimada pelo frio e torna-se ruiva.

XXI. 1. Tal natureza não pode ser prolífica. Pois, no homem, nem o desejo de cópula é
grande, por causa da umidade de sua natureza, da moleza e sua baixa temperatura; daí ser
normal o homem ser menos capaz de copular e, ainda, fustigados constantemente pela
cavalgadura, tornam-se fracos para a cópula. Para os homens esses são os motivos. 2. Para
as mulheres, é a adiposidade da carne e a umidade. Pois os úteros não podem mais conter

"51. I.e., a disposição para o esforço.
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a semente. Pois a menstruação não lhes ocorre como deve, mas sim pouca e com longos
intervalos. O colo do útero!86 é fechado pela gordura e não recebe a semente. E as mulheres são inativas e gordas e as cavidades são frias e moles. 3. E, por esses motivos imperiosos, a estirpe cita não é muito prolífica. As serventes domésticas constituem grande prova
disso; pois, mal se aproximam de um homem, ficam grávidas, por causa do esforço da
atividade e por causa da magreza do corpo.

XXII. 1. Além de tudo isso, a maioria entre os citas torna-se como que eunucos, e exerce
trabalhos femininos e fala como as mulheres. Chamam-se os que assim são de anarieus!87. 2.
Os habitantes daquela região atribuem a causa a um deus!8R, e veneram esses homens e
reverenciam-nos, cada um deles temendo-os pelo que aqueles eram. 3. A mim, parece-me
que essas afecções!8'J são divinas, assim como todas as outras!90, e uma não é em nada mais
divina do que a outra, nem mais humana, mas são todas semelhantes e todas divinas. Cada
uma tem a natureza do que lhe caracteriza e nada ocorre sem a sua natureza. 4. Explicarei
essa afecção tal como ela me parece ser: por efeito da equitação, têm fluxões nas
articulações!')!, devido ao fato de terem sempre os pés pendidos a partir dos cavalos. Em
seguida, tornam-se coxos e fazem ulcerações nas ancas, no caso de adoentarem-se muito. 5.
Curam-se a si mesmos da seguinte maneira: quando a doença começa, fazem uma incisão
na veia que passa atrás de cada uma das orelhas. Quando o sangue escorre, o sono os toma,
devido à fraqueza, e eles dormem. Em seguida, acordam, alguns curados, outros não. 6. A
mim, parece-me que a semente se altera nessa cura, pois há vasos sangüíneos que estão ao
logo da orelha e, se alguém os corta, os lugares que sofreram a incisão tornam-se sem
sementes. Parece-me ser exatamente esses os vasos que eles cortam. 7. Depois disso, quando
se aproximam das mulheres, já não são capazes de valer-se delas, primeiramente não desejam,
mas permanecem tranqüilos. Quando, tendo tentado duas, três e mais vezes, não conseguem
nada de novo, julgando haver cometido alguma falta contra a divindade à qual atribuem a
'!16. A tradução literal seria "a boca do útero", TO aTó~a TWV ~IlTpÉwV.
'"'. É verossimilhante que esses citas referidos pelo autor do tratado sejam os mesmos dos quais fala Heródoto (1.105,4
e JV,67,4) . Hcródoto refere-se à impotência desses povos, chamando-os de Enarcus. De ia to, as semelhanças na
descrição dos sintoolas são OlUltas. mas a etiologia nos dois autores é consideravelmente diversa .

'''. Se considerarmos que se trata do mesmo povo de que fala Heródoto, a divindade em questão é Afrodite.
IH".

Gr. rráBll (plural de rráBos')

'''I.

Esse é o raciocínio que se encontra no início e no fim do tratado MS. Sobre esse tema, v. CAJRUS, 1999.

