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13 GLOSSÁRIO 

WilsonA. Ribeiro ir. 

Os personagens mencionados nos capítulos precedentes foram aqui relacionados em 
ordem alfabética. Após o nome dos personagens históricos foram colocadas as datas de 
nascimento e de morte, a atividade principal e outros dados relevantes da biografia de cada 
um. Quanto aos personagens míticos, ao lado do nome grego foram colocados uma breve 
referência ao seu papel nos mitos e o nome romano. 

Algumas datas de nascimento e de morte não são bem conhecidas. Nesse caso, sempre 
que possível, recorreu-se ao termo latino jloruit (fl.), acompanhado de uma data; em grego, 
a expressão correspondente é àKJ.l~. Os dois termos se referem ao apogeu da vida, em 
geral a única data conhecida da vida do personagem; considera-se, convencionalmente, que 
a àKJ.l~ corresponde mais ou menos à idade de quarenta anos. 

PERSONAGENS HISTÓRICOS 

Aécio ou Écio (séc. II d.C), doxógrafo grego. Compilou diversas citações de filósofos 
gregos a partir de uma obra hoje perdida, a Vetusta Placida. 

Alcibíades (450-404 a.C), político ateniense e ex-discípulo de Sócrates. Famoso pelo 
brilhantismo e pelo caráter instável; durante a Guerra do Peloponeso alinhou-se diversas 
vezes ao lado dos inimigos de Atenas. 

Alcrnéon de Crotona (c. 500 a.C), filósofo e médico grego. Seus escritos, dos quais restam 
alguns fragmentos, são os mais antigos documentos médicos anteriores a Hipócrates de Cós 

Anaxágoras (c. 500-428 a.C), filósofo natural de Clazômenas, dedicou-se à filosofia da 

Natureza. Foi o último dos "pré-socráticos". 
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Antífon (480-411 a.C), orador ateniense. Foi escritor de discursos e professor de retórica 
em Atenas. Seis de seus discursos chegaram até nós. 

Aristófanes (447-386 a. C), poeta grego nascido em Atenas. Escreveu comédias de cunho 
político e burlesco, onze das quais chegaram até nós. 

Aristóteles (384-322 a.C), filósofo e erudito grego nascido em Estagira. Fundou em 
Atenas o famoso Uceu (a Escola Peripatética), onde realizou pesquisas ftlosóficas e científi
cas em larga escala e reuniu vasto material referente a todo o conhecimento da época. 
Muitos desses escritos chegaram até nós e tiveram decisiva influência no pensamento oci
dental. 

Arquígenes (c. 100 d.C), médico da escola Eclética que atuou em Roma. Sua habilidade 
cirúrgica foi elogiada por Galeno. 

Artaxerxes, nome de vários reis da Pérsia. Dois deles viveram na época de Hipócrates: 
Artaxerxes I, que reinou de 464 a 424 a.C, e Artaxerxes II, que reinou entre 459 e 404 a.C 

Avicena (980-1037 AD), médico e filósofo persa (seu nome completo era Abu 'Alli al
Husayn ibn Abdallah ibn Sina). Seguidor de Galeno e da teoria dos humores, escreveu um 
Cânon da Medicina que, traduzido para o latim, teve enorme influência na medicina européia 
até o século XVII. 

Báquio de Tânagra (c. 250 a.C), médico grego. Discípulo de Heróftlo da Calcedônia, 
atuou em Alexandria e analisou alguns tratados da coleção hipocrática. Preparou também 
um vocabulário comentado dos termos mais obscuros. 

Catão, o Censor (234-148 a.C), Marcus Porcius Cato, soldado, político e escritor romano, 
grande antagonista da cultura grega. Dele temos um tratado sobre a agricultura. 

Celso lfl. 14-37 AD), erudito romano. Aulus Cornelius Celsus escreveu uma espécie de 
enciclopédia sobre agricultura, medicina, artes militares, retórica, ftlosofia e jurisprudência. 
Chegaram até nós somente oito livros de medicina, importantes fontes de informação 
sobre o período helenístico. 

