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Resumo 

Mudanças profundas marcaram a sociedade grega a partir do século IV a. C.. As 

diversas conquistas, guerras e epidemias alteraram drasticamente a postura do grego em 

relação a sua vida pública, a sua concepção de deuses e, consequentemente, a 

construção de seus espaços, sejam eles profanos ou sagrados. Através das fontes, 

percebemos que o culto do deus Asclépio se tornou bastante popular, neste contexto, 

sobretudo, graças à maneira peculiar que o deus se relacionava com seus devotos, 

através de sonhos. Sabemos que o sonho era tido, para os gregos, como um espaço de 

existência real, era um espaço sagrado, e poderia ser acessado nos rituais de cura de 

Asclépio. O nosso trabalho se propõe, deste modo, a compreender o curioso e peculiar 

espaço onírico, principalmente através das inscrições, das estruturas arquitetônicas do 

santuário e dos textos antigos que fazem referência ao contexto do período, pois 

entendemos que este espaço foi a condição essencial para a popularização do culto, pois 

colocava o indivíduo em contato direto com a divindade, numa rara proximidade entre 

homens e deuses admitida pelo imaginário grego até então. 

 

Abstract 

Profound changes have marked Greek society from the fourth century B.C.. 

Conquests, wars and epidemics altered drastically the Greek’s posture regarding his 

public life, his conception of gods and hence the construction of their spaces, whether 

sacred or profane. Through the fonts, we perceived that the cult of god Asklepeios 

turned very popular, in this context, for the peculiar way that the god relates to his 

devotees, through the dreams. We know that the dream was held, for the Greeks, as a 

space of real existence, it was sacred, and could be accessed in the healing rituals of 

Asklepios. Our work intends, thereby, to understand the curious and peculiar oniric 

space, mainly through the inscriptions, architectural structures of the sanctuary and the 

ancient texts that refer to the context of the period, because we understand that this 

space was the essential condition for the popularization of the cult, it placed the 

individual in direct contact with the divinity, a rare closeness between men and gods 

accepted by the greek imagery until then. 
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“ ὸ  ὴ ῖ  ώ  ἐ ὸ  ἰό  

∙ ἁ ί   ἐ ὶ ῖ  .” 

 

“PuroΝdeveΝserΝaqueleΝqueΝentraΝnoΝtemploΝperfumado; 

pureza significa ter divinos pensamentos.”* 

 

                                                      
* Inscrição da entrada do templo de Asclépio em Epidauro. PORPHYRIUS. De abstinentia, II, 19. Apud 
EDELSTEIN, E.; EDELSTEIN, L. Asclepius: A Collection and Interpretation of the Testimonies. Volume I. p. 
163. 
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Desde o início de minha graduação em História, sempre tive um apreço especial 

pela cultura grega antiga. No começo, tudo me interessava: música, pintura, arquitetura, 

religião e, principalmente, a filosofia grega. No entanto, quando comecei minhas 

pesquisas para escrever a monografia de conclusão de curso, já havia uma inquietação 

pessoal. Percebi que a religião era um ponto que sempre retornava nas fontes antigas, 

nos discursos e práticas. Naquela época, eu estava muito influenciado por uma leitura 

recente de Fustel de Coulanges1 e realmente achava que o cotidiano grego não podia ser 

compreendido sem ser dada uma importância especial para a religião. Porém, na época, 

me chamou a atenção o fato de encontrar muito material escrito acerca da mitologia 

grega, mas muito pouco sobre o ritual. 

Tacitamente, percebia que o ritual era a parte viva e prática da religião e estava 

em todos os passos do grego antigo, da mesma forma havia uma relação intrínseca entre 

rito e mitologia que não poderia ser negligenciada. Não entendia como tanto esforço 

tinha sido empregado para descrição e análise das histórias mitológicas, mas quase nada 

para os ritos, que no máximo vinham em algumas notas de rodapé. Assim, encontrava 

pouco material específico sobre o assunto. Quis, então, mostrar como os rituais tinham 

uma importância vital para estes devotos antigos. Inicialmente, pesquisei sobre os 

rituais fúnebres, mas este interesse não deu mais que um texto. Foi quando me deparei 

com o culto do deus Asclépio e os rituais de cura associados a ele. 

Asclépio era uma divindade médica na Grécia Antiga, considerado filho do deus 

Apolo e, segundo a versão mais popular do mito, da mortal Corônis. Asclépio nasceu de 

uma milagrosa cesariana feita pelo próprio Apolo, enquanto sua mãe Corônis era 

consumida por chamas, pois estava em uma fogueira por ter sido acusada de trair o deus 

com um mortal2. Assim como Héracles, Asclépio pode ter sido antes um homem ou 

semideus, educado pelo centauro Quíron nas artes médicas, rapidamente teria aprendido 

a arte da cirurgia. DiodoroΝ escreveΝ queΝ eleΝ eraΝ “deΝ umaΝ inteligênciaΝ rara,Ν seΝ aplicavaΝ

comΝardorΝ àΝ arteΝ deΝ curar,Ν eΝ inventouΝmuitosΝ remédiosΝ salutaresΝ aosΝ homens”3. Certa 

vez, Asclépio observou que uma serpente ressuscitou outra utilizando uma erva 

                                                      
1 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. 
2 PINDARE. Pythique III. 
3 DIODORE. Bibliothèque historique. Livro IV, LXXI. 
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especial. A partir deste momento, Asclépio adotou as serpentes para si, pelo 

conhecimento que estes animais tinham das ervas4. 

Deste modo, Asclépio, deus de feição humilde e afável, de barba e vestindo um 

himation5 do qual deixava um dos ombros à mostra, caminhava curando e ressuscitando 

os mortos, segurando seu bastão com uma serpente entrelaçada6. Por ter abalado, com a 

arte de ressuscitar, as estruturas do kósmos instauradas por Zeus, foi fulminado com um 

raio pelo pai dos deuses. Só após isto foi elevado ao Olimpo, pelo próprio Zeus, pelo 

amor que este sentia pelo seu filho Apolo7.  

No mundo Grego Antigo, Asclépio tornou-se uma divindade poderosa e de 

popularização relativamente tardia. Embora alguns autores reportem suas origens a 

períodos obscuros, seu culto se tornou bastante popular após o século V a. C., o seu 

período de florescimento está entre os séculos IV e II a. C., o que nos possibilita 

compreender o seu desenvolvimento. Porém, apesar de seus símbolos estarem em 

grande parte dos hospitais ocidentais8, ele ainda permanece num relativo anonimato nos 

nossos tempos, sobretudo nos círculos acadêmicos brasileiros. 

Como a maior parte da religião grega, o culto de Asclépio era também um culto 

votivo9, ou seja, em troca da cura atribuída ao deus, os fiéis deveriam depositar 

oferendas em agradecimento a ele em seus santuários. Estas oferendas poderiam ser dos 

mais diversos tipos, alimentos, pinturas, relevos, estátuas, inscrições, dinheiro, etc., 

enfim, tudo que demonstrasse a gratidão do devoto e principalmente o poder do deus. 

Estas oferendas são também chamadas ex-votos e constituem-se fontes riquíssimas e 

indispensáveis para a nossa análise. Feitas na contemporaneidade dos fatos, elas 

expressam como o culto se tornou popular, sobretudo, no século IV a. C. e não deixam 

dúvida quanto à realidade atribuída às curas milagrosas do deus – Folkert van Straten 

observou que, dos relevos votivos que chegaram até nós, os de Asclépio são mais 

numerosos do que os de qualquer outra divindade grega10. 

                                                      
4 HYGINUS. Astronomica. II, 14. 
5 Himation era um tipo de roupa utilizado na Grécia Antiga, composto de um único tecido sem cortes em 
formato retangular. Geralmente feito de lã, recobria todo o corpo e poderia ser usado por homens e 
mulheres. 
6 Consultar anexos de imagens: figuras 10 (p. 191), 11 (p. 192) e 12 (p. 193). 
7 ERATÓSTENES. Catasterismi, I, 6. 
8 A serpente envolta no bastão é o símbolo da medicina até hoje. 
9 BURKERT, Walter. Antigos cultos de mistérios. p. 25-32. 
10 VAN STRATEN, Folkert T. Hierà Kalá. p. 63. 
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Esse caráter pragmático sempre esteve associado aos ritos e ao mito de Asclépio, 

seja nas inscrições dos seus santuários, seja na literatura antiga. A cura é o tema 

principal tanto nos relatos míticos quanto nos rituais. A relação entre ambos é essencial 

para compreender o significado de seus elementos simbólicos, suas práticas, as ideias 

acerca das doenças e da cura. Encontrei, portanto, um tema que demonstrava a grande 

importância que os rituais tinham para o mundo grego antigo, importância vital, capaz 

de alterar estados físicos e psíquicos dos devotos lhes retirando do infortúnio da doença 

e lhes restaurando a vida. 

Os textos antigos relatam que o santuário mais importante de Asclépio e a partir 

do qual o culto ganhou relevância na Grécia Antiga, após o século V a. C., era o de 

Epidauro. A pequena cidade de Epidauro se localiza na parte mais oriental da península 

grega do Peloponeso, a leste da região da Argólida. Cidade portuária, Epidauro era uma 

terra de marinheiros e fabricantes de vinho, erguida sobre parcas planícies que sobram 

num terreno acidentado, rodeado de montanhas de cumes arredondados e árvores de 

cipreste,Ν “comoΝ seΝ aΝ própriaΝ naturezaΝ tivesseΝ oΝ cuidadoΝ deΝ protegê-la de todos os 

lados”11. Sem muitos atrativos para um visitante, a cidade contava com um templo de 

Dioniso, um templo de Afrodite, um templo de Hera eΝ umΝ pequenoΝ teatroΝ “deΝ boaΝ

estrutura”12. Pausânias nos fala que, em seu tempo, havia uma bela estátua de madeira 

da deusa Atena que merecia ser vista13. Ou seja, a pequena cidade de Epidauro não teria 

nada que muitas outras cidades da Grécia teriam para oferecer. 

No entanto, as estátuas de duas figuras, esculpidas no belo mármore pário e 

expostas a céu aberto na cidade, chamavam a atenção. Eram as imagens do deus 

Asclépio e sua esposa, a deusa Epione. Por este deus, a cidade deixava de ser mais uma 

dentre tantas outras no mundo grego e se configurava em um dos centros mais 

importantes de peregrinação do contexto mediterrâneo. A cidade era especialmente 

consagrada a Asclépio, o deus da cura. Por isto, centenas de devotos acorreriam para 

esta região todos os anos, e complexas relações entre cura e espaço estão implicadas no 

cotidiano do Asclepeion14 de Epidauro. 

                                                      
11 STRABON. Géographie. VIII, 6,15. 
12 CHARITONIDES, Angelica. Epidauro. p. 8. 
13 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 29, 1. 
14 Os santuários consagrados a Asclépio são chamados de Asclepeions. 
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Porém, não se acharia seu santuário em nenhuma parte da cidade. Era preciso se 

deslocar mais de 8 km rumo ao interior para poder encontrá-lo. Andando na estrada 

principal, seria possível perceber uma sinuosa entrada, talvez imperceptível para quem 

não conhecesse o caminho, entrando por ela, ainda era preciso caminhar um desvio de 

mais de 1,5 km fora da rota principal para se chegar, finalmente, ao recinto sagrado. 

Este desvio deveria ser sinuoso, através de uma estrada de terra batida, com árvores de 

cipreste de ambos os lados, até enfim chegar ao Propileu. Uma construção magnífica, o 

Propileu era o portão de entrada do santuário. 

Seguindo pela via sacra, a paisagem deveria mudar, estátuas de deuses e pessoas 

proeminentes deveriam ser vistas por toda parte. Dentro das fronteiras do espaço 

sagrado, a atmosfera já deveria parecer bastante diferente. Pessoas de várias partes do 

Mediterrâneo deviam dar uma sonoridade de diversos sotaques e tipos humanos, 

histórias das mais variadas deveriam ser contadas, milagres absurdos eram narrados 

pelas pessoas curadas por Asclépio, não era raro o visitante recém-chegado rir-se de 

várias delas15. Seguindo ao sul, encontramos primeiro o altar dedicado aos sacrifícios 

para os deuses, certamente coberto por sangue. Segundo um fragmento de Aristóteles, a 

cidade de Epidauro era conhecida pelo apelido de ἱ ά (Haimerá), palavra que, em 

línguaΝ grega,Ν temΝ aΝ mesmaΝ raizΝ daΝ palavraΝ “sangue”,Ν eΝ istoΝ seΝ deviaΝ aoΝ fatoΝ dosΝ

incessantes sacrifícios no altar de Asclépio deixá-lo constantemente recoberto por 

sangue16. 

De frente para o altar, voltando-se para o oeste, estaria o templo de Asclépio, 

construído em estilo dórico, com seis colunas de frente e onze de lateral, sua base media 

13m por 23m. Com sua frente voltada para o leste, o templo deveria brilhar sutilmente 

ao nascer do sol. No seu frontão leste, estava esculpido o lendário saque de Troia, no 

frontão oeste, a luta dos gregos contra as Amazonas, e estátuas da deusa alada da 

Vitória adornavam os vértices do telhado. Dentro do templo, sacerdotes e sacerdotisas 

cuidavam da magnífica estátua de Asclépio. Feita em ouro e marfim pelo escultor 

Trasimedes, a estátua gigantesca representava o deus como homem barbado, sentado 

num trono, segurando com uma das mãos o seu bastão e com a outra mão acariciava a 

                                                      
15 IG IV², 1, 121, IX. 
16 ARISTÓTELES. Fragmento 491 [Rose]. Apud EDELSTEIN, E.; EDELSTEIN, L. Asclepius: A Collection and 
Interpretation of the Testimonies. Volume I. p. 277. 
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cabeça de uma gigantesca serpente, enquanto um cão permanecia deitado próximo a 

ele17. 

Saindo do templo e seguindo ainda mais para oeste, encontramos, do lado 

esquerdo, uma enigmática construção circular chamada Tholos. Até hoje não sabemos 

exatamente para o que ela servia, mas foi a construção mais cara de todo o complexo do 

santuário, ostensivamente ornamentada em estilo coríntio não deveria haver um só lugar 

em que a olhássemos que não encontrássemos algum tipo de adorno. Do lado direito, se 

projetava uma construção com mais de 70m de largura, o Ábaton. Este era o lugar em 

que os doentes, necessitando de uma cura milagrosa, iam dormir afim de que, em sonho, 

Asclépio lhes aparecesse e lhes curasse. 

A maioria das curas que ocorriam no Asclepeion era feita através de rituais de 

incubação. Incubação, em grego ἐ ύ  (enkatheúdon), quer dizer, literalmente, 

dormir18. Os devotos deveriam ritualmente dormir no santuário e, em sonho, eles se 

encontrariam com o deus Asclépio que procederia a cura milagrosa. Nas estelas em que 

estão inscritos os relatos de cura do período em questão, séculos IV-II a. C., dormir era 

a maneira mais sublime de se alcançar o milagre. Através do sonho, o suplicante entrava 

em contato direto com o deus. As inscrições sobre as quais nos debruçaremos 

descrevem estes sonhos, as doenças e as curas. Através delas podemos saber que 

imagens os gregos faziam deste deus, como eram seus rituais, como encaravam os 

sonhos e que postura eles deveriam ter perante as coisas sagradas. 

Diante de todo este panorama, e bastante influenciado pelas leituras de Mircea 

Eliade, a minha monografia de conclusão de curso foi um estudo sobre os símbolos 

presentes nos rituais e na mitologia do deus Asclépio. Achei que o tema poderia 

oferecer muito mais e decidi seguir com ele para o Mestrado. Mudei a abordagem da 

pesquisa para poder trabalhar através de uma perspectiva espacial. Inicialmente, pensei 

e fiz o projeto com uma ênfase no espaço físico, ou seja, uma análise dos edifícios do 

santuário onde o culto de Asclépio ocorria. No decorrer do curso, entretanto, percebi 

que o estudo deste tema era bastante profuso e não se limitava apenas ao mundo físico e 

externo. Os diversos autores que trabalham com o espaço, que nós estudamos, abriam a 

possibilidade para compreendê-lo de diversas maneiras – no meu caso, principalmente 

                                                      
17

 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 27, 2. 
18 LIDDELL, Henry George; SCOTT, Robert. A Greek-English Lexicon. Verbete: ἐ ύ . 
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Yi-fu Tuan19, Amos Rappoport20, Susan Cole21 e uma nova compreensão de Mircea 

Eliade22. 

Observando mais atentamente as fontes e baseado nesta nova bibliografia que 

versa sobre o espaço, percebi que além das paredes do santuário, dos relevos, das 

estátuas, do plano geral da cidade de Epidauro, havia, nos cultos de Asclépio, a 

construção de um espaço peculiar, de natureza diferente. Percebi que os sonhos não 

eram tidos como abstrações, disposições mentais, desejos do inconsciente, mas sim 

como uma realidade concreta pelos gregos antigos. Uma realidade espacial da qual se 

poderia entrar e sair através do ritual. Um espaço de constituição diferente que ligava o 

espaço físico e externo ao espaço mítico dos deuses. Além disto, percebi que este 

espaço mantinha relação profunda com o meio físico, procedendo inclusive à cura, ou 

realizando oráculos, ele sempre revelava algo ao indivíduo desperto. Adentrar este 

espaço de contato entre homens, mortos e deuses parecia ser indispensável para a cura. 

Esta dissertação, então, se pretende a demonstrar e analisar este espaço, que aqui 

chamaremos espaço onírico, que existia entre os gregos, através do culto de Asclépio, 

no período de seu florescimento, entre os séculos IV-II a. C.. Deteremos nossa análise 

mais especificamente ao Asclepeion de Epidauro, pois, além de ser declaradamente o 

centro mais importante de culto ao deus pelos antigos, é nele que está o corpus de 

inscrições que foi descoberto no século XIX e que narra, com relativo detalhamento, em 

torno de 53 milagres. Acreditamos que a compreensão deste tipo peculiar de espaço 

construído entre os gregos antigos é uma contribuição fundamental para entender o 

sentido da doença, da cura, do homem e dos deuses para estas pessoas. 

No primeiro capítulo, intitulado O espaço dos sonhos, além de definirmos mais 

especificamente o que chamamos de espaço onírico, explicaremos como este espaço 

pertencia a uma realidade sagrada, própria dos deuses e que, por isto, poderia gerar 

efeitos no mundo dos homens. Analisaremos como os sonhos constituíam-se um ponto 

fundamental na mudança do estado físico do corpo, desfazendo a doença e restaurando a 

saúde. Ainda faremos uma apresentação dos principais conceitos que serão utilizados ao 

longo do texto e que são importantes para compreender em que perspectiva se 

                                                      
19 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar. 
20 RAPOPORT, Amos. The Meaning of the Built Environment. 
21 COLE, Susan G.  Landscapes, gender, and Ritual Space. 
22 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. 
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trabalhará com o espaço onírico. Ao final do primeiro capítulo, faremos uma discussão 

bibliográfica dos autores que se dedicaram diretamente ao estudo do culto de Asclépio 

para demonstrar como se encontra a pesquisa sobre este tema, assim como o nosso 

trabalho se insere neste quadro. 

No segundo capítulo, intitulado Deuses e curas, abordaremos o culto de 

Asclépio em sua conjuntura, com forte ênfase no século IV a. C.. Para isto, 

primeiramente, analisaremos quais os principais entendimentos que os gregos faziam 

acerca da cura e da doença, e qual era o papel exercido por Asclépio em relação a elas, 

ou seja, porque entre tantas divindades de cura, Asclépio se tornará a mais requisitada. 

Veremos que isto se deveu a maneira própria como Asclépio era percebido, pois, com o 

tempo, ele passou a agregar, em seus poderes, uma série de atributos que eram de outras 

divindades e, por isto mesmo, poderia ser consultado em diversos contextos para 

solucionar vários problemas. 