'"

"Fluxõcs nas articulações" ioi a tradução para KÉõ~aTa. A tradução do termo é difícil, e podemos assinalar três
glosas que pudem lançar algumas luzes a essa interpretação: Erotiano: "chama-se KÉõ~aTa as afecções crônicas em
torno das articulações". Galena (Kiihn XIX,!I!, 5-6): "(são KÉõ~aTa) as afccçôes crônicas de\'idas a um fluxo, seja
em torno das articulações em geral, seja em particular em torno das ancas". Hesiquio: " (KÉõ~aTa') os estados
do entios crônicos em torno das articulações; segundo alguns, em torno das partes genitais". Por outro lado,
temos: Sabinu: "Os KÉõ~aTa sãu uma dur na carne dos músculos du antebraço, da coxa e da perna, e ela é parecida
com a dor das articulações", ainda Diodes, na sua Higieillia: "os KÉõ~aTa vêm dos fluxus ... quandu os humores do
corpu são colocados em movimento, resultam dai diferentes doenças (.... ) Quando uma parte dos fluxos
mencionados encontra-se nos nervos ou nas articulações, de lá nascem afecçôes às quais se chamam KÉõ~aTa".
Finalmente, Galcno propõe ainda uma definição que parece sintetizar essas duas últimas interprctaçôes: "dores na
região da anca, devidas a urn fluxo",
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responsabilidade, vestem roupas femininas, acusando-se a si mesmos de invirilidade;
comportam-se como mulheres e desempenham, em companhia das mulheres, as tarefas
delas. 8. Isso sofrem os ricos citas, não os mais vis, e sim os mais bem-nascidos e os que
possuem mais poder, por causa da equitação. Os pobres sofrem menos disso, pois não
cavalgam. 9. Assim, se essa doença específica é mais divina do que as demais, seria preciso
que ela sobrecaísse não somente sobre os mais bem-nascidos e mais ricos entre os citas,
mas sobre todos eles igualmente, e mais ainda sobre aqueles que possuem pouco, os que
não são mais honrados, se é que os deuses, admirados pelos homens, retribuem os favores
desses. 10. Pois é normal que os ricos ofereçam muitos sacrifícios aos deuses e depositem
oferendas sagradas, já que possuem bens e honrarias, e é normal que os pobres ofereçam
menos, por terem pouco, e que (os deuses) reprovem quem não lhes dê pertences valiosos,
de sorte a castigarem por tais faltas os que possuem pouco mais do que os ricos. 11. O
mesmo também ocorre com o restante dos homens: pois onde praticam mais a equitação
e com maior freqüência, ali é que a maioria está sujeita a fluxões das articulações, a ciáticas
e a podagra, e têm maiores dificuldade para o coito. 13. Essas coisas ocorrem aos citas e,
entre os homens, eles são os mais parecidos com os eunucos pelas razões já referidas, e
porque sempre estão de calças largas 192 e estão na maior parte do tempo sobre os cavalos,
de sorte a não segurarem com a mão suas partes pudendas; quando estão sob a ação do
frio e dos golpes, esquecem-se do desejo amoroso e da união, e não se animam a nada
disso antes de chegar à idade viri]l93. Sobre a estirpe dos citas, eis o que há.

XXIII. 1. A outra estirpe, a que se situa na Europa, é muito diversificada entre si, tanto no
que concerne à estatura quanto no que diz respeito à compleição. Isso por causa das mudanças
das estações, que são grandes e freqüentes, do forte calor do sol, além dos invernos rigorosos,
das chuvas abundantes e, de forma inversa, das estiagem prolongadas e dos ventos - nos
quais as mudanças são numerosas e diversificadas. A partir disso, é normal que (as pessoas)
se ressintam e que a geração no mesmo indivíduo, ao coagular-se a semente, seja outra e
não a mesma, nem no verão, nem no inverno, nem mesmo nos tempos chuvosos e nos
secos. 2. Por isso, julgo que os aspectos físicos dos europeus variam mais do que a dos
asiáticos, e a estatura é muito diferente entre uns e outros, de acordo com as respectivas
cidades. Pois as degenerações maiores ocorrem na coagulação da semente, nas mudanças
das estações que se amiúdam ou quando as estações são próximas ou semelhantes. 3. O
mesmo raciocínio se aplica aos caracteres. O (caráter) selvagem, indócil e indomável existe
numa natureza como essa. Pois os golpes freqüentes no espírito l94 implantam a selvageria e
destroem a docilidade e a amenidade. Por isso, considero que os habitantes da Europa são

ával;upís

192,

Heródoto (I, 71) também faz referência a essa veste cita, chamada de

193,

Segundo Jouanna, que prefere a fidelidade aos manuscritos às conjecturas de Littré, isso significa que os citas
começavam a excitar-se na maturidade, e não na puberdade, como se esperaria dos outros homens.