Clemente de Alexandria (150-215 AD), pensador e escritor cristão de origem ateniense. 
Nas obras Protrecpticus e Stromateis, em grego, teceu comparações entre o paganismo e o 
cristianismo para demonstrar a superioridade deste último. Conhecia profundamente a 
filosofia e a literatura grega. 



Clístenes (fl. c. 525-505 a.C). Politico e legislador de Atenas. Instituiu, após a queda da 
tirania dos Psistrátidas, uma profunda reforma nas instituições politicas e estabeleceu as 
bases definitivas do regime democrático ateniense. 

Cratino (fl. 445-423 a.C), poeta grego nascido em Atenas. Escreveu comédias de tema 
mitológico e politico das quais restam apenas fragmentos. 

Creso (c. 560-546 a.C), rei da Lídia. Sua riqueza era proverbial; dominou as cidades gregas 
da J ônia até seu reino ser conquistado pela Pérsia. 

Crisipo (280-207 a.C), filósofo grego nascido em Assos. Pertencia à escola estóica, segundo 
a qual o homem virtuoso deve encontrar a felicidade dentro de si e ser imune ao meio 
exterior, que precisa ser superado pelo domínio das paixões e emoções. 

Demócrito de Abdera (jl. 420 a.C), filósofo grego. Desenvolveu a teoria atômica proposta 

por seu antecessor, Leucipo, para explicar a realidade material. Postulou que a natureza era 
constituída pelo vazio infinito e por "átomos", particulas homogêneas, sólidas, indivisíveis 
e imutáveis em eterno movimento. 

Denis (ou Dionisio) de Halicarnasso (jl. c. 30-8 a.C). Retor e historiador grego. Ensinou 
em Roma e escreveu sobre Tucídides, os oradores gregos e a história romana. Apenas 11 
livros de sua obra Antigüidades Rnmanas sobreviveram. 

Diocles (jl. fim do séc. IV a.C), médico grego natural de Caristo. Era contemporâneo de 
Aristóteles e escreveu, pela primeira vez, tratados médicos no dialeto ático. Foi o primeiro 
médico a discorrer sobre o uso terapêutico das plantas. 

Diógenes de Apolônia (jl. 440 a.C), filósofo grego, talvez médico. Concluiu que o ar era 
o princípio fundamental do Universo e aplicou esse raciocínio em suas teorias sobre a 
saúde. Exerceu grande influência na teona pneumática dos médicos do período helenístico. 

Diógenes da Babilônia (séc. II a.C), filósofo grego, também conhecido como "Diógenes 

de Selêucia". Foi discípulo do estóico Crisipo e teve considerável influência no 

desenvolvimento do estoicismo em Roma. 

Diógenes Laércio (c. 200-250 AD), doxógrafo e biógrafo grego nascido na Cilicia (Ásia 

Menor). Reuniu biografias e opiniões de numerosos filósofos em 10 livros que chegaram 

até nós sob o título Vzdas e doutrinas dos filósofos ilustres. 
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Dioscorides (fl. 50-70 AD), médico e botânico grego. Autor do famoso tratado De Materia 
Medica, que chegou até nós. Esse tratado cataloga de forma sistemática cerca de 600 plantas 
para uso medicinal e teve enorme influência na medicina da Idade Média e do mundo 
árabe, e também na botânica. 

Empédocles de Acragás (492-432 a.c.), filósofo grego. Postulou que a natureza era for
mada por quatro elementos (terra, ar, fogo, água), teoria que exerceu enorme influência na 
medicina e na filosofia durante quase dois mil anos. Restam-nos alguns fragmentos de suas 
obras. 

Epicuro (341-270 a.c.), filósofo grego nascido em Samos. Fundador de uma escola em 
Atenas, conhecida por ''Jardins'', onde propunha que a finalidade da vida era livrar-se de toda 
ansiedade. Suas obras, muito influenciadas pelo atomismo de Demócrito, tiveram grande 
difusão durante os períodos helenístico e greco-romano. Resta-nos uma ínfima parte delas. 