Em seguida, no terceiro capítulo, Sobre a construção dos espaços sagrados, 

faremos uma análise dos principais edifícios do santuário, mais especificamente aqueles 

que fazem parte do núcleo central do culto – o chamado Edifício E, o templo, o Tholos 

e o Ábaton. Estes espaços são constituídos dentro de um novo paradigma, típico de uma 

fase de transição que foi influenciada pelo estilo clássico do século V a. C., mas também 

aponta para algo novo, seguindo uma lógica mais intimista, individual, ligada aos 

interiores e ao espaço onírico. Ainda dissertaremos, neste capítulo, como todo o culto de 

Asclépio atendia, mais do que qualquer outro, as demandas pessoais geradas pelo 

contexto do século IV a. C., e por isto mesmo se tornou massivamente popular. 

No quarto capítulo, intitulado Monumentos de fé, nos debruçaremos diretamente 

sobre o corpus de inscrições encontrado no santuário e sobre a simbologia relativa a 

Asclépio e sua divina família, de modo a realizar uma análise minuciosa das descrições 

do espaço onírico, das doenças, dos milagres, da própria imagem que se fazia do deus e, 

por fim, poderemos concluir que as inscrições são mais do que testemunhos de fé, ou 

presentes para o deus, elas constituem um meio quase que didático de ambientação e 

configuração do espaço onírico e do deus, uma maneira muito sui generis de relacionar 

o espaço profano ao espaço sagrado. 

Percebemos, portanto, por meio da análise das inscrições do santuário de 

Epidauro, que as noções de espacialidade contidas no culto de Asclépio formam um 
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ponto de intersecção de várias possibilidades espaciais, que tem o objetivo claro e 

prático de realizar a cura em seus devotos. Assim temos que o corpo doente é levado a 

um espaço sólido, por assim dizer, o santuário. O santuário, por sua vez, leva a um 

espaço peculiar, porém real, o sonho. O sonho, por sua vez, leva novamente ao corpo, 

mas desta vez curado. 

 



 
 

Capítulo 1: O espaço dos sonhos 
 

 

 

 

 

 

“ ὶ ί  ὀ ὶ ὶ ά  ὺ   ὶ ώ   ἀ ή , ὶ ί  

ἀ ώ  ῦ ά  ἐ ί  ό ᾞ ό ; ἰ έ  ῶ  έ  ἐ ί , 

ύ έ   ὶ ί .” 

 

“osΝcabelosΝficavamΝdeΝpéΝeΝlágrimasΝdeΝalegriaΝdesciam,ΝeΝoΝpesoΝdoΝconhecimento era 

a ausência de carga – de que modo poderia o homem definir isto por meio de palavras? 

Mas se ele é um dos iniciados, ele conhece e entende.”* 

                                                      
*ARISTIDES. Oratio XLVIII, 31-35. Apud EDELSTEIN, E.; EDELSTEIN, L. Asclepius: A Collection and 
Interpretation of the Testimonies. Volume I. p. 210-211. 
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Desde que foram redescobertas, as estelas votivas, contendo os relatos de cura 

atribuídos ao deus Asclépio, na região de Epidauro, causaram e continuam causando a 

inquietação de seus observadores. As inscrições despertam admiração, sobretudo, pela 

forma extraordinária que as curas são realizadas. Após os rituais preliminares, o devoto, 

em seu estado doentio, se põe a dormir dentro do santuário e, em sonho, o próprio deus 

Asclépio aparece e interage diretamente com o necessitado, trazendo, por vezes, 

ensinamentos, oráculos, mas, na maioria dos casos, a almejada cura. Era comum depois 

de ter seu milagre alcançado, o devoto deixar uma oferenda no santuário em 

agradecimento ao deus. 

A religião grega, de uma maneira geral, era uma religião votiva1, ou seja, em 

troca do favor divino os devotos deveriam deixar oferendas em agradecimento a estes 

deuses em seus santuários. Estas oferendas são chamadas ex-votos e poderiam ser dos 

mais diversos tipos, moedas, comida, vasos, inscrições, animais, estátuas, escravos, 

enfim tudo que demonstrasse, primeiramente, o agradecimento ao deus e, 

consequentemente, servir como prova de fé a outros devotos. No caso do culto de 

Asclépio em Epidauro, era uma prática comum a deposição de inscrições narrando 

como a cura foi efetuada, o que se revela uma fonte riquíssima para nós. 

A maioria das curas ocorria, como já afirmado acima, durante o sono, ou seja, 

através dos chamados rituais de incubação – ἐ ύ  (enkatheudon). A aparição 

divina, epifania (ἐ ί ),ΝseΝfaziaΝcomoΝdizemΝasΝinscriçõesΝ“ἐ ύ ”Ν(enypnion), 

ouΝseja,Ν“emΝsonho”,ΝouΝmelhor,Ν“dentroΝdeΝumΝsonho”.ΝAsΝinscriçõesΝsobre as quais nos 

debruçaremos descrevem estes sonhos, as doenças e as curas sucedidas. Através delas, 

podemos saber que imagens os gregos faziam deste deus, como eram seus rituais, como 

encaravam os sonhos e que postura eles tinham perante as coisas sagradas. 

Observando estes relatos, percebemos que uma intricada relação entre corpo, 

sonho e cura produzia noções peculiares de espacialidade. As curas descritas chamam 

bastante atenção, pois, além do fato de mostrarem um contato íntimo dos fiéis com o 

deus, nos dão um interessante panorama da ideia que os antigos faziam de seus corpos e 

de seus sonhos, também descrevem rituais e um pouco dos problemas da vida cotidiana, 

bem como a forma aparentemente inusitada de resolvê-los. 

                                                      
1 BURKERT, Walter. Antigos cultos de mistérios. p. 25-32. 
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Ao lermos, sobretudo, estas inscrições, percebemos um dado peculiar, os sonhos, 

mais do que imagens feitas durante o sono, se constituíam numa verdadeira realidade 

espacial para os gregos antigos, um espaço onírico, que mantinha uma profunda relação 

com o corpo físico destes devotos. Através destas fontes, compreendemos que, para os 

gregos antigos, a realidade se constituía por dois espaços de naturezas diferentes, um 

espaçoΝ“humano”,ΝouΝ“profano”,ΝtípicoΝdasΝrelaçõesΝeΝatividadesΝqueΝseΝfaziaΝenquantoΝ

seΝestavaΝdesperto,ΝeΝumΝespaçoΝ“onírico”, identificadoΝcomoΝumaΝespécieΝdeΝ“espaçoΝ

sagrado”,ΝouΝ“divino”,ΝdoΝqualΝseΝacessavaΝenquantoΝseΝestavaΝdormindo.ΝEmboraΝestesΝ

espaços fossem diferentes, ambos eram vistos como reais e se influenciavam 

mutuamente. Tanto a vigília poderia induzir a sonhos, quanto os sonhos poderiam 

influir na vigília. A interação entre estes dois mundos, por assim dizer, – o mundo 

desperto e o mundo dos sonhos – tinha, entre outros, o caráter fundamental e vital de 

manter a existência de seus devotos, pois era observada a realização de efeitos práticos 

nestes indivíduos como a cura, por exemplo. Será, basicamente, esta relação que 

tentaremos compreender ao longo desta dissertação, ou seja, como os sonhos, para os 

gregos antigos, se constituem um espaço de existência real e que, ritualmente 

controlado, poderia produzir efeitos práticos no espaço desperto como a, já citada, cura. 

Para isto faz-se necessário, tentar compreender o que eram os sonhos para estas 

pessoas, o que eram seus deuses, o que eram seus espaços, o que eram seus rituais e a 

noção de doença que existia entre eles para que curas milagrosas pudessem ocorrer, ou 

seja, avaliar de que maneira os rituais e a ideia de espaço onírico eram tão reais para 

estas pessoas que produziam efeitos concretos em seus corpos. Procuramos entender 

isto, sobretudo, no culto de Asclépio, pois consideramos que neste culto a descrição do 

“espaçoΝonírico”ΝéΝmaisΝdetalhada,Νaliás,ΝaΝproblemática,ΝdeΝfato,ΝsurgiuΝpelaΝobservaçãoΝ

das inscrições no santuário de Asclépio em Epidauro. Portanto, o trabalho que estamos 

propondo aqui é preponderantemente um trabalho sobre religião, buscando significados 

sacro-ritualísticos,ΝeΝnãoΝescreverΝumaΝ“históriaΝdaΝmedicinaΝgrega”,ΝverificandoΝquaisΝ

técnicas cirúrgicas, quais instrumentos, ou quais escolas científicas encontraríamos 

neste período. Tentamos, então, entender basicamente esta relação construída neste 

espaço dos sonhos. Mais necessariamente, uma espacialidade formada socialmente 

através do sonho. 

Assim, para compreendermos o que analisaremos ao longo do trabalho, faz-se 

necessário um esclarecimento de conceitos preliminares que balizarão todo o texto. 
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1.1 O espaço sagrado e profano 

Entendemos que o espaço não é um fato dado, concreto e facilmente 

identificável no mundo que nos cerca. Muito pelo contrário, as noções de espaço são 

também construções socioculturais que revelam muito das concepções de um povo. 

Suas ideias de medo, de esperança, de deuses e de corpo são transmitidas para as suas 

noções de espaço. Segundo Richard Sennett, as relações entre os corpos humanos no 

espaçoΝdeterminamΝsuasΝreaçõesΝmútuas,Ν“comoΝseΝveemΝeΝseΝouvem,ΝcomoΝseΝtocamΝouΝ

seΝdistanciam”2. Nesta perspectiva, o próprio espaço é, de certa forma, uma construção 

abstrata e funciona, portanto, como um organizador social. 

Como bem notou Yi-Fu Tuan, o termo espaço não se aplica apenas a uma 

realidade concreta e externa. Há vários níveis de construção espacial, subjetivos e 

íntimos, relativos a espaços que nem sequer possuem uma existência concreta, mas que 

estabelecem um intenso contato com o mundo concreto. Tuan, então, identifica três 

tiposΝ deΝ espaços,Ν segundoΝ ele,Ν comΝ “grandesΝ áreasΝ deΝ superposição”:Ν oΝ espaçoΝ

pragmático, o conceitual e o mítico3.ΝOΝespaçoΝpragmáticoΝseriaΝ“oΝcampoΝdaΝatividadeΝ

pragmática, com o qual não nos preocupamos conscientemente e que é, no entanto, 

necessárioΝ aosΝ nossosΝ sentidosΝ deΝ orientação”4,Ν assim,Ν paraΝ oΝ homem,Ν umΝ “amploΝ

conhecimento tácito é necessário para a sua sensação de sentir-se em casa e orientado na 

pequenaΝáreaΝdeΝatividade”5. O espaço pragmático, portanto, é um amplo conhecimento 

tácito, pragmático, que nem sempre é consciente, mas altamente necessário para as 

atividades cotidianas, sobretudo, de orientação no espaço concreto. 

Porém, esta orientação espacial, quase sempre, está apoiada em um referencial 

conceitual do espaço. Este espaço conceitual, segundo Tuan, é articulado de forma mais 

consciente,Ν“éΝumaΝtentativaΝmaisΝouΝmenosΝsistemáticaΝdasΝpessoasΝdeΝcompreenderΝoΝ

meio ambiente. Para que seja habitável, a natureza e a sociedade devem mostrar ordem 

eΝapresentarΝumaΝrelaçãoΝharmoniosa”6.ΝOuΝseja,ΝoΝespaçoΝconceitualΝrevelaΝumaΝ“visãoΝ

deΝmundoΝouΝcosmologia”ΝdeΝdeterminadoΝpovo.ΝEleΝ funciona,Ν semΝdúvida,ΝcomoΝumΝ

ordenador social que organiza a relação das pessoas com o espaço. O espaço só se torna 

                                                      
2 SENNETT, Richard. Carne e pedra. p. 17. 
3 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar. p. 19. 
4 IDEM. Ibidem. p. 97. 
5 IDEM. Ibidem. p. 98. 
6 IDEM. Ibidem. p. 99. 
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íntimo e consciente, à medida que ele é experimentado, saboreado, conceituado e 

dotado de sentido. 

À junção destas duas noções de espaço, Tuan chamouΝ deΝ “espaço mítico”.Ν

SegundoΝ ele:Ν “OΝ espaçoΝ míticoΝ éΝ umΝ esquemaΝ conceitual,Ν masΝ tambémΝ éΝ espaçoΝ

pragmático no sentido de que dentro do esquema é ordenado um grande número de 

atividadesΝ práticas”7.Ν OuΝ seja,Ν oΝ conceitoΝ deΝ “espaçoΝ mítico”,Ν naΝ percepçãoΝ doΝ autor,Ν

refletiriaΝumΝ“esquemaΝconceitual”ΝouΝ“espaçoΝconceitual”ΝqueΝpoderiaΝserΝpovoadoΝporΝ

deuses, heróis e seres lendários que, porém, encontra forte apoio nas atividades 

realizadasΝnoΝ“espaçoΝpragmático”,ΝouΝseja,ΝoΝespaçoΝdeΝorganizaçãoΝdeΝatividadesΝvitaisΝ

como a sociabilidade, o plantio, a colheita, e tudo o mais, que garanta a existência de 

determinada sociedade. Esta junção dos espaços conceitual e pragmático tem pleno 

sentido para a cultura que o constrói e o decodifica. 

Evidentemente, o “espaço mítico”, segundo a conceituação de Tuan, é 

extremamente variável de cultura para cultura. Sociedades diferentes darão justificativas 

diferentes para suas ideias e práticas espaciais, de acordo com seus valores culturais e 

sua história. Para muitos gregos do período que analisaremos, por exemplo, o espaço 

não era entendido como algo homogêneo, ela se dividia em vários tipos que embora 

fossem interligados, eram qualitativamente diferentes. De acordo com Susan Cole8, os 

gregos pensavam interagir com, pelo menos, três diferentes formas de espaços, que ela 

chamou de “natural”, “humano” e “imaginado”. 

O espaço natural seria o local externo, de constituição física, com montanhas, 

planícies, rios, oceanos, que garantiria a subsistência de todas as coisas e espécies. 

Sobre este espaço natural se construiria o espaço humano, disposto de acordo com as 

necessidades dos homens, espaço politicamente organizado das cidades, da agricultura, 

das fronteiras das comunidades. O espaço imaginado era reconhecido como real, mas 

sua existência estava além da compreensão humana, ele era o lugar próprio dos deuses, 

heróis e seres mitológicos. Cada um destes espaços, segundo Cole, coexistia e se fundia, 

apesar de serem diferentes não eram antagônicos. Concebido desta forma, estas noções 

espaciais organizavam a vida dos gregos antigos, e dotavam o espaço de sentido. Com 

todas as suas peculiaridades, este acervo conceitual é o que formaria o que Tuan 

                                                      
7 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar. p. 19. 
8 COLE, Susan G.  Landscapes, gender, and Ritual Space. p. 7-8. 
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chamouΝdeΝ “espaçoΝmítico”, essencial para compreender que o espaço não é um fato 

dado e externo aos seres humanos, mas é uma construção social e, portanto, variável, 

modelável. 

A perspectiva de Tuan é extremamente útil para o nosso trabalho, pois abre o 

precedente para que o espaço seja compreendido também como uma categoria subjetiva, 

além do local físico, o espaço é, antes de tudo, para os seres humanos, uma 

“necessidadeΝpsicológica”,ΝumΝ“atributoΝespiritual”9. Ou seja, o conceito de espaço pode 

e deve ser utilizado não apenas para se referir a locais físicos, exteriormente sensíveis e 

concretos. O espaço pode ser uma abstração, pode não ter uma existência concreta, 

empiricamente comprovada no mundo exterior, mas mesmo assim influenciar a 

existência humana, mesmo assim servir de parâmetro para a sua organização social. O 

espaço sagrado, segundo Tuan, é um destes espaços que não é facilmente verificado ou 

negado pelos sentidos, mesmo assim, e talvez por isto, sirva como modelo para 

construir uma visão de mundo para diversos povos10. 

Já percebemos que o grego antigo não vê o espaço que o cerca de forma 

homogênea, ele o hierarquiza. Alguns lugares concentram poderes mágicos, outros são 

lugares de morte, outros ainda de entrada proibida. Mais do que isto, toda uma realidade 

espacial é criada paralelamente à realidade espacial terrestre. Um espaço sagrado se 

torna a moradia exemplar dos deuses e dos mortos. Este espaço, dito sagrado, é 

percebido como paradigma para toda construção de espaços na Terra11. 

Na análise de Eliade, o santuário é o espaço por excelência de comunicação com 

o sagrado. Ele comumente é interpretado como uma porta pela qual os deuses podem 

descerΝàΝTerraΝeΝoΝ“homemΝpodeΝsubirΝsimbolicamenteΝaoΝCéu”12. Espaço carregado de 

poder e altamente ritualizado, pois é justamente o ponto de contato entre dois mundos. 

ÉΝmaisΝdoΝqueΝisto,ΝnoΝmomentoΝdoΝritual,ΝesteΝespaçoΝseΝconstituiΝoΝpróprioΝ“CentroΝdoΝ

Mundo”13. Talvez por isto, várias estátuas e estatuetas que foram encontradas em 

diversos santuários do deus Asclépio tragam, por exemplo, ao seu lado a imagem do 

                                                      
9 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar. p. 66. 
10 IDEM. Ibidem. p. 96. 
11 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. p. 21-22. 
12 IDEM. Ibidem. p. 19. 
13 IDEM. Ibidem. p. 25. 
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omphalus14,ΝaΝrepresentaçãoΝdoΝumbigoΝqueΝsimbolizaΝoΝ“CentroΝdoΝMundo”,ΝaΝligação,Ν

a vida e a regeneração15. 

Segundo Eliade, o santuário ainda é considerado a casa do deus, sua arquitetura 

não é feita de forma aleatória, ela deve respeitar as prescrições dos próprios deuses. Eles 

foram quem ensinaram aos homens como construí-lo, e seu desenho geral serve tanto 

para a construção das casas dos homens, como está integrado ao desenho geral da 

própria cidade16. Talvez por isto, os templos gregos traziam, em seus relevos 

decorativos, a mitologia do deus ao qual eles eram dedicados. E, na construção de 

cidades, os templos gregos eram postos no centro e em lugares altos. 

O mundo se ordenaria em função do sagrado, cada atividade, cada estação e toda 

ordem natural das coisas dependem do poder do sagrado. Podemos ver isto, por 

exemplo, no caso da Grécia Antiga, da hora que o grego acorda a hora que vai dormir, 

há uma divindade tutelando seus passos. Ele deve saudar os deuses familiares do lar 

dentro de sua casa, deve cumprir certos rituais ao abrir a porta, colocar-se sob a 

proteção de um deus ao andar pelas ruas, a própria terra onde pisava era uma deusa 

poderosa que merecia todo respeito e desagradá-la poderia causar o estrago de uma 

colheita, ele deveria prevenir-se contra maus olhados de outras pessoas, quando se 

deitava, sabia que o sono era trazido por um deus, irmão gêmeo do que trazia a morte. 

Enfim, não havia hora do dia que não estivesse em contato com algo que de alguma 

forma, pelo menos, simbolizasse o sagrado. 

Segundo Tuan, o homem apenas consegue habitar o espaço à medida que ele o 

compreende, que ele o dota de sentido, de ordem e de harmonia, então, a natureza 

transforma-se em um espaço social, num mundo ordenado17. Para os antigos, o 

“Mundo”,ΝafirmaΝEliade,ΝsóΝpoderiaΝserΝhabitadoΝàΝmedidaΝqueΝeleΝfosseΝ“fundado”,ΝouΝ

seja, que ele fosse tornado sagrado. É o ritual sagrado de fundação que estabelece 

limites, que cria fronteiras, que retira o espaço de seu estado bruto e natural e o dota de 

sentido para o homem18. A palavra latina que originou nossa palavra portuguesa 

“mundo”,Ν porΝ exemplo,Ν éΝ mundus cujo significado se aproximava de puro, sagrado, 

ordenado, em oposição a immundus, que significaria o oposto, impuro, nefasto, 

                                                      
14 Consultar anexo de imagens: figuras 11 (p. 192) e 12 (p. 193). 
15 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. p. 29. 
16

 IDEM. Ibidem. p. 27-28. 
17 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar. p. 99. 
18 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. p. 21. 
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desordenado19. A mesma ideia era preservada na palavra grega kósmos20. Ou seja, só o 

espaço sagrado, ou melhor seria dizer consagrado, poderia ser habitado, só ele se 

tornariaΝ“Mundo”, só ele era dotado de sentido. 