194,

Esta foi a opção para traduzir yvw~T]; de resto, tal tradução é também adotada por Jouanna,
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mais animosos do que os da Ásia; pois, em (climas) quase iguais, há indolência; em (climas)
que se modificam, há a vivacidade no corpo e na alma, e, a partir da tranqüilidade e da
indolência, aumenta a covardia; a partir da vivacidade e dos esforços aumenta a virilidade.
4. Por essa razão, os habitantes da Europa são mais belicosos, e também por causa dos
costumes, porque não são reinados, como os Ásia. Pois onde o homem é reinado,
necessariamente também é mais covarde. Isso já foi dito por mim antes. De fato, as almas
escravizam-se e não querem espontaneamente correr riscos casuais sob o poder alheio. Os
que são autônomos - posto que correm riscos por seu próprio arbítrio, e não pelo alheio
-, são espontaneamente impetuosos e afrontam o que for terrível, pois a eles mesmos cabe
o mérito da vitória. Assim, os costumes não influenciam pouco a vivacidade. Eis por
completo e por inteiro o que há sobre a Europa e sobre a Ásia.
XXIV. 1. Na Europa as tribos são diferentes umas das outras, tanto nas estaturas,
quanto nas compleições, quanto nas virilidades l95 • Os fatores que produzem as mudanças
são os que também já mencionei antes. Mas explicarei ainda mais claramente. 2. Os que
habitam uma região montanhosa, apical, elevada e abundante em água, e as mudanças das
estações lhes ocorrem diferenciadas, nestes casos, é normal que tenham aparência de grandes
e sejam naturalmente propícios para o esforço e para a virilidade; e tais naturezas não têm
menos selvageria e animalidade. 3. Aqueles que habitam as regiões côncavas, cobertas de
pradarias e sufocantes, que compartilham lugares mais cheios de ventos quentes do que de
frios e que utilizam águas quentes, esses, por conseguinte, não podem ser grandes nem
esguios, mas têm tendência natural para a largura, são carnudos e de cabelos escuros; eles
mesmos mais escuros do que claros, menos fleumáticos do que biliosos. Da mesma forma,
então, a virilidade e a boa disposição não podem estar, por natureza, presentes na alma.
Mas o costume atrelado a isso poderia engendrá-lo, se tal aspecto não existir neles. 4. E, se
os rios que correrem nessa região drenarem para fora dela (água) estagnada e proveniente
da chuva, as pessoas poderão ser mais saudáveis e menos rijas. Mas, se os rios não correrem
na região e se eles bebem águas de fontes, estagnadas e palustres, é necessário que tais tipos
sejam ventrudos e esplenéticos. 5. Aqueles que habitam uma região elevada, plana, abundante
em ventos e água, podem ter compleições avolumadas 196 e próximas entre si; seus espíritos
podem ser menos varonis e mais dóceis. Pois os que estão em (clima) temperado e que
utilizam águas abundantes e boas têm as compleições e os caracteres bons, e são gordos l97 ,
de farta compleição e semelhantes uns aos outros. 6. Aqueles que habitam lugares de solo
pobre, sem água, sem vegetação e de um clima nada temperado, graças às mudanças das
estações, nessa região é normal que os aspectos sejam rijos, tonificados, mais para loiros do

"'. A palavra àVOPEío tem sido traduzida por 'virilidade'; contudo, penso que aqui caberia advertir sobre as possibilidades sêmicas desse vocábulo, que, por vezes, irmana-se ao sentido que atribuímos a 'coragem'.
196.
197.