Erotiano (séc. IH a.c.), médico grego de Alexandria. Foi um dos mais antigos comentadores 
da coleção hipocrática. 

Escribônio Largo (séc. I d.C). Médico romano que viveu na época dos imperadores 
Tibério e Cláudio. Autor de uma lista de 271 "prescrições" que chegaram quase integral
mente até nós. 

Ésquilo (525-456 a.c.), poeta grego nascido em Elêusis. As sete tragédias que chegaram 
até nós são as mais antigas de que se tem conhecimento. 

Ésquines (398-322 a.c.), orador e político ateniense, grande rival do renomado Demóstenes. 
Restam apenas três de seus discursos. 

Estobeu (séc. V d.C), antologistagrego. Registrou em seu Anthologium diversos excertos de 
caráter educativo procedentes de toda a produção literária grega. 

Estrabão (64 a.C.-24 AD), historiador e geógrafo grego nascido em Amasea. Sua obra 
histórica foi perdida, mas restaram 17 livros de sua Geogrqfta. 

Eurípides (485-406 a.c.), poeta grego nascido em Salamina, o mais "moderno" dos anti
gos autores de tragédias. Temos 17 de suas tragédias e um drama satírico. 

Filipe 11 da Macedônia (359-336 a.c.), rei da Macedônia, mais conhecido por ter sido o 
pai de Alexandre, o Grande. Foi ele, na realidade, quem organizou e conduziu o domínio 
macedônico sobre as cidades gregas e possibilitou a ascenção de Alexandre. 



Pilolau de Crotona (séc. IV a.c.), filósofo grego. Pertencia à escola pitagórica, iniciada um 
século antes pelo legendário Pitágoras de Samos. Alguns de seus fragmentos chegaram até nós. 

Galeno de Pérgamo (129-204 AD), médico e anatomista grego. Atuou em Roma e foi 
médico pessoal do imperador Marco Aurélio. Escreveu numerosos tratados médicos e 
extensos comentários sobre a coleção hipocrática, a língua grega e a filosofia de Platão; sua 
vasta obra teve enorme influência na medicina medieval. 

Górgias de Leontino (483-375 a.c.), sofista e mestre de oratória grego. Visitou Atenas 
várias vezes, uma delas em 427 a.c. 

Heródico de Selúmbria (jl. 400 a.c.), sofista e médico grego. Preconizava uma rigorosa 
dieta alimentar restritiva e exercícios físicos para o tratamento das doenças. 

Heródoto de Halicarnasso (484-425 a.c.) , historiador grego, também conhecido como 
"pai da História". Sua obra Histórias é o mais antigo escrito historiográfico do Ocidente. 

Heróftlo da Calcedônia (c. 270 a.c.), médico grego. Estudou em Cós e atuou em 
Alexandria na época dos primeiros Ptolomeus. Graças à dissecção (e, talvez, também à 
vivissecção) de corpos humanos fez importantes descobertas anatômicas. 

Higino (c. 64 a.C.-17 AD), erudito romano. Gaius Julius Hyginus dirigiu a biblioteca fun
dada no Palatino pelo Imperador Augusto por volta de 28 AD; a ele são atribuídas uma 
coleção de Fábu/asdatadas, possivelmente, do século II d.C. 

Homero (séc.VIII a.c.), legendário poeta grego. Compôs, segundo a tradição, as duas 
mais antigas obras da literatura ocidental, os poemas épicos I/íada e Odisséia. 

Isócrates (436-338 a.c.), orador grego nascido em Atenas. Trabalhava como logógrcifo e 
abriu uma famosa escola de retórica em Quios. Dos seus discursos, 21 chegaram até nós. 

Jerônimo (331-420 AD). Eusebius Hieronymus, posteriormente São Jerônimo, nasceu na 
Dalmácia e escreveu, em latim, 135 biografias de escritores cristãos ilustres, numerosas 
cartas e ainda a versão latina da Bíblia (a Vulgata), terminada por volta de 382. 