Assim como existia uma realidade espacial própria para os deuses, chamada de 

sagrada, existiria também uma realidade tipicamente humana, chamada por Eliade de 

profana. O autor faz esta separaçãoΝ conceitualΝ entreΝ “espaço sagrado”Ν eΝ “espaçoΝ

profano”, mas ele reconhece que esta divisão é arbitrária, estes conceitos não seriam 

opostos, eles se entrecruzariam. A oposição radical feita por uma bibliografia clássica 

entre sagrado e profano torna-se artificial e estranha ao comportamento antigo21. De 

fato, Mary Douglas afirma que a confusão entre sagrado e profano é contemporânea e 

foi criada pelos antropólogos22. Evidentemente, os gregos antigos faziam distinção, por 

exemplo, entre a natureza dos deuses e dos mortais, como percebeu Susan Cole23. Eles 

sabiam que se tratavam de seres diferentes, mas o que os autores tentam mostrar é que a 

diferença não implica necessariamente uma oposição. Estas realidades distintas se 

entrecruzavam, faziam parte de uma contiguidade, se intercambiavam, faziam parte de 

uma mesma cosmologia, de uma única concepção de mundo. Somente assim, o sagrado 

poderia ter serventia para vida terrena24. 

Por motivos de adequação operatória, é basicamente destas noções de espaço 

que estaremos mais próximos no nosso texto. Um espaço sagrado, portanto, que não se 

opõe radicalmente ao profano, mas convive com ele, que é pensado como um 

organizador, que dá formas, regras e leis que compõem um mundo que podemos 

enquadrar dentro do que Tuan chamou de espaço mítico, pois constrói um sistema 

ordenado no qual os gregos se viam incluídos. Embora cuidados sempre tenham que ser 

tomados, as duas realidades são mundos intercambiáveis e se favorecem mutuamente25. 

Na mesma linha argumentativa, podemos somar a interpretação de Peter Berger 

que traz uma contribuição importante para nossa discussão, pois defende a ideia que 

existe,Ν noΝ pensamentoΝ primitivo,Ν umΝ chamadoΝ “mundoΝ dosΝ sonhos”,Ν mundoΝ esteΝ queΝ

                                                      
19 LEWIS; SHORT. A latin dictionary. Verbetes: mundus e immundus. 
20 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. Verbete: ό . 
21 Eliade notara que esta distinção não existia nas terminologias antigas. ELIADE, Mircea. O sagrado e o 
profano. p. 14. 
22 DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. p. 12. 
23 COLE, Susan G.  Landscapes, gender, and Ritual Space. p. 7-8. 
24 A mesma ideia em TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar. p. 100. 
25 DETIENNE, M; SISSA, Giulia. Os deuses gregos. p. 217-231. 
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constituía outro nível de espacialidade, e que possuía para os antigos uma realidade 

verdadeira. Trabalhando também com os conceitos de sagrado e profano, Peter Berger 

afirma que o homem primitivo se vê constantemente ameaçado por várias realidades e 

queΝ “aΝ religiãoΝ serviuΝ paraΝ integrarΝ estasΝ realidadesΝ naΝ realidadeΝ daΝ vidaΝ cotidiana”,Ν

assim,Ν “osΝ sonhos e visões noturnas – como avisos, profecias ou encontros decisivos 

comΝ oΝ sagrado”Ν tinhamΝ “consequênciasΝ específicasΝ paraΝ aΝ condutaΝ naΝ sociedade”26. 

SegundoΝ ele,Ν diversasΝ sociedadesΝ primitivasΝ respeitavam,Ν portanto,Ν oΝ “mundoΝ dosΝ

sonhos”,Ν poisΝ esteΝ eraΝ umΝ modoΝ deΝ legitimarΝ umΝ “quadroΝ deΝ referênciasΝ queΝ incluíaΝ

ambasΝasΝesferasΝdaΝrealidade”27 – sagrada e profana. Sugerimos então, de acordo com o 

que expomos, que poderia existir entre os antigos um chamado espaço onírico. Um 

espaçoΝreal,Ν“seΝbemΝqueΝdeΝumΝgêneroΝdiferente”28, que mantém uma profunda relação 

tanto com o espaço sagrado, dos deuses, como com o espaço profano, dos homens. 

Poderíamos afirmar que os rituais de incubação, no culto de Asclépio, são um bom 

exemplo disto, pois tinham por finalidade colocar o homem neste espaço onírico, de 

realidade outra, que pelo contato com o deus – no espaço sagrado – produzia efeitos 

práticos, por exemplo, no corpo. 

Assim, temos duas formas do grego antigo se colocar dentro do espaço sagrado. 

Primeiro, de acordo com Mircea Eliade; no santuário, onde ele vai voluntariamente 

para, ritualmente, estar com os deuses, seja dormindo ou desperto. Segundo, de acordo 

com Peter Berger; nos sonhos, onde ele pode voluntária ou involuntariamente entrar em 

contato com os deuses, enfatizo o termo involuntário porque muitas vezes o indivíduo 

não queria esta responsabilidade, mas os deuses o perseguiam em sonhos mesmo assim. 

Temos, enfim, realidades espaciais que se interpenetram, seja ela sagrada ou 

profana. O sagrado é o espaço próprio dos deuses, dos seres mitológicos, do santuário, 

do Céu, dos sonhos, daquilo que dá ordem e sentido à vida humana. O profano, de 

acordo com o próprio significado da palavra em latim, é o que está diante do espaço 

sagrado,Ν“pro fanus”Νsignifica,Νliteralmente,Ν“antesΝdoΝtemplo”,ΝouΝ“antesΝdoΝaltar”29, os 

objetos dedicados ao templo, para consagração ou para o sacrifício, eram chamados de 

“pro fano”30. O profano, portanto, é uma realidade que está inserida no sagrado, ou que 

                                                      
26 BERGER, Peter. O dossel sagrado. p. 56. 
27 IDEM. Ibidem. p. 56. 
28 IDEM. Ibidem. p. 56. 
29 LEWIS, Charlton T.; SHORT, Charles. A Latin dictionary. verbete: profanus. 
30 IDEM. Ibidem. verbete: profano. 
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depende dele, porém, ela possui algo que a diferencia do sagrado, que é o elemento 

humano. O profano, dessa maneira, é um limiar, um espaço de fronteira, que não exclui, 

mas se integra ao sagrado. 

 

1.2 O espaço onírico 

Antes de iniciarmos nossa análise é imprescindível compreender o que eram os 

sonhos para os gregos antigos. Os sonhos na Grécia Antiga eram, propriamente, uma 

realidade à parte, eles eram outra existência, capaz de colocar os indivíduos em contato 

com os deuses, com os mortos e, por vezes, com o futuro. Para exemplificar, citaremos 

o exemplo do sonho enviado à poetisa Anite, descrito por Pausânias31, que trata da 

construção do templo de Asclépio em Naupacto: 

O templo de Asclépio está todo em ruínas, ele foi construído 

originalmente por um simples particular chamado Falísio. Ele tinha 

uma moléstia nos olhos, e estava quase cego. O deus de Epidauro 

enviou por Anite, a poetisa, uma carta selada. Esta mulher tinha visto, 

em sonho, o deus que lhe disse que traria estas cartas e lhe ordenou 

que elas fossem entregues a Falísio. Seu sonho mostrou-se realidade, 

pois, quando acordada, as cartas seladas chegaram as suas mãos. 

Assim, ela embarcou e foi para Naupacto. Ela pediu para que Falísio 

quebrasse o selo e lesse a carta, ele achou que não seria possível ler a 

carta, devido ao estado de seus olhos, mas cheio de confiança em 

Asclépio, ele quebrou o selo e, olhando para o que estava escrito na 

cera, percebeu que seus olhos estavam curados. Deu, então, a Anite o 

que estava escrito na carta: dois mil estáteres de ouro. 

Percebemos que uma complexa trama é desenvolvida a partir de um sonho, 

comprovadaΝ“realidade”ΝpelosΝseusΝefeitos.ΝAΝcartaΝchegaΝdeΝalgumaΝmaneiraΝàsΝmãosΝ

de Anite, o que, de acordo com a narrativa, já é um milagre, e alguém que estava quase 

cego, em outro lugar, é curado quando obtém a mesma carta, o segundo milagre. Tudo 

isto já estava, de alguma forma, previsto no sonho, em estilo bastante oracular, ele fala 

de forma obscura. Os acontecimentos movidos pela fé, tanto de Anite, em fazer uma 

viagem de barco rumo ao aparente desconhecido, quantoΝdeΝFalísioΝdeΝterΝ“confiançaΝemΝ

                                                      
31 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro X, 38, 13. 
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Asclépio”Ν paraΝ voltarΝ aΝ enxergar,Ν sãoΝmaisΝ queΝ simplesΝ sonhos,Ν doΝ pontoΝ deΝ vistaΝ daΝ

narrativa,ΝsãoΝ“realidade”.ΝOΝtemploΝdeΝAsclépioΝemΝNaupactoΝfoiΝconstruídoΝporΝFalísioΝ

em honra ao deus, como agradecimento a este fato. 

Percebemos, portanto, que os sonhos não eram, simplesmente, um emaranhado 

de imagens abstratas e desconexas formuladas pela mente quando se está dormindo que 

diz pouco sobre a existência terrena32. Muito pelo contrário, os sonhos quase sempre 

comunicavam algo, precisavam ser entendidos, interpretados. Sua mensagem também 

era cifrada e precisava ser decodificada por quem entendia do assunto, daí existir um 

ramo profissional que era consultado por todo grande rei, chefes de estados, ou mesmo 

pessoas simples em seus afazeres cotidianos, os intérpretes de sonhos. Na Grécia, estas 

pessoas eram conhecidas como onirocríticos33. Sabemos que, à época, haviam vários 

tratados escritos por estes onirocríticos ensinando como deveriam ser interpretados os 

sonhos. Infelizmente, o único que sobreviveu com o texto substancialmente preservado 

até os nossos tempos foi o livro de Artemidoro34, o que sem dúvida é uma rica fonte 

para compreensão do que era este imaginário do mundo dos sonhos para os gregos 

antigos. 

Além de tudo isto, os sonhos eram um domínio próprio de um poderoso deus 

chamado Hipnos. Na língua grega antiga, a palavra Hypnos (Ὕ ) designava tanto o 

sono quanto o deus, isto é curioso, pois o próprio sono poderia ser uma metástase do 

deus. Em grego antigo não se dizia como se diz corriqueiramente em português 

modernoΝ“pegueiΝnoΝsono”,ΝmasΝsimΝ“fuiΝpegoΝpeloΝ sono”35, era o próprio deus quem 

saia quase sempre após sua mãe – Nyx, a deusa da noite – para tocar os humanos e fazê-

los dormir. Hipnos (Sono) era, em algumas narrativas, posto como irmão gêmeo de 

Oneiros (Sonho) e de Thanatos (Morte) tendo inclusive um modo parecido de 

iconografia e de proceder. 

Hipnos era representado comumente como um jovem nu e alado, suas belas asas 

de pássaro, por vezes, saiam de suas costas, por vezes, de suas orelhas, voando a 

velocidades inimagináveis, ele tocava os seres humanos e logo que isto ocorria estes 

                                                      
32 Embora houvesse quem duvidasse da sacralidade dos sonhos, como Aristóteles, mesmo ele não se 
coloca totalmente seguro sobre se os sonhos eram enviados ou não por deuses. ARISTOTE. De la 
divination dans le sommeil. 
33 HARRIS, William V. Dreams and experience in Classical Antiquity. p. 134. 
34 ARTEMIDORO. Sobre a interpretação dos sonhos. 
35 OuΝ“fui visitadoΝpeloΝsono”.ΝJOHNSTON, Sarah Iles. Ancient greek divination. p. 135. 
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dormiam. As asas de Hipnos são significativas porque nos sonhos, literalmente, voamos 

instantaneamente para espaços e tempos diversos. Este deus silencioso era associado ao 

culto de Asclépio, porém neste culto, Hipnos tomava a forma de um bebê muito 

parecida com a de Eros, ou Cupido, o travesso filho de Afrodite. No entanto, enquanto 

Eros mantém sempre uma pose ativa, Hipnos é representado sonolento, quando mesmo 

dormindo, ao pé ou aos braços de Higeia, filha de Asclépio e deusa da saúde. Seguindo 

uma interpretação platônica, poderíamos entender que tanto Hipnos quanto Eros são 

deuses alados da incompletude, necessitando sempre pousar sobre as almas de um e de 

outro para se completarem36. 

Esta associação entre o deus Hipnos e o culto de Asclépio não pode ser tomada 

ingenuamente. O sono era tido, entre os gregos, como condição básica para cura, era o 

remédio diário para os males do cotidiano. Segundo Artemidoro, quando se ia deitar 

paraΝdormirΝosΝgregosΝdiziamΝ“Higeia”ΝaoΝ invésΝdeΝ“boaΝnoite”,Ν literalmente isto quer 

dizerΝ “Saúde”37 – como já foi dito antes, isto tanto quer se referir ao desejo de ter a 

saúde propriamente dita quanto um chamado à deusa. Podemos perceber aí, um claro 

sentido terapêutico do sono. O próprio Hipócrates, o famoso médico da antiguidade, 

reconhecia nos sonhos e na oração aos deuses um meio legítimo para auxiliar na cura de 

doenças, embora não dispense seu método científico38. 

Nas estelas em que estão inscritos os relatos de cura do período em questão, 

séculos IV-III a. C., dormir era a maneira mais sublime de se alcançar o milagre. 

Através do sonho, o suplicante entrava em contato direto com o deus. Isto porque, para 

os gregos, os sonhos ocorriam realmente, eles eram uma espacialidade paralela, mas 

existente, as imagens aparecidas em sonho não eram pura e simples imaginação. Em 

todo o livro de Artemidoro, por exemplo, ele não contesta que o deus que a pessoa vê 

em sonho não seja o deus realmente, entretanto, dependendo da maneira como ele 

aparecia, o sonho deveria ser interpretado particularmente. Isto quer dizer que nem 

sempre sonhar com Asclépio implicaria em cura, dependendo de como ele aparecia, 

poderia significar doença ou mesmo a morte. Importante é perceber que os sonhos 

sempre comunicavam algo ao mundo desperto, embora às vezes interpretado errado, o 

erro nunca estava no sonho, mas nas interpretações, não se diz sonhos falsos, mas 

                                                      
36 PLATON. Le banquet. 195E e seguintes. 
37 ARTEMIDORO. Sobre a interpretação dos sonhos. I, 82. 
38 HIPPOCRATE. Du régime. Livre quatrième ou des songes. 87. 
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interpretações equivocadas. Para exemplificar isto, podemos citar outro exemplo, desta 

vez, um relato proveniente do próprio corpus de inscrições encontrado no santuário de 

Asclépio em Epidauro, trata-se da procura de uma mulher chamada Calicrateia pelo 

tesouro de seu falecido marido39: 

Calicrateia e o tesouro. Isto ocorreu porque o seu marido tinha 

morrido, mas ela notou que ele havia escondido um tesouro em algum 

lugar, mas como ela o encontraria se nem sabia onde procurar? Então, 

ela foi ao santuário por causa do tesouro. Durante sua incubação, ela 

teve uma visão: pareceu-lheΝqueΝoΝdeusΝvinhaΝeΝlheΝdizia,Ν“NoΝmêsΝdeΝ

targélion, ao meio-dia, dentro do leão,ΝestáΝtodoΝoΝtesouro”.ΝQuandoΝoΝ

dia chegou, ela foi embora. Chegando em sua casa, ela examinou 

primeiro a cabeça de um dos leões de pedra que havia em um túmulo 

perto de sua casa. Como não encontrou nada, um vidente lhe disse que 

o que o deus disse não significava que o tesouro estava na cabeça do 

leão, mas na sombra que o leão fazia ao meio-dia no mês de targélion. 

Então, ela fez outra busca, e assim, encontrou o tesouro, e ofereceu ao 

deus os sacrifícios, como é costume. 

Notemos que, em momento algum, o sonho foi invalidado por não se ter 

descoberto o tesouro. Ele foi mal interpretado por Calicrateia, quando ela recorreu à 

ajuda de um intérprete, o sonho foi entendido da maneira correta e o tesouro foi achado. 

Mais uma vez, a relação entre sonho e realidade se encontra comprovada para estes 

devotos. 

Além da ideia de que os sonhos realmente ocorriam, de que eles constituíam um 

espaço à parte, se acreditava que eles de alguma maneira se intercambiavam com o 

espaço profano – isto pode ser percebido na cura de Falísio e na descoberta do tesouro 

de Calicrateia citados acima. Os sonhos eram considerados como que oráculos pessoais. 

Assim, portanto, em sua mensagem cifrada, eles poderiam revelar, se um negócio 

poderia ou não dar certo, quando alguém morreria, quando se subiria de cargo, 

receitavam remédios, indicavam tesouros em locais escondidos, ou seja, acreditava-se 

haver uma relação intensa entre estes dois espaços. 

Isto se deve a uma visão específica da espacialidade mais íntima e primeira, a 

ideia de corpo que os antigos gregos tinham. É um conceito recorrente entre os autores 
                                                      
39 IG IV², 1, 123, XLVI. 
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gregos que o corpo era composto por uma parte visível, palpável, e mais fácil de ser 

compreendida – o corpo propriamente dito ῶ  (soma)40 – e outra invisível, segundo 

Píndaro, imaterial e divina, que atua de forma mais curiosa – a alma, ή (psyche)41. 

Ainda que alguns pensadores como Epicuro, Demócrito e mesmo, em algumas 

passagens, Aristóteles conferissem à alma também um caráter físico, composta de 

átomos como qualquer matéria, estes átomos possuem uma grande influência sobre o 

corpo, é a alma quem move o corpo. Assim como haveria um espaço material para o 

corpo, deveria haver, por verossimilhança, um espaço peculiar para a alma, estes 

espaços, porém, não são separados, mas intrínsecos. A ligação entre corpo e alma é 

constante, manter um corpo saudável é manter uma alma saudável e vice-versa, um não 

poderia descuidar do outro. 

Embora houvesse um espaço físico no qual os corpos atuavam e um espaço de 

constituição diferente onde as almas e os deuses agiam, ambos não se separam 

radicalmente um do outro. Muito pelo contrário, eles se comunicam intensamente, são 

mundos sobrepostos, espelhados, de espécies diferentes, porém, altamente 

interdependentes42. Devidamente protegidos pelos rituais, as pessoas poderiam passear 

por ambos os lados deste espaço peculiar, se comunicar com os deuses, com os mortos, 

mesmo com outras almas ainda em vida. 

Deste conjunto é que surgem as outras implicações. Para Artemidoro, assim 

como para Platão, por exemplo, a doença no corpo físico era uma perturbação da alma. 

A morte, para alguns é quando a alma deixa o corpo, para outros, quando os seus 

átomos se dissipam. Pensava-se também que, durante o sono, a alma saia do corpo e 

adentrava este espaço onírico, uma morte aparente – não por acaso, a imagem que se 

fazia do deus da Morte era irmã gêmea da imagem do deus do Sono. Esta ideia está 

presente nos rituais de incubação no culto de Asclépio em Epidauro. 

O Ábaton, uma construção específica, que se localizava próxima ao templo de 

Asclépio, e que se destinava aos rituais de incubação, tinha uma câmara abaixo do piso, 

no subsolo, seu chão não tinha nenhum revestimento. Era aqui que os devotos deitavam 

para dormir, no chão cru. Ritualmente protegidos, esperavam a cura milagrosa. Como 

sementes, eram postos sobre o chão para ritualmente morrer e na manhã seguinte 
                                                      
40 LIDDELL, Henry George; SCOTT, Robert. A Greek-English Lexicon. Verbete: ῶ . 
41 IDEM. Ibidem. Verbete: ή. 
42 DETIENNE, M; SISSA, Giulia. Os deuses gregos. p. 217-231. 
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renascer. A própria terra sobre a qual deitavam era considerada uma deusa, Gaia, uma 

poderosa titã, comum a deuses e homens, que com sua infinita fertilidade poderia ajudar 

a restaurar o corpo. Asclépio era o médico divino, operando através dos sonhos, fazia os 

elementos em discordância da alma se reconciliar e trazer a cura. 