Lit. 'grandes' (gr. ~EyáÀO).
A palavra aqui traduzida por 'gordo' é TTOXÚ,. Em Afonsl)Jos ~,44, há a oposiçã~ entre TTOXÚ, e ",oxvó, (magro) e,
em Articulações 7, a exemplo de AAL XIV,S, o substantivo TTOXO, é oposto a ÀETTTOV (leve, fraco). Pensando nessa
oposição, optou-se pelo sentido específico para esse adjetivo que significa sobretudo 'espesso'.
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que para escuros 198, e os caracteres e os sentimentos sejam arrogantes e independentes. Pois,
onde as mudanças das estações são muito freqüentes e muito diferentes entre si, ali também
encontrarás os aspectos, os caracteres e as naturezas divergindo grandemente. 7. São, portanto, enormes essas modificações da natureza, mas há também - em seguida - o lugar no
qual se foi criado, assim como as águas. E, de fato, encontrarás geralmente os aspectos
físicos dos homens e suas maneiras acompanhando a natureza da região. 8. Pois, onde a
terra é fecunda, macia e abundante em água, e as águas são fortemente elevadas 199, de sorte
a serem quentes no verão e frias no inverno, e, durante as estações tudo ocorre bem, nesse
lugar, também os homens são carnudos e sem articulações visíveis, são úmidos, sem vigor
e geralmente têm a alma de má qualidade; a indolência e a sonolência estão dentro deles, e
mesmo para o ofício eles são gordos, e não lépidos e precisos. 9. Onde a região é sem
vegetação, sem água, acidentada e oprimida pelo inverno e queimada pelo sol, nesse lugar,
encontrarás homens rijos, magros, com articulações visíveis, tonificados e cabeludos, e,
presente em tal natureza, encontrarás um profundo espírito de trabalho, um sono difícil; os
caracteres e os sentimentos, encontra-los-ás arrogantes e independentes, participando mais
da selvageria do que da docilidade, mais precisos nos ofícios e mais argutos, e, nas atividades belicosas, mais bravos; encontrarás, ainda, todas as outras coisas que nascem na terra
acompanhando sempre a própria terra. 10. As naturezas e as conformações mais contrárias
são assim. Considerando o restante a partir dessas coisas, não errarás.

nEPI AEPON

Y~ATON

TOnON

1.1' ITlTPltalV OOTIS' !3oÚÀETCXI àp6c3s- ÇTlTÉEIV, TáÚE XPTl TTOIÉEIV' TTpWTOV 1181 'Ev6vI1ÉEa6CX1
TO:S' wpaS' TOU hwS', OTI OúvaTCXI àTTEpyáÇea6CX1 háOTT]' OU YO:P 'EoíKaatV àÀÀ~
ÀnatV OUoÉv, àÀÀo: TTOUÀU OIa<pÉpOUatV aUTaí TE 'EWUTÉWV Kal 'EV Tflat I1ETa!30Ànatv'
2 ETTEITa oe Tà TTVEÚl1aTa Tà 6EPl1cX TE Kal Tà \jJUXPcX'
l1áÀIOTa I1EV TO: KOIVO: mlatV àv6pc.5TTOlatV, 'ÉTTEITa OE Kal TO: 'EV EKáoTn xc.5pn
ETTlXWpla EÓVTa. b.EI OE Kal TWV UOáTWV 'Ev6ul1Éea6al TO:S' ouvál1laS" WOTTEp
yo:p 'EV Te:.\) OTól1aTl ola<j>Épouat Kal 'EV Te:.\) OTo611e:.\), OUTW KOI h OÚVOI1IS' OIO<j>ÉpEI
TTOUÀU háoTOU. 3 "nOTE, ES' TTÓÀIV ETTEIOO:V à<j>íKTlTaí TIS' ~S' OTTElpÓS' EOTl,
Ota<j>pOVTíoCXI XPTl TTlV 6Éatv aUTÉTlS', OKWS' KÉETal Kal TTpOS' TO: TTVEÚl1aTa Kal
TTpOS' TO:S' àvaToÀo:S' TOU hÀíou' OU yo:p TWUTO OÚVOTCXI ~TIS' TTpOS' !3opÉTlV
KÉETal, Kal ~TIS' TTpOS' VÓTOV, OUo"~TlS' TTpOS' ~ÀIOV àvíoXOVTa, OUo' ~TIS' TTpOS'
oÚvovTa. 4 TauTa OE 'Ev6ul1Éea6m wS' KáÀÀloTa' Kal TWV UOáTWV TTÉpl wS' 'ÉXOUat,
Kal TTÓTEPOV EÀWOEat xpÉovTal Kall1aÀaKÔlatV ~ OKÀTlPOloí TE Kal EK I1ETEWpwv
Kal EK TTETpWOÉWV E'íTE óÀUKOJoí TE Kal àTEpál1VOlatv. Kal TTlV yijv, TTÓTEpOV
19' .

Aqui, como antes, deve-se entender por 'moreno'
'nebJ'fo', 'escuro'.

199.

I.e., próximas à superfície da terra.

° que ° autor denomina lliÀOS', que tem o significado estrito de