Júlio César (100-44 a.c.). Gaius Iulius Caesar, político e escritor romano, construtor das 
bases do Império. Suas renomadas crônicas sobre a Guerra das Gálias (59-49 a.c.) e sobre 
a Guerra Civil (48-45 a.c.) em Roma chegaram até nós. 
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Libânio (314-393 d.C), orador e retor grego. Nasceu em Antióquia, estudou em Atenas e 

ensinou retórica em Antióquia e Constantinopla. Cerca de 64 discursos, mais de 1600 cartas 

e uma autobiografia sobreviveram. 

Luciano (c. 120-180 AD). Escritor de língua grega nascido em Samósata (Síria atual) . 

Escreveu sátiras e paródias, muitas em forma de diálogo, das quais mais de oitenta chegaram 

até nós. 

Marcial (c. 40-104 AD). Marcus Valerius Martialis, poeta romano famoso especialmente 

por seus epigramas satíricos que retratam diversos aspectos do dia-a-dia de sua época. 

Nicarco (c. 98-138 AD). Poeta satírico pouco conhecido; viveu em Roma. 

Nícias (c. 470-413 a.c.), político e general ateniense que se destacou durante a Guerra do 

Peloponeso. 

Nicômaco (séc. IV a.c.), médico grego. Sua mãe descendia de uma família de médicos. 

Foi médico pessoal de Amintas III, rei da Macedônia, pai de Filipe II. Seu filho, o filósofo 

Aristóteles, não seguiu a carreira médica. 

Oribásio (325-403 AD), médico grego nascido em Pérgamo. Seu cliente mais ilustre foi o 

Imperador romano Juliano, o Apóstata. Escreveu uma espécie de enciclopédia sobre o 

conhecimento médico de seu tempo e alguns desses livros chegaram até nós. 

Paulo Egineta (séc. VII d.C), médico grego de grande erudição. Suas obras cirúrgicas 
eram muito célebres no século XVI. 

Pausânias (séc. II d.C), viajante e escritor grego. Escreveu, por volta de 170 AD, um Guia 

da Grécia que contém preciosas informações sobre monumentos, mitos e costumes dos 

locais que visitou. 

Pérdicas (séc. V a.c.), rei da Macedônia entre 450 e 413 a.c. 

Péricles (495-429 a.c.), estadista ateniense. Dominoua política da cidade entre 454 a.c. e 

os primeiros anos da Guerra do Peloponeso. Seu programa de construções dotou a acrópole 

de Atenas de monumentos como o Partenon, templo dedicado à deusa Atena. 



Píndaro (518-438 a.c.), poeta grego nascido na Beócia. Sua produção compreenderia 
todos os tipos de poesia tirica, mas chegaram até nós somente 4 livros de odes corais em 
honra dos vencedores dos jogos atléticos gregos. 

Píntor da Clínica (c. 480-470 a.c.), decorador ateniense de vasos de figuras vermelhas, seguidor 
de Mácron. Seu estilo era levemente maneirista; cerca de 35 vasos são atribtÚdos a ele. 

Pitágoras de Samos (fi. 530 a.c.), filósofo grego. Fundador da escola pitagórica, que 
defendia a imortalidade da alma, a reencarnação e a importância dos números (i.e., da 
Matemática) na estrutura e funcionamento do Universo. Segundo a tradição, seus adeptos 
se reuniam numa espécie de confraria ou sociedade secreta. 

Platão (428-347 a.c.), filósofo grego nascido em Atenas. Fundou, em 385 a.c., a famo
sa Academia de Atenas. A escola era dotada de alojamentos, refeitório e salas de leitura, 
onde Platão e seus alunos passavam o tempo estudando e discutindo matemática, astro
nomia, música e, é claro, filosofia. Praticamente todos os seus diálogos filosóficos chega
ram até nós. 

Plínio, o Velho (23-79 AD): Gaius Plinius Secundus, soldado, PQtitico e erudito romano, 
escreveu extensivamente a respeito de assuntos diversos. Os 37 livros de sua História natural 

'--
que chegaram até nós são uma preciosa fonte para a história da ciência. 