O corpo doente era um corpo sagrado. Para os gregos, tornava-se sagrado tudo o 

que um deus tocava e assim como a saúde, a doença era trazida por um deus. Com 

razão, Carl A. Meier já notou que a doença para os gregos antigos era algo divino que 

só poderia ser curada através do divino43. Segundo o autor, os ritos aplicados no culto de 

Asclépio eram de homeopatia, ou seja, o semelhante exige o semelhante, deste modo, 

uma doença divina exige uma cura divina, por exemplo. Assim, Asclépio cura porque é 

tambémΝ eleΝ quemΝ trazΝ aΝ doença,Ν comoΝ nosΝ esclareceΝ oΝ mitólogoΝ Apolodoro:Ν “eleΝ

[Asclépio] recebeu de Atena o sangue retirado das veias da Górgona, e se serviu do 

sangue das veias do lado esquerdo para fazer perecer os homens, e das do lado direito 

para curá-los”44. Daí também porque os doentes deveriam obedecer a uma série de 

restrições, pois eles teriam entrado em contato com o divino. 

Aqui, não devemos perder de vista a discussão de corpo trazida por Sennett. No 

Asclepeion de Epidauro havia um complexo de prédios incluindo o famoso teatro de 

Epidauro e um ginásio. Isto nos faz perceber que o ideal de corpo grego – nu, aquecido 

e orador – deveria ser exercitado para recuperar sua antiga vitalidade45. Sabemos que 

periodicamente havia concursos de teatro, poesia e jogos nestes locais, mais do que 

entretenimento, se fazia verdadeiro uso terapêutico destas atividades, a fim de se 

reestabelecer a integridade do corpo. 

É preciso adentrar este imaginário, para compreender a relação entre corpo, 

sonho e cura. A espacialidade mais íntima, a do corpo, afetada pela doença, que era 

também divina, é obrigada a adentrar no espaço sagrado do santuário para, ritualmente 

induzida, ir em sonho se encontrar com o deus Asclépio, e obter a cura para, por fim, 

voltar à esfera do humano. Lembremos que entre os gregos, a ideia de sagrado é 

                                                      
43 MEIER. Sonho e ritual de cura. p. 15. 
44 APOLLODORE. Bibliothèque. Livro III, 10, §3. 
45 SENNETT, Richard. Carne e pedra. p. 39-58. 
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próxima da de insólito, ou seja, algo que foge à normalidade, podendo trazer tanto algo 

que seja bom, quanto ruim46. 

 

1.3 O espaço na bibliografia sobre Asclépio 

Apesar de muitos artigos e livros referentes a alguma questão do mito, do rito, 

ou dos santuários de Asclépio serem cada vez mais numerosos nos últimos tempos, 

trabalhos com um sério rigor científico e relativo ineditismo de abordagem, sobre este 

tema ainda são relativamente poucos, ao menos se comparados a outras divindades 

gregas como Dioniso ou Atena, por exemplo. A maior parte dos textos sobre Asclépio 

retomam os mesmos pontos, como as curas milagrosas, o majestoso teatro de seu 

santuário em Epidauro ou narrativa de seu mito. Nestes trabalhos, as interpretações 

flutuam entre explicações de cunho arqueológico, avaliando o vestígio material de seus 

santuários, com uma análise mais pragmática dos testemunhos de cura, negligenciando 

ou mesmo negando o modo miraculoso com que as curas aconteciam nos rituais, e 

explicações de caráter mais subjetivo que leva em consideração aspectos psicológicos e 

culturais para a eficácia destes rituais. 

O espaço, quando aparece conscientemente discutido, quase sempre está 

associado ao local físico do santuário e do território que está a sua volta. Como 

veremos, a abordagem do espaço como uma categoria subjetiva e onírica na 

historiografia de Asclépio é inteiramente nova. Talvez, isto se deva ao fato de que as 

inscrições encontradas no santuário, que narram os milagres ocorridos, nunca tenham 

sido levadas devidamente a sério, quando muito são postas como curiosidade para o 

leitor moderno, ou são consideradas apenas como material propagandístico feito pelos 

sacerdotes antigos. Para ter-se uma ideia, nenhum dos textos da historiografia analisada 

na elaboração desta dissertação, com exceção do livro de Herzog47, fez um trabalho 

minucioso com o corpus de inscrição do santuário, avaliando milagre por milagre, nem 

mesmo seu texto é apresentado na íntegra. 

Traremos, portanto, na discussão bibliográfica das próximas páginas, os 

trabalhos que consideramos que deram importantes passos no debate sobre Asclépio, ou 

                                                      
46 EUSTATHIUS. Ad Iliadem, III, 429 apud ELIADE. Tratado de História das Religiões. p. 21. 
47 HERZOG, Rudolf. Die Wunderheilungen von Epidauros. 
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que, de alguma forma, foram significativos para a confecção desta dissertação. 

Analisaremos as principais contribuições dos autores para o estudo deste tema, tentando 

avaliar também como o conceito de espaço está inserido, ou não, na produção destes 

textos. 

Para iniciar, começaremos por um dos primeiros trabalhos de abalizado rigor 

científico sobre Asclépio, seu culto e seu santuário que foi realizado pelo arqueólogo 

grego Panagiotis Kavvadias. No final do século XIX, Kavvadias fez sucessivas 

escavações no Asclepeion de Epidauro e revelou um número impressionante de 

achados, uma síntese do material encontrado foi publicada em 189148. As descobertas 

do autor animaram bastante a comunidade científica do momento e, desde então, vemos 

trabalhos sobre Asclépio sendo publicados periodicamente. O trabalho de Kavvadias 

impressiona, pois, com um esforço quase pessoal, o autor identificou a maioria dos 

edifícios que até hoje conhecemos do santuário de Epidauro. Mesmo a datação do 

material, feita pelo autor, baseada enormemente nos recursos estilísticos das letras, 

formas e arquitetura, continua, em sua maioria, inconteste até hoje. Sem dúvida o 

trabalho de Panagiotis Kavvadias não pode ser esquecido, sobretudo, para uma análise 

arqueológica do santuário de Epidauro. Se podemos afirmar que exista uma referência 

ao espaço, neste trabalho de Kavvadias, este espaço é o da arquitetura. Existe uma 

minuciosa descrição do estilo e dos materiais encontrados nas construções do santuário, 

em grande parte podemos afirmar que foi este autor quem trouxe à tona a forma do 

santuário. 

Outro importante trabalho, publicado ainda em 1894, foi o da filóloga Alice 

Walton49. A autora uniu as descobertas arqueológicas de sua época com os registros 

literários da antiguidade e faz uma interessante análise dos rituais de cura, chegando 

inclusive a concluir, de forma ousada, que as curas poderiam ser causadas por 

hipnotismo. Precisamos ressaltar que análises psicológicas demorarão muito a 

reaparecer no estudo do culto de Asclépio. Walton faz uma relação interessante entre os 

elementos do espaço físico natural que rodeava os santuários de Asclépio tais como 

rios, árvores, montes e a importância que estes elementos tinham no culto do deus. 

Apesar de poucas páginas e da antiguidade da obra, o livro de Alice Walton nos pareceu 

                                                      
48 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. 
49 WALTON, Alice. The Cult of Asklepios. 
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bastante rico e, em alguns aspectos, muito inovador em comparação a certas produções 

contemporâneas. 

Apesar de Kavvadias já ter publicado algumas das inscrições encontradas no 

Asclepeion de Epidauro, o seu trabalho foi mais de datação e de tradução das mesmas, 

principalmente das estelas que continham a narração dos milagres. Porém, em 1931, 

Rudolf Herzog50 deu um importante passo no estudo do culto de Asclépio, 

principalmente em relação às inscrições. Arqueólogo alemão, Herzog dedicou vários 

anos ao estudo dos santuários de Asclépio, apoiado nesta experiência, ele não somente 

traduz as estelas com os milagres de Epidauro como também reconstituiu boa parte do 

texto que estava fragmentado e ilegível, em algumas delas, apesar desta reconstituição 

poder ser contestada, sua ousadia foi louvável. Além disto, seu livro contém uma seção 

chamadaΝdeΝ“Comentário”, na qual ele faz uma análise de cada milagre, agrupados por 

temas. A empreitada de Herzog permanece única, em relação às inscrições, inovadora 

para a época, hoje, porém, ela nos pareceu decepcionante, pois tem uma abordagem 

excessivamente pragmática e científica, a todo o momento, o autor tenta justificar as 

curas cientificamente, negligenciando seu caráter miraculoso e a sua dimensão 

irracional. Mesmo assim, até hoje o trabalho de Herzog é altamente requisitado. 

Karl Kerényi, helenista discípulo de Jung, seguindo um movimento iniciado por 

Freud, em 1948 escreve seu livro especificamente sobre o deus Asclépio e seu culto51 e 

mostrou que a abordagem psicológica da mitologia e do ritual grego é realmente 

possível52. Além disto, Kerényi deixa um bom método de análise, mas que vai demorar 

a ser seguido pelos estudiosos do culto de Asclépio. Ele tenta analisar o culto a partir da 

imagem do próprio deus e as reações que ela poderia suscitar. 

O espaço até aparece na obra de Kerényi, mas como descrição de paisagens. O 

autor tenta situar o leitor na paisagem de Epidauro, ele tenta descrever que edifícios são 

encontrados no santuário de Asclépio e como ele deveria ser durante o século IV a. C.. 

Evidentemente, não descartamos a importância deste tipo de análise do espaço, situar o 

leitor no espaço do qual tratamos é inclusive um ótimo recurso literário, mas 

acreditamos que a análise meramente descritiva poderia ser ultrapassada. Como 
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51 KERÉNYI, K. Imágenes primigenias de la religión griega: El médico divino. 
52 MEIER, C. A. Sonho e ritual de cura. p. 8. 
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veremos, esta perspectiva de análise puramente descritiva do espaço físico será 

predominante entre os autores posteriores. 

Karl Kerényi tinha conhecimento do trabalho do casal Edelstein quando este 

reunia grande quantidade de fragmentos literários relacionados ao deus, presentes nos 

textos da Antiguidade e boa parte da epigrafia remanescente53. A reunião de todo este 

material resultou numa obra colossal, com mais de 450 páginas, publicada, inicialmente, 

em 1945. Esta primeira parte do trabalho dos Edelstein é, sem dúvida, uma referência 

basilar para o estudo do deus Asclépio. Porém, a interpretação destes testemunhos, 

publicada posteriormente, em 1950, em outro livro, igualmente volumoso, cerca de 300 

páginas, é demasiadamente literal e pouco subjetiva, exclui quase que totalmente a 

influênciaΝ psicológicaΝ doΝ ritualΝ noΝ processoΝ deΝ curaΝ eΝ tentaΝ associarΝ aΝ “medicinaΝ

científica”ΝhipocráticaΝàΝ“medicinaΝritual”ΝocorridaΝnosΝsantuáriosΝdeΝAsclépio.ΝApesarΝ

de quase toda obra que trata de Asclépio, que veio depois do casal Edelstein, fazer 

referência ao material epigráfico coletado por eles, praticamente nenhum autor 

subsequente utiliza as suas análises. 

Apesar das fontes coletadas pelo casal, em nossa opinião, darem bastante ensejo 

para trabalhar diversas possibilidades de experiências espaciais, o casal, nas mais de 750 

páginas de sua obra completa, não faz nenhuma discussão aprofundada sobre este tema. 

Eles estão mais preocupados no debate se o culto de Asclépio era um culto de herói ou 

de deus, e no ulterior confronto das imagens de Jesus e Asclépio nos primeiros séculos 

da Época Cristã. 

Alison Burford publicou um estudo, em 1969, sobre a construção do santuário 

de Asclépio em Epidauro54. A autora, através das inscrições encontradas no próprio 

santuário, levantou as quantias, os materiais e os trabalhadores que foram necessários 

para a construção do complexo de edifícios que fazem parte deste Asclepeion durante 

sua fase de florescimento, século IV a. C.. Burford elaborou teses importantes do ponto 

de vista arquitetônico, ela verificou que o santuário de Asclépio foi feito tendo por base 

o Partenon na Acrópole ateniense, e que a decoração do Asclepeion, obra do escultor 

Timóteo, ajudou a projetar o seu nome, fazendo com que, mais tarde, ele trabalhasse na 

decoração do Mausoléu de Halicarnasso. Além disto, a construção do santuário 

                                                      
53 EDELSTEIN, Emma Jeannette; EDELSTEIN, Ludwing. Asclepius: A Collection and Interpretation of the 
Testimonies. Volumes I e II. 
54 BURFORD, Alison. The greek temple builders at Epidauros. 
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mobilizou, durante os anos de sua realização, um intenso comércio de madeira, 

mármore e mão de obra que vinham de diferentes partes da Grécia. Mais uma vez, o 

espaço tratado por Burford é o arquitetônico, seu trabalho é de fato uma análise dos 

restos materiais. 

Nos anos 1970, Angelica Charitonides55 escreve um breve livro de promoção, de 

cunho arqueológico, do material encontrado no santuário de Asclépio em Epidauro, 

principalmente durante as escavações lideradas por Kavvadias, no final do século XIX. 

O livro é uma bela edição ilustrada, mas sem grande aprofundamento teórico. O 

trabalho de Charitonides não é o único, nem foi o último neste sentido, aliás, este é o 

tipo de produção que mais vemos ser feita em relação ao santuário de Asclépio, 

pequenas obras ilustradas com textos resumidos apenas para fins de divulgação do sítio 

arqueológico de Epidauro. 

Em 1985, Walter Burkert publica um colossal compêndio sobre a religião grega, 

e nele escreve algumas páginas a respeito do deus Asclépio. No entanto, ele está mais 

preocupado com o desenvolvimento histórico da religião grega, então, enfatiza como o 

culto de Asclépio foi substituindo, paulatinamente, o antigo culto de Apolo Maleata, 

deus que era anteriormente responsável pela cura em Epidauro. 

O arqueólogo Folkert van Straten, em meados dos anos 199056, escreve um livro 

que tem por finalidade dissertar acerca dos relevos gregos e a imagem que neles era 

feita dos sacrifícios. O autor dedica algumas páginas do seu livro a Asclépio, divindade 

que, segundo ele, é consagrada a maior parte dos relevos votivos que nos restam da 

Grécia Antiga57. Este fato é, para nós, particularmente sintomático, pois como já 

afirmara Burkert, em 198758, a religião grega era uma religião votiva, se a maioria 

destes relevos é dedicada a Asclépio, então este dado reforça a tese de que o deus 

tornou-se bastante popular no mundo grego antigo. 

Dos trabalhos que se propõe a fazer estudos de viés mais arqueológicos dos 

santuários de Asclépio, um dos mais recentes, atualizados e criteriosos é o de Milena 

Melfi59, publicado no ano de 2007, que traz um olhar cuidadoso sobre os diversos 

                                                      
55 CHARITONIDES, A. Epidauro: Il santuario di Asclepio e Il museo. 
56 VAN STRATEN, Folkert T. Hierà Kalá: images of animal sacrifice in archaic and classical Greece. 
57 IDEM. Ibidem. p. 63. 
58 BURKERT, W. Antigos cultos de mistérios. 
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santuários de Asclépio na Grécia, relacionando sempre as informações encontradas com 

o material literário, esta é outra importante obra de referência. Pela natureza própria de 

seu estudo, a autora defende a tese de que o culto do deus se popularizou graças à 

organização promovida pelos sacerdotes do deus em Epidauro. 

A autora realiza uma análise bem fundamentada da evolução dos santuários de 

Asclépio. Explica as prováveis funções de seus edifícios e espaços rituais associados a 

eles, ainda faz uma análise do clima e relevo da região de Epidauro. Não há dúvida de 

que a obra de Melfi é essencial para compreensão da evolução do espaço físico do culto, 

mas, provavelmente, pelo teor arqueológico da mesma, pouco diz de nossa problemática 

inicial – a produção do espaço onírico. A análise de Melfi como ela própria afirma, 

portanto, é do desenvolvimento do vestígio material. 

Um resumo da evolução histórica do culto a Asclépio é feito por Bronwen Lara 

Wickkiser60 no ano seguinte. A autora volta a endossar o caráter catártico das curas 

milagrosas e defende que, de fato, elasΝeramΝumaΝalternativaΝàΝmedicinaΝ“científica”ΝdaΝ

época, contrapondo o ponto de vista de Ludwig Edelstein, mas acrescenta que as curas 

descritas nas inscrições de Epidauro são exageradas, talvez com o intuito de dar mais 

crédito ao deus. Ainda em 2008, Robin Mitchell-Boyask publica um livro61 em que 

defende a ideia de que a peste de Atenas provocou uma grande mudança no imaginário 

grego, ela mudou a forma como eles se relacionavam com as doenças e ajudou a 

popularizar o culto de Asclépio em Atenas. 

Sem se preocupar em demasia se as curas eram ou não verdadeiras, Carl Alfred 

Meier62, já em 1989, e Gerald David Hart63, em 2000, propõem seguir mais adiante na 

discussão dos ritos a Asclépio, afirmando que eles levavam em consideração o 

indivíduo de forma integral. Meier, especificamente, tem mais relevância para nosso 

estudo, pois traz a noção de que os sonhos eram fatos objetivos e reais para os gregos 

antigos64. Meier não aborda a questão em termos espaciais, mas o fato de tratar o sonho 

como uma realidade em si, nos dá um precedente útil e interessante para o nosso estudo 

acerca da produção do espaço onírico. Carl Meier chega a defender que esta 
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62 MEIER, C. A. Sonho e ritual de cura. 
63 HART, G. D. Asclepius: the god of medicine. 
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objetividade dos sonhos era um ensinamento que deveria ser levado inclusive para a 

moderna medicina. 

Além destas obras basilares, existem centenas de artigos em revistas 

especializadas sobre os santuários, o culto, o mito e os ritos de Asclépio, a maioria 

deles, contudo, não foge aos eixos gerais expostos acima, quando o espaço é discutido, 

nestes trabalhos, ele apenas é analisado do ponto de vista arquitetônico. As curas 

milagrosas são interpretadas ora como verdadeiras, ora como falsas. Alguns apenas 

fazem uma divulgação da mitologia do deus Asclépio. É importante citar ainda que, em 

nossas pesquisas, encontramos uma dissertação produzida no Brasil e defendida na 

Universidade de São Paulo, em 2012, de Scheila Rotondaro Koch65, sobre alguns 

santuários de Asclépio. Mais uma vez a análise é arqueológica, mas abre um importante 

precedente para o estudo do tema no Brasil. 

Analisando estes estudos, verificamos que os trabalhos específicos e de 

credibilidade sobre o deus Asclépio e seu culto são poucos. Alguns são de fato originais 

em sua argumentação e teses, outros nem tanto. Porém, nenhum deles discute com 

profundidade satisfatória a nossa problemática inicial. Os sonhos, principal fator de cura 

nos rituais, não são analisados de acordo com a perspectiva que os antigos gregos 

faziam deles na época, e que as inscrições nos ex-votos deixam claras. Para os gregos, 

os sonhos eram uma realidade espacial peculiar de interseção de duas outras 

espacialidades, a profana e a sagrada, que produzia efeitos no corpo, a cura. Como 

pudemos notar, na maioria dos autores em que uma discussão espacial aparece, ela está 

imersa em descrições físicas do espaço que, sem dúvida é importante, mas não é a única 

possível. 
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nos séculos V, IV e III a.C. 



 
 

 

Capítulo 2: Sobre deuses e curas 
 

 

 

 

 

 

 

“ἐ ί  έ   ὸ  ὸ  ὠ ό  ό , ὸ  ό  

ύ  ,    ί , έ  ώ  ῖ . ἱ ά , ἱ ά , ῖ   

έ, ὰ  ὰ  Ἐ ί  ό   , ἐ     ί  ἐ έ   

ὶ ὶ ώ  ἁ ῖ · ἱ ά , ἱ ά .” 

 

“PorΝcausaΝdoΝnomeΝdaΝmãe,ΝEgle,ΝApoloΝoΝchamouΝdeΝAsclépio,ΝoΝaliviadorΝdeΝdoenças,Ν

o assegurador da saúde, grande benefício para a humanidade. Ie pean! Ie pean! Asclépio 

faça crescer Epidauro, sua cidade materna, envie a brilhante saúde para os nossos 

corações e corpos, Ie pean! Ie pean!”* 
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Os diversos processos e discursos com relação à cura, em uma cultura, mostram 

também, além das várias estratégias de sobrevivência, quais as ideias que o grupo social 

cria acerca do seu extremo oposto, ou seja, a doença. Segundo Lévi-Strauss, sobretudo 

em sociedades primitivas, a simples explicação das causas das doenças, por exemplo, já 

é o suficiente para o indivíduo se sentir curado1. Cura e doença, portanto, formariam um 

sistema racional que é relativo a cada cultura. A partir da análise das divindades gregas 

responsáveis pela cura, também podemos esboçar a maneira como os gregos encaravam 

a doença e como esta concepção vai se alterando ao longo do tempo – tanto do papel 

dos deuses neste imaginário, quanto da cura e da doença. De início, devemos entender 

que a priori qualquer divindade na Grécia Antiga poderia ser responsável pela cura. O 

poder de curar parece estar potencialmente ligado à essência da divindade. Porém, desde 

tempos remotos, houve deuses especialmente consagrados a esta atividade. 

Desde os tempos de Homero, cura e doença, na Grécia, não são valores 

absolutos. Podemos identificar, pelo menos, três significados diferentes para a doença, 

entre os gregos e, consequentemente, três modos de se curar dela. A saber, a doença que 

acomete os deuses e só é curada por deuses, a doença causada por deuses aos homens 

que só pode ser curada por deuses e a doença causada por homens aos homens que pode 

ser tratada pelos próprios homens. Cada um destes três aspectos terapêuticos pode se 

referir a um dos espaços, sagrado ou profano, ou mesmo à intersecção entre eles. 

Veremos também que a figura e o culto do deus Asclépio, principalmente na região de 

Epidauro, de alguma forma, uniu estes três aspectos, tanto de doença quanto de cura e 

que esta união foi um dos principais fatores que possibilitou com que Asclépio passasse 

a ser mais requisitado do que outras divindades para o tratamento de enfermidades. 

 

2.1 Deuses que curam 

NoΝséculoΝIVΝa.ΝC.,ΝeraΝdadoΝoΝnomeΝdeΝ“Pean”ΝaΝum determinado tipo de hino 

de exaltação ao deus Apolo, este também era um dos seus inúmeros títulos rituais, em 

especialΝparaΝtratarΝdeΝseuΝcaráterΝmédico,Ν“ApoloΝPean”.ΝEntretanto,ΝpodemosΝperceberΝ

que Pean, tanto em Hesíodo, no século VII a. C., quanto em Homero, no século IX a. 

C., é claramente um deus distinto de Apolo. De fato, podemos identificar seu nome 

inscrito nas tábuas micênicas, em Linear B, o que nos faz crer que este deus já poderia 
                                                      
1 LÉVI-STRAUSS, C. A eficácia simbólica. In: LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural. p. 228. 
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ter sido cultuado, na Grécia, como uma divindade de cura desde, pelo menos, o século 

XIII a. C.. 

Nas passagens da Ilíada, este deus é descrito como uma sábia divindade médica, 

conhecedoraΝ deΝ ervasΝ eΝ remédiosΝ salutaresΝ “paraΝ todasΝ asΝ coisas”2. Nos versos de 

Homero, Pean aparece apenas como um médico dos deuses, é ele quem cura Ares3 e 

Hades4. Pelo seu proceder, notamos que a capacidade curativa do deus não emana dele 

próprio por algum poder especial, ou pelo simples toque, mas de seu conhecimento 

farmacêutico, não é ele propriamente que cura, mas as misturas de ervas e remédios 

aplicados habilidosamente sobre a ferida dos imortais que somente Pean sabe fazer. 

Apesar de ser considerada uma divindade poderosa, Pean não se envolve com os 

problemas humanos, ele é uma divindade olímpica e serve unicamente aos deuses, 

participa exclusivamente de uma realidade sagrada. 

Todavia, fora estas estritas referências nas inscrições de Micenas, em Homero e 

em um único fragmento de Hesíodo, Pean definitivamente perde seu caráter de 

divindade independente e se associa à imagem de Apolo, se tornando inclusive um dos 

epítetos deste deus – “ApoloΝ Pean”5. Na mesma Ilíada de Homero, Apolo também 

figura como uma divindade médica, tanto a praga que assola o acampamento grego 

quanto a posterior cura do mesmo é atribuída a Apolo. Porém, já vemos uma clara 

diferença nos papeis assumidos por Pean e Apolo em Homero. Se, por um lado, Pean 

apenas mantém contato com os deuses, por outro, Apolo mostra certa relação com os 

mortais. Além disto, Apolo fere e salva de longe, como se tivesse poder para tal, ele não 

faz uma mistura de remédios que deve ser aplicada sobre o enfermo, apenas pede que 

sejam cumpridos rituais específicos6. O poder de cura parece emanar de Apolo 

conforme a sua vontade, para dar ou retirar a saúde. 

Contudo, Apolo permanece afastado do contato direto com os seres humanos, 

preservando a ideia que os gregos faziam dele, de deus de retiro e lonjura7. Na Ilíada, 

aparecem ainda dois médicos, Macaon e Podalírio, que já figuram como filhos de 

                                                      
2 HESÍODO. Fragmento 307 apud GRAF, Fritz. Apollo. p. 67. 
3 HOMERUS. Iliad. Livro V, 899. 
4 IDEM. Ibidem. Livro V, 393. 
5 GRAF, Fritz. Apollo. p. 67. 
6 HOMERUS. Iliad. Livro I, 431-492. 
7 OTTO, Walter. Teofania. p. 142. 
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Asclépio8, entretanto, Homero não faz nenhuma menção se eles são ou não divindades, 

o mesmo silêncio existe em relação a Asclépio, que, aliás, tem seu nome mencionado 

apenas para explicitar a relação paternal com os dois irmãos9. Esta suposta omissão deu 

ensejo para que alguns autores interpretassem que nem sempre Asclépio tenha sido 

cultuado como um deus, mas de início foi tratado como herói10. Os irmãos têm pouca 

participaçãoΝnaΝ Ilíada,Νporém,ΝsuaΝ importânciaΝnãoΝéΝsubestimada,Νafinal,Ν“umΝmédicoΝ

valeΝporΝmuitosΝ soldados”11, eles estão próximos dos homens, eles próprios aparecem 

como homens e atuam como cirurgiões, abrindo incisões, fabricando remédios, 

aliviando dores, curando feridas. 

Podemos notar que na Ilíada se delineiam três modelos de médicos que atuam de 

maneira sensivelmente diferente. Primeiro, Pean, possivelmente divindade mais antiga, 

aparece como provável reminiscência dos cultos micênicos, Fritz Graf acredita que este 

seja um resquício da cultura oral que encontrou um último suspiro nos livros de 

Homero. Por algum motivo desconhecido, o culto de Pean desapareceu, enquanto 

divindade independente, e este foi associado à imagem de Apolo, nova divindade que 

ganha força com o eclipsar da hegemonia micênica no final da Idade do Bronze e início 

da Idade do Ferro. Uma das hipóteses levantadas por Graf, é que Apolo foi, 

paulatinamente, percebido como um deus mais útil e poderoso, suplantando assim a 

imagem de Pean12. Seja como for, mesmo em Homero, Pean já desempenha um papel 

remoto, curando apenas os deuses e sem ter nenhuma ligação com a vida dos seres 

humanos. O seu procedimento também é retratado como sendo bem rústico em relação 

ao de Apolo, pois os imortais correm ao encontro de Pean sofrendo horríveis dores 

esperando o remédio sagrado, enquanto Apolo cura os gregos, ao que o texto deixa a 

crer, instantaneamente quando estes devolvem Criseida e cumprem com os rituais de 

purificação. 

Vemos em Apolo uma sofisticação maior, a doença bem como a cura é uma 

vontade deste deus. Ambas, doença e saúde, são faces diferentes do mesmo sagrado, 

elas fazem parte da ordem do kósmos. Quando os gregos capturam e maltratam os 

sacerdotes troianos de Apolo, coisa que não poderia ser feita, a peste recai sobre eles, 

                                                      
8 HOMERUS. Iliad. Livro II, 729. 
9 IDEM. Ibidem. Livro II, 729; Livro IV, 192 e Livro XI, 518. 
10 EDELSTEIN, Emma Jeannette; EDELSTEIN, Ludwing. Asclepius: A Collection and Interpretation of the 
Testimonies. 
11 HOMERUS. Iliad. Livro XI, 518. 
12 GRAF, Fritz. Apollo. p. 68. 
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por capricho do próprio Apolo, vários soldados morrem em pouco tempo. Logo que os 

gregos descobrem o motivo da cólera de Apolo, que vem através de um oráculo 

decifrado por Calcas, um fabuloso intérprete de sonhos13, eles tratam de reparar o erro, 

devolvendo Criseida, que era filha de um sacerdote do deus e, o mais significativo, 

realizam os rituais de purificação. Apolo, de uma maneira geral, é visto como um deus 

purificador. Aqui, a doença é uma contaminação moral, as regras impostas pelo deus 

que rege a norma, a medida, a harmonia são quebradas e, portanto, a punição chega 

rapidamente em forma de enfermidade, trazida pelo mesmo deus. Se a ordem do kósmos 

é desequilibrada, a ordem corpórea é afetada e a praga se espalha. 

Restaurada a normalidade, com o cumprimento do que o deus pede, feitos os 

rituais e grandes sacrifícios para agradar a zelosa divindade, Apolo exerce seu papel, a 

purificaçãoΝ ocorre,Ν comoΝ explicaΝ Otto,Ν “ApoloΝ purificaΝ oΝ culpadoΝ manchadoΝ peloΝ

sangueΝnefastoΝdeΝsuaΝvítimaΝeΝassimΝoΝlivraΝdaΝmaldiçãoΝqueΝrecaiuΝsobreΝele”14. A ideia 

que prevalece nos cultos e rituais de Apolo, é que a doença é uma poluição moral que 

afeta materialmente o corpo e que só pode ser melhorada quando purificada, cura e 

purificação são ideias análogas, retirar a culpa é reestabelecer a saúde. A relação 

material/imaterial é intrínseca, não estão separadas. Percebemos assim que, já em 

Homero, Apolo é retratado desempenhando um papel bem mais poderoso e complexo 

que o de Pean e que doença e cura são inseridas em um contexto maior de ordenação da 

realidade conhecida. Apolo não é um simples curandeiro como Pean, apesar de também 

o sê-lo, ele estabelece a ordem poluída em pura, ou o contrário, do espírito e do corpo. 

Podemos notar que Apolo abarca e supera a figura de Pean de tal forma que, com o 

tempo,ΝPeanΝvaiΝseΝtornarΝapenasΝumΝtítuloΝritualΝdeΝApolo:Ν“ApoloΝPean”. 

Os dois irmãos, filhos de Asclépio, Macaon e Podalírio, estão do outro lado, 

fazem parte da realidade humana. Assim como Pean cura os deuses, Macaon e Podalírio 

curam os homens. Não há relatos da atuação de Podalírio na Guerra de Troia, seu nome 

apenas é citado em associação ao de Macaon. Este, por outro lado, curou vários 

soldados como Filoctetes, Telefo e o próprio Menelau, atingido por uma flecha durante 

uma batalha15. Ele mesmo também foi ferido por Páris16, cumprindo um ideal recorrente 

dos personagens médicos na mitologia grega, que são capazes de salvar a todos, mas 

                                                      
13 HOMERUS. Iliad. Livro I, 69. 
14 OTTO, Walter. Teofania. p. 143. 
15 HOMERUS. Iliad. Livro IV, 219. 
16 IDEM. Ibidem. Livro XI, 506. 
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não a si próprios17. Nos relatos, fica claro que Macaon procede como um cirurgião, ele 

abre o ferimento, retira o dardo, põe remédios, não há poderes especiais, ele atua como 

homem para os homens, o seu conhecimento farmacêutico foi ensinado pelo seu pai 

Asclépio. 

Curiosamente, estes dois irmãos são representados com a mesma iconografia de 

caçadores. Eles são concebidos como jovens nus, portando lanças e acompanhados de 

cães de caça18. Ter a imagem aproximada a de um caçador nos parece ser inusitado para 

um médico-cirurgião. No entanto, podemos inferir que talvez esta aproximação ocorra 

porque ambos têm a capacidade de abrirem incisões no corpo, tanto o caçador quanto o 

cirurgião. Neste sentido, na Ilíada, os problemas causados por homens são tratados por 

homens. Aqui a doença é eminentemente uma ferida exposta causada por homens em 

guerra, ela deve ser tratada, então, por cirurgiões, que também são homens. Com o 

tempo, contudo, os dois irmãos, Macaon e Podalírio, são divinizados. Por volta do 

século VI a. C., são definitivamente cultuados como deuses ao lado de seu pai. Porém, 

estaΝ ideiaΝdeΝ“corte”ΝcontinuaΝpreservadaΝeΝestáΝpresenteΝnasΝ inscriçõesΝdeΝEpidauro19. 

Um relato afirma que, durante a incubação de uma mulher chamada Aristágora de 

Trezena,ΝosΝ“filhosΝdoΝdeus”ΝcortaramΝsuaΝcabeçaΝforaΝdoΝcorpoΝnaΝtentativaΝdeΝcurá-la. 

Temos, então, três diferentes modelos de médicos ideais na Ilíada. Primeiro: 

Pean, deus que tem a capacidade de curar outros deuses, conhecedor de todas as ervas 

medicinais e remédios, atuando apenas no espaço sagrado do Olimpo, nada diz respeito 

acerca dos homens. Segundo: Apolo, também divino, já realiza uma intersecção entre o 

espaço sagrado e o profano, aparentemente mais poderoso e refinado, ele tem a 

capacidade de trazer a doença e a cura aos homens, embora ainda se mantenha 

relativamente distanciado destes. Terceiro: Macaon e Podalírio, apesar de serem filhos 

de Asclépio, aparecem como homens e atuam curando a homens, basicamente, como 

cirurgiões, tratando feridas de guerra, ou seja, atuam apenas no espaço profano. 

Assim, podemos concluir também que, entre os gregos, há três tipos de 

enfermidades que merecem cuidados diferentes. A enfermidade dos deuses, que com 

sua natureza sagrada difere muito da dos homens e só pode ser tratada por outro deus – 

atuação apenas no espaço sagrado. A enfermidade dos homens, causada por uma falta 

                                                      
17 A mesma ideia, como veremos, está presente na figura de Asclépio. 
18 Consultar anexos de imagens: figuras 05 (p. 183), 06 (p. 185), 13 (p. 194) e 15 (p. 196). 
19 IG IV², 1, 122, XXIII. 
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com relação ao divino, o que resulta numa poluição do espírito e, consequentemente, 

uma doença no corpo, sanada apenas com a purificação do próprio corpo pelo divino – 

relação do espaço sagrado com o profano. E, finalmente, uma enfermidade basicamente 

humana, causada pelos homens aos homens e que pode ser curada pelos mesmos 

homens – atuação apenas no espaço profano. 

Evidentemente, há uma vinculação, ainda que longínqua, do ato de curar com o 

sagrado. Mesmo quando a ferida é causada pelos próprios homens e tratada por estes, 

eles só o fazem porque aprenderam algo do sagrado. O conhecimento da arte médica é 

entendido como sendo um atributo de um deus que foi ensinada, em algum momento, a 

um ilustre mortal que dá origem a uma genealogia de médicos salutares. Como já 

vimos, o meramente humano não existe por si só20. Os espaços de atuação sagrado e 

profano estão constantemente interligados. 

De certa maneira, todas estas ideias serão agregadas à figura de Asclépio. 

Veremos que o culto de Asclépio como divindade curandeira também abarcará o de 

Apolo, embora Apolo não desapareça enquanto divindade médica independente, 

Asclépio se tornará o deus da medicina por excelência, sobretudo a partir do século IV 

a. C., e Apolo será considerado o seu poderoso pai. Contudo, para compreender como 

isto ocorre, faz-se necessário conhecer a mitologia do deus, pois, de alguma maneira, 

ela nos ajuda a entender a ideia que os antigos tinham de Asclépio. 

 

2.2 O deus Asclépio 

Reconstituir o mito de um deus como Asclépio não é tarefa fácil, além da 

evidente escassez de fontes, a história varia sensivelmente através do tempo e de uma 

região para outra. As diferenças chegam a ser discrepantes, sobretudo, quando o deus se 

torna extremamente popular, e muitas cidades vão querer reivindicar a sua paternidade. 

Embora isto possa parecer contraditório e um aparente problema para nós, os antigos 

não se sentiam tão incomodados com isto. A lógica na qual se processava o espaço 

sagrado era diferente da lógica científica, este espaço sagrado não conhece as regras 

formais de contradição, e sim processa a realidade numa perspectiva multirreferencial. 

                                                      
20 Capítulo I. p. 24. 
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Não sabemos, então, que aspectos do mito já eram conhecidos, por exemplo, no 

Período Arcaico. No Período Clássico e Helenístico, apesar das fontes com relação aos 

rituais de incubação associados ao deus terem se multiplicado bastante, elas fazem 

pouca referência à mitologia do deus propriamente dita. Outros pontos, como a 

associação com as serpentes, só são explicados no Período Romano. Um relato mais 

completo do mito acaba sendo um pouco artificial e transversal no tempo, e satisfaz 

muito mais o interesse de um leitor contemporâneo do que o de um antigo grego. 

O que faremos aqui é reconstituir o que vários autores antigos dizem acerca do 

mito de Asclépio, desde o seu nascimento – ponto em que há maior variação na lenda – 

até sua apoteose – ponto em que há mais consenso entre os autores. Apesar dos autores 

viverem em épocas diferentes, consideramos que os aspectos trazidos em seguida são 

importantes para compreender o culto que estava se desenvolvendo entre os séculos IV 

e II a. C., que é o maior foco de interesse do nosso trabalho. Da mesma forma, daremos 

mais ênfase à versão epidaurense do mito, não apenas pelo fato do nosso trabalho se 

deter mais especificamente à região de Epidauro, como também por esta ter se tornado a 

mais conhecida das versões. Além disto, o mito, como observamos nas divindades 

tratadas anteriormente, ajuda a compreender como uma divindade médica era percebida 

em relação à doença e à cura. 

 

2.2.1 A mitologia de Asclépio 

Assim, o mito do deus Asclépio começa quando o tessaliano Flégias, rei de 

Orcômeno21, está em estadia no Peloponeso, residindo especificamente na região de 

Epidauro, segundo Isilo22. Lá, o rei se encontrava com sua mulher Cleofema e com sua 

filha, chamada Egle, mas, por conta de sua beleza, ela era mais conhecida pelo nome de 

Corônis23. O deus Apolo se apaixona por Corônis quando a vê no palácio de Malos, e 

“desatouΝaΝsuaΝvirgindade,ΝdeitandoΝcomΝamorΝemΝsuaΝcama”24. 

                                                      
21 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro IX, 36, 1. 
22 IG IV², 1, 128, IV. 
23 Egle ( )Ν significaΝ literalmenteΝ “resplandecente”,Ν eΝ CorônisΝ ( ί ) pode significar também 
guirlanda. Segundo LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. 
24 IG IV², 1, 128, IV. 
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Assim, Corônis engravidou de um filho que foi chamado de Asclépio por Apolo, 

em homenagem a sua mãe25. Secretamente, Apolo ordenou que um corvo, que nesta 

época era de cor branca, vigiasse Corônis26. Porém, com medo de ser acusada de ter um 

filho sem pai, ela escondeu de todos que estava grávida e se deitou com um mortal 

chamado Ísquis, filho de Elato, para legitimar a gravidez27. O corvo informa a traição 

aos deuses, Zeus fulmina Ísquis com um raio28, e Apolo, furioso, segundo uma versão 

da história, mata Corônis, segundo outra versão é a deusa Ártemis quem o faz29. Neste 

momento também, pela raiva, Apolo muda a cor do corvo de branca para negra30. 