Plutarco (50-120 AD), escritor natural de Queronéia, autor de mais de 200 livros dos quais 
cerca de 128 sobreviveram. Os mais notáveis são as Vidas Paralelas, biografias comparadas 
de gregos e romanos ilustres, e escritos de variada temática agrupados sob o nome de 
Moralia. 

Políbio (200-118 a.c.). Potitico, soldado e historiador grego nascido provavelmente em 
Megalópolis. Cinco de seus 40 livros a respeito da história de Roma entre 264 e 146 a.c. 
chegaram até nós. 

Pródico de Ceos (c. 470-410 a.c.), sofista e mestre de retórica grego. Era famoso pelos 
altos honorários que cobrava. 

Protágoras de Abdera (490-420 a.c.), famoso sofista grego que visitou Atenas em diversas 
ocasiões. 

Sarapion (séc. II d.C), filósofo estóico pouco conhecido, nascido provavelmente na Síria. 
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Sócrates (469-399 a.c.), filósofo grego nascido em Atenas. Foi um dos primeiros filóso
fos a preconizar uma escala de valores baseada na razão e a colocar a virtude como uma 
das metas da vida do homem. Nada escreveu; tudo que sabemos dele está nos textos de 
Platão, Xenofonte e Aristófanes. 

Sófocles (496-405 a.c.), poeta grego nascido em Atenas. Renomado autor de tragédias do 
século V a.c.; 7 de suas peças chegaram até nós. 

Sólon (jl. c. 594 a.c.), poeta e estadista ateniense. Autor de reformas politicas e sociais que 
fundamentaram, cerca de 100 anos depois, a instituição da democracia ateniense. Escreveu 
poemas elegíacos e foi considerado um dos Sete Sábios da Grécia. 

Sorano de Éfeso (c. 98-138 AD), médico grego. Atuou em Roma na época de Trajano e 
de Adriano; escreveu vários textos de medicina, notadamente sobre obstetrícia e pediatria. 

Teofrasto (371-287 a.c.), filósofo e erudito grego nascido em Lesbos. Discípulo e amigo 
de Aristóteles, chefiou o liceu após sua morte. Dos diversos livros que escreveu, conhecemos 
apenas História das plantas, Caracteres e Mettiflsica. 

Teógnis (séc. VI a.c.), poeta grego nascido em Mégara. Escreveu principalmente curtas 
elegias para serem cantadas nos simpósios. Quase todos os versos que nos chegaram sob 
sua lavra são, no entanto, de autoria duvidosa. 

Tertuliano (c. 160-220 AD). Quintus Septimius Florens Tertullianus, escritor e teólogo 
cristão de origem romana. Suas obras em defesa do cristianismo são os mais antigos textos 
cristãos em latim. 

Tucídides (c. 455-400 a.c.), historiador ateniense. Autor da História da Guerra do Peloponeso, 
obra fundamental para a historiografia "moderna". 

Tzetzes, Ioannes (séc. XII d.C), poeta e erudito bizantino. Sua obra mais conhecida cha
ma-se Chiliades e contém numerosas informações sobre a literatura, a história e a mitologia 
greco-romana não disponíveis em fontes da Antigüidade. 

Xenófanes (c. 570-478 a.c.). filósofo pré-socrático, natural de Colofon. Criticou, entre 
outras coisas, o antropomorfismo de Homero e Hesíodo na concepção das divindades 
gregas. 

Xenofonte (428-354 a.c.), soldado e escritor ateniense. Escreveu sobre temas muito di
versos, como a arte da equitação, a administração da casa, pessoas que conheceu e aconte
cimentos históricos que presenciou. Todas as suas obras chegaram até nós. 



Zênon de Cítium (333-262 a.c.), filósofo grego nascido em Chipre. Fundador da doutri
na estóica, notável especialmente por seus preceitos éticos. 