Quando o corpo de Corônis está sendo consumido pelas chamas na pira 

funerária, Apolo se arrepende do que fez e não deixa que o seu filho tenha o mesmo 

destino da mãe. Assim, Apolo retira a criança do ventre do cadáver da mãe, por uma 

espécie de cesariana divina, e a entrega aos cuidados do centauro Quíron31. Outra versão 

conta que Corônis deu a luz a Asclépio isolada no monte Mirtion, e que o recém-

nascido foi amamentado por uma cabra enquanto era vigiado por um cão32, ou era a 

própria cadela que o amamentava33. Um pastor, sentido falta de seus animais, saiu a sua 

procura e encontrou junto deles o pequeno Asclépio. Prontamente, o pastor reconheceu 

que se tratava de um ser divino por conta da luz que rodeava o menino34. 

De uma forma ou de outra, as lendas concordam que Asclépio foi educado por 

Quíron, o sábio centauro que tem um longo currículo de educação de deuses e heróis 

como Héracles, Aquiles, Teseu, Jasão, e outros. A filha de Quíron, Ociroe, sábia 

profetiza, assim que olha o bebê lhe prevê um destino cruel, mas apoteótico. Ela prediz 

o seguinte futuro: 

Acredite maravilhosa criança, [...] acredite pela saúde de todo o 

mundo. Muitas vezes os mortais te deverão a vida. Teu poder irá até 

mesmo trazer de novo à vida aos que já a perderam. Mas os deuses 

ficarão com inveja por te ver operar este prodígio, e o raio de teu avô 

                                                      
25 Um dos epítetos de Asclépio era ἰ ή  queΝtambémΝsignificaΝ“resplandecente”.ΝWALTON, A. The 
Cult of Asklepios. p. 83. 
26 APOLLODORE. Bibliothèque. Livro III, 10, § 3. 
27 MEIER. Sonho e ritual de cura. p. 35. 
28 HYGINUS. Fabulae. 202. 
29 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 26, 6. 
30 APOLLODORE. Bibliothèque. Livro III, 10, § 3. 
31 PINDARE. Pythique III. 
32 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 26, 4. 
33 FESTUS. De la signification des mots. Livro IX. 
34 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 26, 5. 
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te impedirá de repiti-lo. E de todo deus que és, morrerás. Tu não serás 

mais que um corpo inerte. Mas depois, retomando sua imortalidade, 

voltarás a ser deus, e tu renovarás assim duas vezes o teu destino35. 

Toda a vida de Asclépio seria, então, marcada por este oráculo. 

Desta maneira, de acordo com Apolodoro, foi com o centauro Quíron que 

Asclépio rapidamente teria aprendido a arte da cirurgia, segundo as palavras de 

Diodoro,Ν AsclépioΝ eraΝ “deΝ uma inteligência rara, ele se aplicava com ardor à arte de 

curar,Ν eΝ inventouΝ muitosΝ remédiosΝ salutaresΝ aosΝ homens”36. Ainda em percurso no 

aprendizado da arte da cura, Asclépio recebeu da poderosa deusa Atena o sangue 

colhido das veias da Górgona, e através do sangue das veias do lado esquerdo ele 

poderia trazer a doença aos homens e com o das veias do lado direito ele poderia curá-

los37. 

Após a sua formação, com Quíron, alguns autores afirmam que Asclépio 

também teria participado de importantes campanhas no mundo grego antigo, como na 

expedição dos Argonautas, ao lado de outros heróis como Jasão, Héracles, Castor e 

Pólux38, e na memorável caçada do javali calidônio39, terrível animal enviado por sua tia 

Ártemis para devastar os campos da região de Cálidon. Mesmo o imbatível Héracles 

teve que recorrer aos cuidados de Asclépio, pois, durante os seus doze trabalhos, ele 

teria se ferido seriamente numa luta com Hipocoon. Em agradecimento por sua cura, 

Héracles construiu um templo dedicado ao médico amigo40. 

Asclépio teria se casado com a deusa Epione, irmã de Héracles41, e desta união 

foram gerados dois filhos, Podalírio e Macaon, que atuam como médicos importantes na 

guerra contra Troia42. O próprio Asclépio parece ter mudado decisivamente o desfecho 

da guerra de Troia quando curou o habilidoso arqueiro Filoctetes que lutou a favor dos 

                                                      
35 OVIDE. Métamorphoses. Livro II, 633-648. 
36 DIODORE. Bibliothèque historique. Livro IV, LXXI. 
37 APOLLODORE. Bibliothèque. Livro III, 10, § 3. 
38 CLEMENTE DE ALEXANDRIA. Stromateis. I, 21, 105. Apud EDELSTEIN, E.; EDELSTEIN, L. Asclepius: A 
Collection and Interpretation of the Testimonies. Volume I. p. 36. 
39 HYGINUS. Fabulae. CLXXIII, 1. 
40 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro III, 19, 7. 
41 HIPOCRATES. Epistulae, 10. Apud EDELSTEIN, E.; EDELSTEIN, L. Asclepius: A Collection and 
Interpretation of the Testimonies. Volume I. p. 77. 
42 HOMERUS. Iliad. Livro II, 729-733. 
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gregos43. Em algumas variantes do mito, Asclépio teria se envolvido também com certa 

Aristodamas, e com ela teria tido outro filho chamado Arato44. 

Entretanto, segundo o poeta Píndaro, Asclépio teria se deixado levar pela 

ambição da fama e pelo ouro que sua arte lhe proporcionava curando toda sorte de 

homens, e não se contentou apenas em curá-los, ele queria também ressuscitá-los45. 

Assim, Asclépio foi ordenado a ressuscitar um certo Glauco, e enquanto não o 

fizesse ele ficaria confinado em uma prisão secreta. Meditando sobre o que poderia 

fazer, já com seu cajado na mão, uma serpente salta sobre ele. Então, assustado, 

Asclépio mata a serpente a pauladas com seu cajado. Mais tarde, outra serpente trouxe, 

em sua boca, uma erva que colocou sobre a cabeça da serpente morta, assim ela a 

ressuscitou e ambas fugiram. Tendo observado toda a cena, Asclépio usou a mesma 

erva para ressuscitar Glauco e, deste momento em diante, adotou as serpentes para si46. 

A partir daí, Asclépio começa a promover uma série de ressurreições, ele ressuscita 

Canapeu, Licurgo, Tíndaro, Himeneu47 e uma série de outros, sendo o último deles 

Hipólito, filho de Teseu48. 

Então, Hades, o deus dos mortos e do submundo, incomodado com tais 

ressurreições, vai reclamar perante o tribunal de Zeus, pois o seu império e sua 

credibilidade estavam diminuindo cada vez mais com a arte de Asclépio49. Os demais 

deuses, sem dúvida, enciumados, também alegaram que suas honras poderiam ser 

diminuídas se Asclépio continuasse realizando tais atos50. Irritado pela mudança na 

ordem natural e divina do universo, Zeus mata Asclépio fulminando-lhe e a sua casa 

com um raio51, confirmando o terrível oráculo de sua infância. 

Furioso com a arbitrária atitude de seu pai, Apolo mata todos os Ciclopes, pois 

foram eles que deram o poder do raio a Zeus52, e depois se retira para a terra longínqua 

e misteriosa dos Hiperbóreos53. Zeus não deixou a afronta passar em branco, após a 

                                                      
43 SÓFOCLES. Filoctetes. 1437. 
44 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 10, 3. 
45 PINDARE. Pythique III. 
46 HYGINUS. Astronomica. II, 14. 
47 APOLLODORE. Bibliothèque. Livro III, 10, § 3. 
48 ERATÓSTENES. Catasterismi, I, 6. 
49 DIODORE. Bibliothèque historique. Livro IV, LXXI. 
50 ERATÓSTENES. Catasterismi, I, 6. 
51 ERATÓSTENES. Catasterismi, I, 6. 
52 APOLLODORE. Bibliothèque. Livro III, 10, § 4. 
53 APOLLONIOS. Argonautiques. Canto IV, 616. 
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reclusão na terra dos Hiperbóreos, Apolo foi condenado a trabalhar durante um ano 

como criado na casa de um mortal, assim Apolo trabalhou durante um ano no palácio do 

mortal Admeto54. 

DepoisΝdeΝ terΝpagadoΝaΝdívida,ΝZeusΝpareceΝ terΝseΝcompadecidoΝe,ΝporΝ“amorΝaΝ

Apolo”,Ν elevouΝAsclépioΝ aosΝ céusΝ sobΝ aΝ forma da constelação de Ofiúco, constelação 

esta em que, segundo os antigos, as estrelas formam a imagem de Asclépio segurando 

uma serpente com as mãos55. Parece que com este acontecimento, Asclépio se torna 

definitivamente um deus, que nunca teria se esquecido dos pobres mortais, pois ele 

continuava aparecendo em sonhos e curando aos homens, renovando pela segunda vez o 

seu destino, como predito pela profetiza Ociroe. 

Conta-se ainda que Asclépio teria sido, até mesmo, iniciado nos Mistérios de 

Elêusis, que se constituíam em ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas Deméter 

e Perséfone. Ocorridos na Ática, os Mistérios eram uma das maiores cerimônias da 

Grécia Antiga, aconselhava-se que todo grego realizasse a iniciação em Elêusis para ter 

uma vida melhor. Era em memória de Asclépio que, mesmo após todas as cerimônias de 

iniciação se concluírem, se voltava a fazer mais sacrifícios, pois o deus teria chegado 

atrasado para os Mistérios56. 

Em versões posteriores do mito do casamento entre Asclépio e Epione, o casal 

teria tido ainda cinco filhas, Panaceia, Egle, Iaso, Aceso e, a companheira inseparável 

de Asclépio, Higeia57. E ainda um jovem menino chamado de Telésforo58. Toda a 

dedicada família de Asclépio auxiliava o deus no processo de cura da humanidade. 

 

2.2.2 Os poderes de Asclépio 

Diferentemente dos aspectos conhecidos das divindades vistas anteriormente, 

Pean e Apolo, percebemos que Asclépio parece ter sido um homem, ou herói, antes de 

ter se tornado um deus. Dedicou-se com ardor ao aprendizado da arte médica, curou 

homens e heróis ilustres por toda a sua vida. Seu próprio nascimento foi um 

                                                      
54 EURIPIDE. Alceste. 1-7. 
55 ERATÓSTENES. Catasterismi. I, 6. 
56 PHILOSTRATE. Apollonius de Tyane. Livro IV, 18. 
57 Suidas. Eta, 435. 
58 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 11, 4. 
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acontecimento milagroso, sua mãe não resiste ao relacionamento com Apolo e, como 

todas as outras amantes deste deus, ela morre. O próprio Asclépio não adquire os 

poderes curativos de seu pai, mas do esforçado estudo com o centauro Quíron, Apolo 

continua com seu caráter distanciado. ComΝQuíron,ΝAsclépio,ΝdeΝ “inteligênciaΝ rara”59, 

teria aprendido a arte médica e a caça. Com a devida dedicação, característica de um 

médico arquetípico,Ν AsclépioΝ criaΝ váriosΝ remédiosΝ “salutaresΝ aosΝ homens”60. 

Lembremos que, para os antigos gregos, as propriedades curativas de uma planta, por 

exemplo, advinham do fato delas terem sido descobertas pela primeira vez por alguma 

divindade61. Assim, quando se queria extrair os poderes medicinais de uma erva se 

recitava a fórmula ritual: “ervaΝ[...]ΝeuΝoroΝparaΝti,ΝemΝnomeΝdoΝteuΝprimeiroΝdescobridor,Ν

Asclépio”62 ouΝ“Quíron”63. Em conformidade com os ensinamentos de Quíron, Asclépio 

se torna especificamente hábil na cirurgia64. 

Percebemos, então, que, com o credenciado centauro, Asclépio aprendeu ofícios 

que se relacionam com o trabalho manual e com a natureza. A própria imagem mítica 

do centauro, metade homem metade animal, nos revela que existe, neste ser, relações 

entre o conhecimento humano e a natureza. A própria ênfase que se dá à inteligência de 

Asclépio e ao fato de que ele não se contentou apenas em curar, mas conseguiu até 

mesmo ressuscitar os homens, também nos revela o velho ideal do discípulo que supera 

o mestre, característica fundamental dos heróis. 

Além disto, a relação Quíron/Asclépio ainda não empreende, de acordo com as 

fontes, nenhum fator mágico ou divino à arte médica. Todo o processo de cura é 

baseado no esforço, no estudo, na observação, na inteligência, o trabalho de cura se 

procede, de fato, de forma manual, cirúrgica. Aliás, o nome Quíron, em grego antigo 

ί  (Kheiron), guarda relações com a palavra ῶ  (kheironax) que significaria 

“senhorΝdeΝsuasΝmãos”65,Ν“artesão”ΝouΝaqueleΝqueΝexecuta algum trabalho com as mãos. 

Seu nome provavelmente também está na raiz da palavra cirurgia, que vem do grego 

                                                      
59 DIODORE. Bibliothèque historique. Livro IV, LXXI. 
60 IDEM. Ibidem. 
61 ELIADE, M. Tratado de história das religiões. p. 241. 
62 Appendix ad Ps. Apuleium. CXIX in EDELSTEIN, E.; EDELSTEIN, L. Asclepius: A Collection and 
Interpretation of the Testimonies. Volume I. p. 192. 
63 ANTONIUS MUSA. De herba Vettonica. 47, v. 186. In EDELSTEIN, E.; EDELSTEIN, L. Asclepius: A 
Collection and Interpretation of the Testimonies. Volume I. p. 192. 
64 APOLLODORE. Bibliothèque. Livro III, 10, § 3 e seguintes. 
65 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ῶ . 
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antigo ί  (kheirourgia)Ν queΝ significariaΝ “trabalharΝ comΝ asΝ mãos”66. Ou seja, 

está claramente associada à imagem de Asclépio a predominância na capacidade 

cirúrgica representada nos seus filhos na Ilíada de Homero. 

Asclépio, porém, vai além. Recebendo da deusa Atena o sangue das veias da 

Górgona, ele pode trazer a doença e a cura aos seres humanos. Assim como Apolo, que 

fere e também cura, Asclépio pode fazer o mesmo de acordo com sua vontade. Nas 

inscrições de Epidauro fica claro que, no século IV a. C., a ideia que Asclépio é uma 

divindade que traz a cura, mas também a doença está bem consolidada. Neste sentido, 

os poderes de Asclépio estão definitivamente associados aos de Apolo, contudo vai 

mais além, pois Asclépio não permanece distanciado, não cumpre o ideal de lonjura, 

muito pelo contrário ele está próximo, comumente é descrito como um personagem 

benevolente e solícito e atua, como deus, aparecendo em sonhos para seus devotos, 

mantendo um contato íntimo, nos rituais de incubação. Alguns autores, como Maffre67 e 

van Straten68, alegam que é mesmo este caráter de proximidade e pessoalidade que fará 

com que o culto de Asclépio se torne extremamente popular no Período Helenístico. 

Tem-se, então, a imagem de um deus médico que se preocupa com homens, verificando 

suas feridas, os curando, massageando, beijando, dando ensinamentos e mesmo 

oráculos. 

Asclépio não se esquiva do contato com os seres humanos, afinal ele mesmo 

teria padecido dos problemas humanos. Não podemos discernir conclusivamente que, 

em Homero, Asclépio seja tido como um deus, na Ilíada ele aparece apenas com o título 

deΝ “famosoΝ médico”Ν eΝ mesmoΝ nosΝ hinosΝ homéricosΝ AsclépioΝ éΝ chamado de  

(anax),ΝouΝseja,Ν“senhor”69. Então, pelo menos, por volta do século IX a. C., Asclépio é 

percebido como um herói originário da região da Tessália. O mito contém várias 

referências a sua origem tessaliana, segundo Alice Walton, o centauro Quíron é o 

“tradicionalΝ professorΝ dosΝ heróisΝ tessalianos”70. Em Homero, a cidade de Trica, na 

Tessália, aparece como pátria indubitável de Asclépio e o geógrafo grego, do Período 

Romano, Estrabão afirma que o santuário mais antigo, e no qual se encontravam 

inclusive ex-votos semelhantes aos de Epidauro, se localizava na mesma cidade de 

                                                      
66 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ί . 
67 MAFFRE. J-J. A vida na Grécia Clássica. p. 123. 
68 VAN STRATEN, Folkert T. Hierà Kalá. p. 63. 
69 HOMERUS. Hymn 16 to Asclepius. 
70 WALTON, A. The cult of Asklepios. p. 26. 
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Trica. Estrabão também advoga da ideia de que Asclépio teria nascido em Trica71. 

Seguindo as fontes mais antigas, nos parece que Asclépio seja mesmo um deus ou herói 

que foi inicialmente cultuado na região da Tessália. 

No entanto, por volta do século VI a. C., o culto de Asclépio passa para região 

de Epidauro, e aqui não resta dúvida de que Asclépio seja cultuado como um deus72. 

Foram encontrados ex-votos muito fragmentários de plaquetas e estatuetas de bronze 

com inscrições em agradecimento a Asclépio, a fórmula ritual aí grafada é bastante 

semelhante a dos ex-votos posteriores, incluindo-se os do século IV a. C., a saber: nome 

do devoto e nome de Asclépio, às vezes, acompanhado de um verbo que expressa 

agradecimento. É, portanto, a partir de Epidauro que o culto de Asclépio ganhará uma 

qualidade divina, pelo menos no que se pode atestar pela documentação arqueológica 

que temos atualmente. Além da dedicação de ex-votos, Asclépio ganha também um 

santuário que foi construído ao noroeste do monte Kynortion, que tinha em seu topo um 

temploΝmuitoΝantigoΝdedicadoΝaΝ“ApoloΝMaleata”Ν(verΝfiguraΝ2). 

 

Figura 2: Santuários de Apolo Maleata e de Asclépio no século IV a. C.73. 

 

Este templo de Apolo Maleata parece ser da época micênica, pois mantém 

características do culto micênico como banquetes e sacrifícios, atestado pelo uso do 

fogo, restos de comida e pela dedicação de pequenos objetos. Foram encontrados 
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72 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 14 e p. 148. 
73 IDEM. Ibidem. p. 18. 
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também instrumentos que eram provavelmente utilizados para fins cirúrgicos, o que 

leva a crer que havia aí um culto de cura muito mais antigo do que o verificado pelo 

vestígio epigráfico74. Provavelmente, a antiga divindade micênica de origem deveria ser 

um deus chamado Maleata que, talvez pelo mesmo motivo que o deus Pean, foi 

absorvido pelo culto de Apolo, mais uma vez Maleata se tornou apenas um título ritual 

de Apolo. O culto de Apolo Maleata, no monte Kynortion, também esteve estreitamente 

ligado ao uso da água, verificado pelos poços e cisternas associados ao templo. Além do 

claro uso terapêutico, a água talvez cumprisse com os rituais de purificação tão caros a 

Apolo. 

Por último, vemos a chegada do culto de Asclépio à região de Epidauro 

claramente submetido, pelo menos de início, ao de seu pai Apolo. O templo de 

Asclépio, por exemplo, não é construído em cima do monte Kynortion, como o de 

Apolo, mas abaixo demonstrando certa hierarquia entre ambos. As inscrições mais 

antigas, de fato, foram encontradas no templo de Apolo e dedicadas para este deus. 

Paulatinamente, no entanto, as dedicações a Asclépio vão superando as de Apolo até 

que o nome deste será grafado nas dedicatórias apenas como uma fórmula para dar 

credibilidade a Asclépio. Portanto, podemos ver que, com o tempo, a figura de Asclépio 

se torna mais completa que a de Apolo no que se refere ao poder de curar. Se 

historicamente Asclépio foi, inicialmente, tido como homem ou herói, tendo um grande 

conhecimento sobre as ervas e medicamentos, atuando apenas no espaço profano, assim 

como seus filhos na Ilíada do século IX a. C., ele ganhará uma nova dimensão por volta 

do século VI a. C. e adquirirá poderes divinos tais como o de seu pai Apolo. Podemos 

verificar esta mudança de postura dos gregos em relação a Asclépio no seu mito, 

quando este relata que Asclépio foi elevado à qualidade de deus por Zeus após a sua 

morte. A apoteose de Asclépio aparece em versões do mito posteriores ao século IV a. 

C.. 

A ideia de doença e cura nos cultos de Asclépio, portanto, é bem mais complexa. 

Além de agregar a ideia de médico atuante no espaço profano, estudando esta difícil arte 

com centauros e elementos da natureza, Asclépio passará a ser visto ainda como aquele 

que cura, mas também traz a doença, assim como Apolo. Asclépio, da mesma forma, 

pune com doença aqueles que cometeram falta em relação ao sagrado. É o que podemos 
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perceber na leitura das inscrições do Asclepeion de Epidauro, uma delas conta o 

seguinte caso75: 

Equedoro recebeu as feridas de Pândaro além das que ele já tinha. Ele 

tinha recebido o dinheiro de Pândaro para oferecer ao deus de 

Epidauro em seu nome, mas ele não o fez. Durante sua incubação, ele 

teve uma visão: pareceu-lhe que o deus estava diante dele e lhe 

perguntou se ele tinha recebido algum dinheiro de Pândaro de Eutena 

para consagrar ao santuário. Ele respondeu que não recebeu nada, mas 

se o deus lhe curasse, consagraria uma imagem pintada para ele. 

Imediatamente, o deus amarrou a fita de Pândaro com as marcas de 

suas feridas, e ordenou que quando ele saísse do Ábaton retirasse a 

fita, lavasse o rosto na fonte e se olhasse na água. No dia seguinte, ele 

deixou o Ábaton, retirou a fita, que não tinha mais as marcas, mas 

quando se olhou na água, ele viu seu rosto com as feridas e as marcas 

de Pândaro. 

Um caso semelhante se vê em outro relato, porém com desfecho diferente76: 

Hermon de Tasos. Sua cegueira foi curada pelo deus, mas, uma vez 

que ele não trouxe as oferendas, o deus o fez ficar cego novamente. 

Quando ele voltou e dormiu no santuário, o deus o curou outra vez. 

Os dois homens, Equedoro e Hermon, ficaram com alguma enfermidade por 

uma falta que cometeram com relação ao sagrado. Equeodoro age de má fé e não dedica 

ao santuário o dinheiro recebido de Pândaro – o relato de cura anterior descreve que 

Pândaro tinha feridas na cabeça que foram curados por Asclépio durante uma 

incubação, as feridas foram parar na faixa que cobria sua cabeça. Como Equedoro, além 

de mentir para o deus, não consagra o que é devido, ele recebe as feridas da mesma 

faixa que pertenciam a Pândaro. Assim como Apolo, Asclépio pune aquele que quebra a 

ordem natural do kósmos com uma doença. O mesmo ocorre com Hermon que, uma vez 

cego, foi ao santuário para curar-se, porém esquecendo-se de dedicar as oferendas, fica 

cego novamente. Quando, porém, voltou ao santuário e provavelmente cumpriu os 

rituaisΝcorretamenteΝoΝdeusΝoΝ“purificou”,ΝtalΝcomoΝApoloΝfezΝcomΝosΝgregosΝnaΝIlíada. 

Fica claro que as inscrições de Epidauro querem, dentre tantas outras coisas, 
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demonstrar, poderíamos afirmar, até didaticamente, como o deus deve ser cultuado, e a 

deposição de oferendas parece ser um ponto primordial deste culto, atestado desde seu 

início no século VI a. C.. 

Além disto, percebemos que Asclépio sai do espaço puramente profano e já 

estabelece uma intersecção com o espaço sagrado, bem ao modelo apolíneo. Porém, 

sem o poder abrasador que a imagem de Apolo traz. Os próprios rituais de incubação 

são um exemplo disto, a aproximação do deus com seus devotos impressiona os 

estudiosos até hoje, Jean-Jaques Maffre observa que “oΝcultoΝdeΝAsclépioΝparece,ΝentreΝ

osΝcultosΝoficiais,ΝoΝmaisΝpessoal”77. Asclépio fala diretamente ao seu devoto através de 

sonhos sem se utilizar, contudo, da tortuosa e ambígua linguagem do Apolo Pítico de 

Delfos, pelo menos na maioria dos casos, os sonhos mantém uma relação direta e clara 

com o tipo de problema que perturba o devoto. A relação entre o espaço sagrado e 

profano, na maioria das vezes, é espelhada ou mútua. 

Feridas causadas por homens, em batalha, da mesma maneira, podem ser 

tratadas por Asclépio, enquanto deus, como relata outro milagre contido no corpus do 

Asclepeion de Epidauro78: 

Górgias de Heracleia, com pus. Durante uma batalha, ele foi ferido 

por uma flecha no pulmão e há um ano e meio teve um supurado tão 

ruim que encheu sessenta e sete vasos com pus. Durante sua 

incubação, ele teve uma visão: pareceu-lhe que o deus extraia a ponta 

da flecha do seu pulmão. No dia seguinte, ele saiu curado, segurando a 

ponta da flecha nas mãos. 

Ao contrário do Apolo da Ilíada, agora vemos um deus que cura feridas 

causadas por homens em homens e também doenças trazidas pelo sagrado. Uma única 

figura agrega espaços de naturezas diferentes que anteriormente eram tratados de 

maneiras e por figuras diferentes. Durante o final do século V a. C., vemos até mesmo 

Asclépio sendo descrito como o médico de outras divindades. Por exemplo, em uma das 

obras teatrais de Aristófanes79, é Asclépio quem cura a cegueira do deus Pluto. Ainda 

que todo o texto tenha um objetivo cômico, a descrição do ritual de incubação é muito 

rica e a possibilidade de Asclépio curar outro deus não é estranha a este imaginário. O 
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interessante é notar que Asclépio também pode ser visto como um deus que cura outros 

deuses por volta do século V a. C.. 

É possível perceber que, com o tempo, a ideia que se faz de Asclépio se torna 

extremamente complexa, em relação à cura. Um único deus agrega as três noções de 

doença e cura que pertenciam a espaços e seres diferentes. Ele sozinho pode curar os 

deuses, no espaço sagrado, pode curar as doenças morais e sagradas trazidas por deuses 

aos homens, efetuando uma ligação entre espaço profano e sagrado, e pode curar ainda 

as feridas feitas em homens pelos próprios homens, no espaço profano. Com isto, temos 

então uma figura que, paulatinamente, vai englobando as esferas de atuação das outras 

divindades de tal forma que apenas ela pode ser solicitada para uma série de problemas 

cotidianos.Ν“Pean”,ΝporΝexemplo,ΝtambémΝseráΝumΝtítuloΝritualΝeΝoΝhinoΝdeΝconsagraçãoΝ

dedicado a Asclépio, os relevos e as inscrições dedicados a este deus superará a de todas 

as outras divindades gregas80. No final do século V a. C., o culto epidaurense de 

Asclépio será transladado para a cidade de Atenas e o deus ganhará até mesmo um dia 

nos famosos Mistérios de Elêusis, chamado de Epidauria81. Na segunda metade do 

século IV a. C., o Asclepeion de Epidauro passará por uma série de reformas que o 

tornará bem maior e mais suntuoso do que o do seu pai, Apolo Maleata, no alto do 

monte Kynortion. O culto epidaurense de Asclépio se tornará tão bem sucedido que 

mesmo o oráculo de Delfos legitimará Epidauro como pátria verdadeira do deus82, sua 

origem tessaliana, como pudemos ver no mito acima, será apenas uma reminiscência 

distante, ela figura apenas como a pátria de Flégias, o seu avô materno. 

Durante o século V a. C., o caráter médico de Apolo, de fato, vai se tornando 

menos proeminente em relação ao Apolo patrono da divinação e da música. Por outro 

lado, neste mesmo período, Asclépio vai se tornando cada vez mais popular e 

requisitado justamente por seu caráter médico, aliado ao controle que se imagina que 

este deus possua sobre a natureza e a cultura. O Apolo médico faz parte de, como afirma 

Graf,Ν umaΝ “cosmologia”Ν antiga83, onde as causas das doenças e mesmo a cura ainda 

eram algo de misterioso e carregavam, portanto, uma sacralidade muito forte. Asclépio, 

por outro lado, floresce num período posterior, em que já se entende que a doença tem 

causas e consequências que podem ser observadas empiricamente e que a cura depende 
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de um conhecimento especial e da experiência84. Não é que a doença e a cura percam 

seu caráter sagrado ao longo dos séculos V e IV a. C., pelo contrário, esta noção vai 

perdurar por muito tempo, adentrando até mesmo o Cristianismo e a Idade Média. O 

que percebemos é que o conhecimento e o controle sobre causas e efeitos geraram no 

imaginário grego um deus que também tem mais preponderância sobre a doença e a 

cura. 

 

                                                      
84 GRAF, Fritz. Apollo. p. 82. 



 

Capítulo 3: A construção dos espaços sagrados 
 

 

 

 

 

 

 

“ ό  ἕ  ύ  ἐ ά  ὶ έ  ,  

Π  · [...] ό  ἕ  ἀ ή   ἐ ὶ ὸ  ἅ   ἰ ὸ  ,  

Π  , έ ” 

 

“Timóteo foi contratado para fazer e fornecer os typos por 900 dracmas, Pítocles foi seu 

fiador [...] Timóteo foi contratado para fazer os acrotérios, acima do frontão, por 2.240 

dracmas, Pítocles e Hagêmon foram seus fiadores.”* 
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A forma peculiar como Asclépio era imaginado e cultuado também empreenderá 

alterações na rígida arquitetura dos santuários helênicos. Os santuários que lhe serão 

dedicados, com o tempo, contarão com construções específicas, que não encontramos 

nos santuários de outras divindades gregas, para dar suporte ao ritual de incubação e ao 

crescente afluxo de peregrinos que procuram o deus em Epidauro. Para compreender 

como se constituía um santuário grego, analisaremos suas estruturas básicas para, em 

seguida, tratar das transformações que ocorreram especificamente no santuário de 

Epidauro, a fim de entender que mudanças ocorridas nas concepções dos espaços 

controlados pela divindade, sobretudo o espaço onírico, efetuaram também mudanças na 

forma como os espaços terrestres eram construídos. 

A história dos santuários gregos, portanto, reflete, entre outros fatores, o 

desenvolvimento da própria sociedade grega e marca, na pedra, as ideias que esta 

sociedade tem em relação ao sagrado. Este espaço sagrado construído na Terra é um 

lugar ideal, feito para a comunicação com os deuses, ele também é entendido como 

sendo construído em conformidade com a prescrição dos próprios deuses. Além de ser a 

morada do deus no espaço terrestre, com jardins e bens dedicados à divindade, é, ao 

mesmo tempo, um lugar de ligação do espaço sagrado, mítico e celeste com o espaço 

profano, pragmático e terrestre1. Mais do que isto, como já afirmamos, o espaço sagrado 

dota de sentido o espaço do profano, seja através de um grande santuário, um templo, 

um pequeno altar, um simples aglomerado de pedra demarcando um lugar de natureza 

diferente do seu entorno, enfim, não é possível ao grego estar longe do espaço sagrado. 

Para Susan Cole, a noção de espaço sagrado também não é fixa, ela não está presa 

apenas aos santuários. Além de haver uma hierarquia dos espaços sagrados, alguns 

espaços concentram poderes de sacralidade maior que outros2, eles também podem ser 

transitórios, uma rua, uma praça, um monte, enfim qualquer lugar pode, por exemplo, se 

tornar sagrado apenas quando sacralizado no ato do ritual3. Mesmo a prática do ritual, 

segundo Joannis Mylonopoulos, sofre mudanças ao longo do tempo, e estas mudanças 

estão intimamente ligadas com as mudanças ocorridas no espaço. Deslocamento de 

populações, translado de cultos, novas demandas sociais, tudo isto geraria mudanças 

nos espaços sagrados e também nas práticas rituais associadas a eles. Enfim, mais do 

que um ingênuo comportamento supersticioso, podemos perceber que o espaço, 

                                                      
1 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. p. 19. 
2 COLE, Susan G.  Landscapes, gender, and Ritual Space. p. 40. 
3 IDEM. Ibidem. p. 49-50. 



62 
 

entendido como sagrado, de existência real e complexa, compõem-se de um verdadeiro 

código, uma linguagem, de relacionamento espacial do indivíduo com o mundo que o 

cerca. 

No que se refere ao registro material, esta complexa linguagem espacial foi 

evoluindo ao longo do tempo até se transformar nos gigantescos santuários gregos. Na 

época de Homero, por exemplo, o espaço sagrado se definia basicamente pelo altar, 

local de sacrifícios e banquetes, e foi provavelmente este um dos primeiros focos da 

religião grega4. Christiane Sourvinou-Inwood argumenta que as dificuldades de se 

estudar os espaços sagrados gregos nos primeiros tempos de sua história são muitas, 

entretanto, ela levanta uma hipótese interessante: os santuários gregos, do período 

micênico, por serem voltados basicamente para um culto coletivo foram fundamentais 

para a constituição da polis e da alteridade grega5. 

Assim, havia dois tipos de altares, segundo Jon Mikalson6. Um era escavado 

diretamente sobre a terra crua, formando uma espécie de buraco, no qual se dava 

oferendas às divindades que se acreditava que moravam abaixo da terra, ou seja, 

divindades ctônicas. Este tipo de altar era chamado de ό  (bothros). O outro tipo 

era dedicado às divindades celestes, ou urânias, e seus altares, portanto, se erguiam 

acima do nível do solo. Trata-se de uma elevação feita, geralmente, em pedra que 

poderia variar muito em formas, embora fossem frequentemente retangulares, poderiam 

ser também em forma de quadrado ou cilindro, mas de superfície plana. Com o tempo, 

estas simples elevações feitas em pedra com, comumente, 1m de comprimento, se 

tornam construções monumentais, o altar de Zeus em Nemeia, por exemplo, possuía 

41,5m de comprimento. A ideia implícita é que as oferendas feitas nestes altares se 

direcionariam para cima, para os céus. Este tipo de altar era chamado de ό  

(bomos). 

Ao contrário do que se costuma imaginar, o ponto central da religião grega não 

era necessariamente o templo, que era considerado a morada do deus e passava a maior 

parte do tempo fechado ao público, mas sim o altar. Este se localizava, na maioria dos 

casos, em lugares abertos, teoricamente, acessível a todos, era o componente essencial e 
                                                      
4 MARINATOS, Nanno. What were Greek sanctuaries? A synthesis. In: MARINATOS, Nanno; HÄGG, Robin. 
Greek sanctuaries. p. 179. 
5 SOURVINOU-INWOOD, C. Early sanctuaries, the eighth century and ritual space. In MARINATOS, Nanno; 
HÄGG, Robin. Greek sanctuaries. p. 8. 
6 MIKALSON, Jon D. Ancient Greek Religion. p. 5. 
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central do culto. SeΝumaΝdivindadeΝtemΝumΝaltar,Ν“podemos ter certeza que ele ou ela era 

adoradoΝeΝfaziaΝparteΝdaΝpráticaΝdaΝreligiãoΝgrega”7. 

Entretanto, o espaço pertencente ao sagrado, segundo Jon Mikalson, se inicia no 

chamado έ  (temenos), a área externa do santuário, mas que faz parte do seu 

terreno8. O temenos poderia ser demarcado de diversas formas, um bosque, uma cerca, 

um rio, um enfileiramento de pedras ou uma muralha serviam a este fim. Dentro do 

temenos é que se encontravam os bens que eram de posse do deus, tudo que se 

encontrava no interior de seus limites estava protegido por um dispositivo legal 

chamado de asilo, em grego  (asylos). Ulrich Sinn deixa explicitamente claro 

que o asilo era uma verdadeira instituição na Grécia Antiga e severamente respeitada9. 

Primeiro, o autor define que o asilo era uma proteção, originalmente contra roubos – em 

grego  (asylos)Ν significaΝ “inviolável”10 –, dada a pessoas e artefatos que 

estivessem no território dedicado ao sagrado. 

Entretanto, Sinn afirma que, para uma pessoa, não bastava apenas estar dentro 

dos limites sagrados para estar sobre esta proteção, era preciso se colocar como 

suplicante, cumprir o ritual de hiketeia, ou seja, de suplicação. Neste ritual, uma pessoa, 

necessitando da ajuda do sagrado, deveria sentar-se sobre o altar segurando algo que lhe 

identificasse como suplicante, um galho quebrado ou um fio de lã. Apenas a partir deste 

momento é que a pessoa deixava de ser um simples visitante do santuário e passava a 

ser um ἱ έ  (hiketes),Ν ouΝ seja,Ν umΝ “suplicante”,Ν eΝ somenteΝ assimΝ receberiaΝ oΝ

tratamento mencionado acima11. Interessante notar que as estelas que narram os 

milagres do Asclepeion de Epidauro sempre fazem questão de mencionar o fato das 

pessoas iremΝ comoΝ “suplicantes”Ν aosΝ locaisΝ sagradosΝ paraΝ receberΝ aΝ cura, o que 

demonstra o respeito e a necessidade deste ritual. 

Como um espaço diferente de seu entorno, não se poderia adentrar o temenos de 

qualquer maneira. A poluição da vida cotidiana deveria ser evitada, rituais de 

purificação deveriam ser feitos antes de se entrar no espaço sagrado, o mais comum 

                                                      
7 MIKALSON, Jon D. Ancient Greek Religion. p. 5. 
8 IDEM. Ibidem. p. 7. 
9 SINN, U., Greek sanctuaries as places of refuge. In: MARINATOS, Nanno; HÄGG, Robin. Greek 
sanctuaries. p. 71. 
10 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: . 
11 SINN, U., Greek sanctuaries as places of refuge. In: MARINATOS, Nanno; HÄGG, Robin. Greek 
sanctuaries. p. 72. 
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deles deveria ser o de libação. Pessoas que tivessem, por exemplo, mantido relação 

sexual, deveriam tomar um banho antes de entrar no temenos. Mulheres que tivessem 

dado à luz, e mesmo pessoas que mantiveram contato com ela durante o parto, não 

poderiam entrar no temenos por três dias. Da mesma forma, pessoas que tivessem 

participado de um funeral, ou matado alguém, voluntaria ou involuntariamente, 

deveriam esperar um tempo para entrar. Não é que estas fossem práticas moralmente 

reprováveis,ΝmasΝelasΝrecobriamΝoΝindivíduoΝdeΝumΝestadoΝdeΝ“poluição”.ΝOΝconceitoΝdeΝ

poluição para os gregos antigos, segundo Mikalson, era realmente físico e contagioso, 

ele afastava o poder e a proteção da divindade e, por isto, estes indivíduos deveriam ser 

afastados da comunidade de devotos12. 

Por fim, resta-nos abordar o templo, que apesar de ser uma estrutura comum 

dentro do temenos não era essencial nem, como já afirmamos, componente central do 

culto. O templo era o edifício concebido para ser a morada do deus. Na maior parte do 

tempo, estava fechado à visitação, pois nele se encontrava a estatua do deus que lhe era 

consagrado bem como o seu tesouro. Sua estrutura física era denominada de ό  

(naos), geralmente, a partir do Período Arcaico, era feito em pedra, com colunas de 

sustentação, seguindo alguma das famosas ordens arquitetônicas gregas – dórica, jônica 

ou coríntia –, e frontões com figuras de cenas mitológicas. Tanto a estátua do deus 

quanto o templo se voltavam para leste, bem a frente deles se encontrava o altar. Vemos 

que a orientação geral dos santuários gregos era para o leste, direcionadas para o local 

em que o sol nasce13. Boa parte dos sacrifícios e alguns rituais específicos eram feitos 

ao amanhecer, os raios solares iluminavam, portanto, o altar, em que estariam os 

devotos, a fachada leste do templo e a face da estátua do deus. 

Estes são, portanto, os elementos básicos que identificam o santuário grego, pelo 

menos desde o Período Arcaico. O altar, lugar central do culto, onde ocorrem os 

sacrifícios e banquetes; o temenos, área demarcada, considerada sagrada e, por isto 

mesmo, inviolável, pertencente ao deus, onde a poluição deveria ser evitada; e o templo, 

sede da estátua do deus e de seu tesouro, que abrigava seus bens mais preciosos ou 

frágeis. 