PERSONAGENS MíTICOS 

Mrodite. Divindade grega de origem oriental, representava o amor carnal e todas as coisas 
a elenrelacionadas. Nome romano: Vênus. 

Apolo. Deus grego das profecias, da medicina e da música, também associado ao pastoreio 
e, em épocas tardias, ao sol. Nomes romanos: Febo e Apolo. 

Asclépio. Herói que se tornou, durante o Período Arcaico, o deus grego da medicina. Seu 
pai era Apolo; seus filhos, Podalirio, Macáon, Hígia (v.), Iasó e Panacéia, eram todos 
relacionados com a saúde e a medicina. Nome romano: Esculápio. 

Cécrops. O primeiro ou um dos primeiros reis de Atenas; segundo a lenda, abaixo da 
cintura seu corpo tinha forma de serpente. 

Deméter. Deusa grega de origem neolítica, ligada à terra cultivada e seus frutos, notadamente 
o trigo. Nome romano: Ceres. 

Édipo. Herói tebano que, sem saber, teria matado o pai e se casado com a própria mãe. É 
personagem de uma famosa tragédia de Sófocles, Édipo Rei. O nome do herói é bastante 
conhecido em nossos dias graças a Sigmund Freud e ao seu "complexo de Édipo". 

Erinias. Antigas divindades gregas responsáveis pela vingança dos crimes consangüíneos. 
Nome romano: Fúrias. 

Gaia (ou Gê). Deusa f,'Tega de origem pré-helênica que personificava a terra. Nome romano: 
Te!/us. 

Gigantes. Filhos de Gaia, de grande tamanho e poder; seus membros inferiores eram duas 
grandes serpentes. Rebelaram-se contra o domínio de Zeus e tentaram, sem sucesso, derrotá-lo. 

Hades. Deus do mundo subterrâneo para onde ia a sombra dos mortos; também conhecido 
por Plutão, pois era o dono das riquezas que existem sob a terra. Seu nome era usado 
freqüentemente como sinônimo do próprio mundo subterrâneo. Nome romano: Dis Pater 
ou Plutão. 
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Hélio. Antigo deus-Sol assimilado a Apolo nas lendas mais tardias. Atravessava o céu diaria

mente em sua carruagem e via tudo o que se passava sobre a terra. Nome romano: Sol. 

Héracles. Herói grego que realizou grande número de façanhas sobre-humanas, algumas 

das quais se tornaram conhecidas como Os Doze Trabalhos de Héracles. Segundo a lenda, 
tornou-se um deus após a morte. Nome romano: Hércules. 

Hígia. Filha de Asclépio, personificava a saúde. 

Irene. Divindade grega que personificava a paz. 

Panacéia. Filha de Asclépios, personificava a cura de todas as doenças. 

Pean (ou Peon). Antigo deus grego da medicina, bem cedo assimilado a Apolo. 

Poseidon. Deus grego de origem micênica, ligado originalmente à terra e aos terremotos; 

foi, posteriormente, considerado o deus do mar. Nome romano: Netuno. 

Quíron. Centauro (meio homem, meio cavalo) dotado de conhecimentos médicos e 

preceptor de vários heróis gregos. Foi o mestre de Asclépio, filho de Apolo. 

Teseu. Herói da cidade de Atenas e um de seus reis legendários. Segundo a tradição, 

realizou numerosas façanhas e unificou as comunidades da Ática. 

Tífon. O mais monstruoso dos filhos de Gaia; tinha cem cabeças, hálito de fogo e serpentes 

ao invés -de pernas. Foi derrotado por Zeus, assim como os gigantes. 

Tirésias. Célebre adivinho tebano. Era cego e teria passado um período de sua vida sob a 

forma de mulher; viveu durante sete gerações humanas. 

Zeus. "Pai dos deuses e dos homens", o mais importante dos deuses gregos. De origem 

indo-européia, seu domínio é o céu e os fenômenos atmosféricos, a manutenção da ordem 

e da justiça no mundo e a distribuição dos bens e dos males. Nome romano: Júpiter. 