                                                      
12 MIKALSON, Jon D. Ancient Greek Religion. p. 8. 
13 IDEM. Ibidem. p. 17-19. 
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As noções espaciais, por certo, não estão apartadas das noções cosmológicas. A 

construção de espaços sagrados na Terra, neste caso os santuários, corresponde à ideia 

que se fazia da divindade e do culto em questão. Os santuários de Apolo, cultuado 

enquanto médico, por exemplo, não possuíam nenhuma diferença arquitetônica 

significativa em relação aos santuários de outras divindades gregas do Período Arcaico, 

todos eles tinham um altar, um templo e uma muralha que marcava o seu temenos14. O 

mistério da cura e de seu deus não se distinguia de outros rituais. A doença era uma 

polução enigmática que vinha de forma oculta por alguma falta em relação ao sagrado. 

As causas desta polução só poderiam ser descobertas através da divinação, feita pelo 

próprio Apolo e, cumprindo-se os rituais de purificação, a cura viria de forma 

igualmente misteriosa. Esta maneira ritual de proceder não empreendeu nenhuma 

modificação na planta geral dos santuários de Apolo. 

Por outro lado, uma transformação significativa é observada nos espaços dos 

santuários dedicados a Asclépio. Estes santuários são construídos de forma a abrigar um 

novo tipo de ritual, o de incubação, talvez o ato mais significativo nos cultos de 

Asclépio. Além das estruturas básicas dos demais santuários – templo, altar e temenos – 

o Asclepeion irá, paulatinamente, contar com uma série de construções especiais, para 

abrigar os devotos, durante este tipo específico de ritual. Verifiquemos então, as 

transformações nas estruturas do Asclepeion de Epidauro, sobretudo as referentes aos 

séculos IV-III a. C., a fim de observarmos como a transformação na ideia que se fazia 

da doença e do culto de seu respectivo deus de cura, modificou o traçado básico deste 

santuário grego. 

 

3.1 O santuário de Asclépio em Epidauro 

Um dos grandes problemas da região em que se encontra o Asclepeion de 

Epidauro é particularmente a umidade, que prejudica muito a conservação dos 

monumentos. Milena Melfi afirma, em tom exclamatório,Ν queΝ “aΝ vegetaçãoΝ cresceΝ

muito rápido, até esconder completamente as fundações dos edifícios no passar de 

apenasΝ umΝ ano”15. Outro problema está relacionado à dificuldade em se analisar as 

estruturas mais antigas e, consequentemente, como o culto se estabeleceu, nos primeiros 

                                                      
14 GRAF, Fritz. Apollo. p. 79. 
15 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 17. 
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anos em Epidauro, por causa das sucessivas reformas e destruições. O maior interesse 

da literatura arqueológica sempre esteve, segundo Melfi, no grande programa 

construtivo pelo qual passou o santuário no Período Clássico tardio e proto-

helenístico16, período considerado de maior sucesso do culto de Asclépio. 

Evidentemente, a bibliografia deste recorte é muito mais abundante. 

Todo o complexo do santuário foi escavado sistematicamente no fim do século 

XIX, principalmente pelo arqueólogo grego Panagiotis Kavvadias17, de forma 

descontínua, de 1881 a 1926. O entusiasmo de Kavvadias foi memorável, pois, em 

pouco tempo, revelou, numa área relativamente grande, um número ainda hoje 

impreciso de edifícios. Kavvadias demonstrou, além do interesse de datação e 

catalogação, também o de restauração dos achados em Epidauro. Porém, depois da 

morte de Kavvadias e da descoberta do Asclepeion na Acrópole de Atenas, as 

escavações em Epidauro cessaram. Elas só foram retomadas em 1948, com Ioannis 

Papadimitriou, desta vez com uma ênfase maior no santuário de Apolo Maleata. Depois 

disto, somente em 1984 foi instituída uma comissão para conservação dos monumentos 

de Epidauro, assim como um novo interesse pela manutenção e estudo dos edifícios 

escavados por Kavvadias. Alguns dos edifícios principais passam, atualmente, por um 

processo de restauração18. Hoje, o sítio arqueológico conta com um museu, o 

Archaeological Museum of Epidaurus, que abriga fragmentos de algumas construções e 

muitas esculturas. Boa parte dos achados foi catalogada e se encontra no acervo do 

National Archaeological Museum de Atenas. 

 

3.1.1 Edifício E 

De acordo com Milena Melfi, temos no século VI a. C., a primeira atestação de 

construções cultuais no temenos de Asclépio. Seriam elas, um altar, diante do que 

pareceΝ serΝ umΝ pequenoΝ temploΝ eΝ umΝ “poçoΝ sagrado”,Ν anexadoΝ aΝ umΝ pequenoΝ pórticoΝ

feito com material perecível. No início do século V a. C., foi feita uma construção 

retangular em forma de pórtico, ou stoa,Ν queΝ Kavvadias,Ν chamouΝ deΝ “EdifícioΝ E”19, 

                                                      
16 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 18. 
17 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. 
18 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 20-21. 
19 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. p. 2. 
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nomenclatura que também é adotada pela autora, como podemos observar na figura 3. 

Este é provavelmente o núcleo inicial do culto de Asclépio em Epidauro. 

 

Figura 3: Edifício E e construções associadas, no século V a. C.20. 

 

O poço demonstra que os rituais de cura estão ligados aos rituais de purificação, 

e que a água teve, desde o início, um papel central neste culto. Seu pequeno pórtico leva 

a crer que aí já fossem feitos rituais de incubação. De um período um pouco posterior é 

o Edifício E, ele possui 24,3m por 20,7m, também em forma de pórtico, ou stoa, ou 

seja, uma construção que tinha um de seus lados aberto21, sustentado por colunas. Sua 

função ainda hoje é enigmática, o próprio Kavvadias não consegue definir qual a 

finalidadeΝespecíficaΝdesteΝespaço,ΝapenasΝafirmaΝqueΝfoiΝ“construídoΝemΝpedraΝporosaΝeΝ

divididoΝemΝdiversasΝpartes”.ΝAindaΝdeΝacordoΝcomΝoΝautor,Ν“suaΝdisposiçãoΝlevaΝaΝcrerΝ

queΝeleΝserviaΝdeΝhabitaçãoΝsejaΝaosΝsacerdotes,ΝsejaΝaosΝdoentes”22. Milena Melfi afirma 

que havia também resquícios que levam a crer que haveria aí sacrifícios de animais. 

Os achados e inscrições mais antigos foram feitos neste local23. Dentre eles, a 

inscriçãoΝmaisΝantigaΝdedicadaΝaΝAsclépio,ΝfinalΝdoΝséculoΝVIΝa.ΝC.,ΝemΝqueΝseΝlê:Ν“ ῖ 

ἰ ῖ ἀ έ  ύ ”24,Ν“dedicadoΝporΝMikylosΝparaΝAsclépio”. E outra, da 

mesmaΝépoca,ΝemboraΝumΝpoucoΝposterior,Ν“ ὸ ό  ἐ  ὸ Π ί ”25,Ν“aoΝApoloΝ

Pítio”,Ν oΝ queΝ provaΝ aΝ relaçãoΝ entreΝ asΝ duasΝ divindades,Ν noΝ localΝ deΝ culto,Ν desdeΝ oΝ

                                                      
20 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia.  p. 26. 
21 STILLWELL, Richard; MACDONALD, William L.; MCALISTER, Marian Holland. The Princeton 
encyclopedia of classical sites. Epidauros. 
22 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. p. 2. 
23 IDEM. Ibidem. p. 37-38. 
24 IG IV², 1, 136. 
25 IG IV², 1, 142. 
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princípio. Ainda há uma placa de bronze, de meados do século V a. C., com a seguinte 

inscrição:Ν“ ί  ἀ έ  ῖ ῖ ℎ  ά ”26,ΝouΝseja,Ν“dedicadoΝ

peloΝ cozinheiroΝ CalístratoΝ paraΝ Asclépio”,Ν oΝ queΝ sugereΝ aΝ práticaΝ deΝ sacrifíciosΝ noΝ

Edifício E. 

Pela diversidade dos achados, houve também diversas interpretações. 

Inicialmente, pensou-se que o local era destinado aos sacrifícios, e apenas no século IV 

a. C. foi transformado em habitação dos sacerdotes, outros autores acreditam que o 

lugar se destinava à prática da incubação. Diferente interpretação teve Robert, que viu 

reunido no Edifício E todas as funções que futuramente se tornarão diversas construções 

do Asclepeion, como templo, Ábaton, Tholos, etc.27. É provável que, de início, o 

Edifício E tenha concentrado mesmo muitas funções até que, paulatinamente, o culto foi 

crescendo e ganhando construções maiores e mais específicas. 

Da mesma época é uma série de altares enfileirados na direção nordeste do 

Edifício E. Estes altares são dedicados a divindades diversas, em particular aos 

membros da família de Asclépio. É possível identificar neles, nomes como os de 

Macaon, Podalírio e Héracles, provavelmente divindades que deveriam ser cultuadas em 

associação com Asclépio. 

 

3.1.2 Templo de Asclépio 

Por volta de 375-370 a. C., iniciará no temenos de Asclépio uma grande reforma. 

As primeiras novas construções foram o altar e o templo de Asclépio28. O novo altar, 

com mais de 15m de largura, muito maior que os anteriores, destinava-se claramente a 

suprir o aumento dos sacrifícios, evidentemente ligado ao aumento da procura pelo 

culto de Asclépio. Ele se localizava bem em frente ao templo, na direção leste, logo 

após o antigo Edifício E. 

O templo de Asclépio é considerado um dos monumentos mais importantes do 

século IV a. C., pois ele exemplifica o tipo de arte de seu período. Sendo uma 

construção de um período de transição, ela traz elementos da arte clássica grega, 

                                                      
26 IG IV², 1, 144 
27 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 27. 
28 IDEM. Ibidem. p. 31. 
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produzida no século V a. C., sobretudo nas esculturas de seu acrotério29, ao mesmo 

tempoΝemΝqueΝ“outroΝgrupo,ΝasΝesculturas do frontão, tem um pathos e dissonância que 

apontaΝ paraΝ oΝ futuro”30. De acordo com Kavvadias, o templo é da ordem dórica e 

períptero,Ν ouΝ seja,Ν rodeadoΝ porΝ colunas,Ν sendoΝ “hexastilo”,Ν istoΝ querΝ dizer,Ν comΝ seisΝ

colunas de frente, tinha onze colunas de lado. Sua dimensão era de 23,35m de largura 

por 13,04m de fachada. Uma rampa de leve inclinação dava acesso ao templo31 (ver 

figura 4). Hoje, entretanto, sobram apenas alguns fragmentos de partes do templo e as 

suas fundações. 

 

Figura 4: Planta do Templo de Asclépio, século IV a. C.32. 

 

Dentro do templo se encontrava a enorme estátua criselefantina33 de Asclépio. 

Esta estátua foi descrita por Pausânias, no século II d. C.. Segundo Pausânias, a estátua 

representava o deus Asclépio sentado em seu trono, segurando seu característico bastão 

com uma das mãos, a outra mão acariciava a cabeça de uma enorme serpente, enquanto 

um cão era representado dormindo junto deles. Na base da estátua, os escultores 

representaram cenas heroicas da mitologia, como Belerofonte contra a Quimera e 

Perseu cortando a cabeça da Medusa. Pausânias afirma que havia uma inscrição 

relatando que a referida estátua foi obra de Trasimedes, filho de Arignoto de Paros34. 

Atualmente não há nenhum resquício desta estátua. Kavvadias acredita que ela tenha 

sido pilhada durante a Idade Média35. No entanto, podemos vê-la replicada em alguns 

                                                      
29 Acrotério é um elemento ornamental da arquitetura grega posto no local mais elevado das construções. 
Geralmente, era utilizado como coroamento decorativo do frontão dos templos. Para ver algumas destas 
figuras, consultar anexo de imagens: figuras 16 (p. 198), 17 (p. 199), 18 (p. 200) e 19 (p. 201). 
30 POLLITT, J. J.. Greek art: Classic to Hellenistic. In: LEWIS, D. M.; BOARDMAN, John; HORNBLOWER, 
Simon; OSTWALD, M.. The Cambridge Ancient History. Volume VI. p. 649. 
31 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. p. 16. 
32 Image of Epidauros, Temple of Asklepios. Disponível em: <http://www.perseus.tufts.edu>. 
33 Feita de ouro e marfim. 
34 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 27, 2. 
35 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. p. 16. 
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relevos e moedas encontradas em Epidauro36. Pela descrição, podemos notar 

semelhanças entre a estátua do Asclépio entronado de Epidauro com a do Zeus de 

Olímpia de Fídias, do século V a. C.. A estátua de Trasimedes é feita sob o mesmo 

modelo da de Fídias, o que leva a crer que Trasimedes de Paros possa ter sido um aluno 

de Fídias, ou tenha recebido influências do mesmo numa estadia na Ática. 

A influência ática é percebida em todo o edifício. As figuras do acrotério, como 

mencionadoΝacima,ΝcomΝumaΝ“ênfaseΝrelativamenteΝgrande,ΝplanosΝlisos,ΝondeΝaΝroupa 

está fartamente dobrada junto ao corpo, intercaladas com redemoinhos e sulcos, deriva 

deΝtrabalhosΝtardiosΝdoΝséculoΝVΝa.ΝC.ΝcomoΝosΝdoΝfrisoΝdoΝErecteion”37. Uma inscrição 

de Epidauro38 que trata das despesas de construção do templo de Asclépio39, encontrada 

acerca de 20m, ao leste do mesmo, leva a crer que as figuras do acrotério foram feitas 

por um escultor chamado Timóteo, provavelmente o mesmo que, mais tarde, ficou 

famoso como um dos escultores do Mausoléu de Halicarnasso. Por sua fama posterior, 

pensou-se que Timóteo tenha sido o escultor chefe do projeto de reforma do Asclepeion 

de Epidauro. A mesma inscrição afirma que foi ele quem deu o typos, ou seja, o modelo 

das estátuas. Timóteo parece ter sido um emigrante de Atenas, um dos muitos artistas 

treinados na Ática, mas que deixaram a cidade durante a Guerra do Peloponeso a 

procura de melhores oportunidades de trabalho40. Sua obra em Epidauro pode tê-lo 

credenciado a trabalhar no Mausoléu de Halicarnasso. 

Nas esculturas dos frontões do templo, já podemos notar uma clara diferença da 

arte clássica produzida no século V a. C., pois os corpos contorcidos, as expressões de 

dorΝeΝaΝrepresentaçãoΝdeΝsoldadosΝcaídosΝeΝmortosΝlevamΝaoΝqueΝPollittΝchamouΝdeΝ“forteΝ

senso de pathos”41. No grupo do frontão leste estava esculpido o saque de Troia. No 

grupo do frontão oeste se via representada a luta dos gregos com as legendárias 

amazonas, a Amazonomaquia. As cenas de guerra que aí foram esculpidas fogem do 

parâmetro da arte clássica do século V a. C., pois revelam desconforto e dor, os corpos 

não são esculpidos seguindo um desenho linear, mas se contorcem em curvas. 

Expressões de pânico, violência e poder são extremamente contrastantes, a euforia dos 
                                                      
36 Consultar anexo de imagens: figuras 01 (p. 177), 02 (p. 178) e 03 (179). 
37 POLLITT, J. J.. Greek art: Classic to Hellenistic. In: LEWIS, D. M.; BOARDMAN, John; HORNBLOWER, 
Simon; OSTWALD, M.. The Cambridge Ancient History. Volume VI. p. 649. 
38 IG IV², 1, 102. 
39 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 157. 
40 POLLITT, J. J.. Greek art: Classic to Hellenistic. In: LEWIS, D. M.; BOARDMAN, John; HORNBLOWER, 
Simon; OSTWALD, M.. The Cambridge Ancient History. Volume VI. p. 649. 
41 IDEM. Ibidem. p. 650. 
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vencedores sobrepuja a tristeza dos vencidos. Este contraste revela mais do que a 

pretensa superioridade grega sobre a barbárie, ele transmite intensa emoção42. Emoção 

que, aproveitando-se dos grandes temas cívicos, se volta a um nível basicamente 

humano. Um dos frontões, diz a mesma inscrição das despesas do templo, foi obra do 

escultor Hectoridas, do qual apenas conhecemos o nome, embora, segundo Pollitt, lhe 

caibaΝoΝcréditoΝdeΝ“levarΝaΝarteΝdeΝseuΝperíodoΝemΝumaΝnovaΝdireção”43. 

Abaixo dos frontões, rodeando todo o edifício, estavam as métopes do templo, 

vários retângulos, com uma dimensão de 0,75m por 0,65m, deveriam representar várias 

cenas da mitologia de Asclépio. Infelizmente, apenas nos restou um destes frisos, que 

representa uma cena terna entre Asclépio e Atena44. O deus, apoiado sobre seu bastão, 

entrega o elmo à poderosa deusa que deixa seu escudo aos pés, saindo de sua postura 

guerreira característica. Talvez esta cena trata-se do momento em que a deusa Atena 

entregou o sangue da Górgona a Asclépio, como mencionado anteriormente45. A 

suavidade aí esculpida contrasta com a violência e contorções dos frontões do templo. 

O templo era magnificente em vários aspectos, além da estátua criselefantina, 

dos frontões e acrotérios ricamente adornados, ele contava com uma porta de marfim no 

valor de 3070 dracmas e uma cobertura, também em marfim, no valor de 9800 dracmas, 

ambas as obras do já referido Trasimedes. Estes valores revelam que uma verdadeira 

fortuna foi gasta na construção do templo, o valor exato é desconhecido por causa das 

lacunas nas inscrições, mas estimasse que ela ultrapassou a soma de 100 mil dracmas – 

sabemos que o pagamento de um arquiteto, por exemplo, na época, era de um dracma 

porΝdiaΝdeΝ trabalho.ΝEsteΝdinheiroΝveio,Ν emΝparte,Ν doΝpróprioΝ “caixaΝdeΝAsclépio”,ΝouΝ

seja, das oferendas que eram dadas ao deus, em parte, da doação pessoal e voluntária de 

particulares e, a maior parte, da própria cidade de Epidauro46. O projeto arquitetônico do 

templo foi feito por um arquiteto chamado Teodoto, que dirigiu e supervisionou 

também todos os trabalhos no templo, sendo pago diariamente durante todo o processo 

                                                      
42 Consultar anexo de imagens: figuras 20 (p. 202) e 21 (p. 203). 
43 POLLITT, J. J.. Greek art: Classic to Hellenistic. In: LEWIS, D. M.; BOARDMAN, John; HORNBLOWER, 
Simon; OSTWALD, M.. The Cambridge Ancient History. Volume VI. p. 650. 
44 Consultar anexo de imagens: figura 07 (p. 187). 
45 No capítulo 2. p. 49. 
46 DEFRASSE, Alphonse; LECHAT, Henri.  Épidaure. p. 51. 
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de edificação. A construção do templo durou exatamente quatro anos, oito meses e dez 

dias47. 

Vemos, portanto, que o grande projeto de reforma do Asclepeion de Epidauro 

mobilizou artistas e trabalhadores de todas as partes do mundo grego antigo. Embora, o 

empreendimento aparentemente tenha sido, em grande parte, patrocinado pelos próprios 

epidaurenses. As obras produzidas no Asclepeion de Epidauro serviram de base para 

toda uma produção posterior. O famoso arquiteto e escultor Escopas de Paros, talvez 

tenha tido sua formação inicial em Epidauro. A influência das inovações no estilo das 

esculturas dos frontões do Asclepeion se faz sentir nas obras de Escopas, ele também foi 

um dos escultores do Mausoléu de Halicarnasso em colaboração com Timóteo. O 

templo de Asclépio, a poucos metros a noroeste do Edifício E, parece estar em 

associação com este, mas tinha em vista ser majestoso para comportar o número cada 

vez maior de devotos e coroar, assim, a glória crescente do deus. 

 

3.1.3 Tholos 

Poucos anos após a construção do templo, iniciaram-se os trabalhos para a 

construção de um enigmático edifício circular, por volta de 365-360 a. C., chamado 

Tholos ou Thymele. Este talvez tenha sido o monumento mais caro e ornamentado de 

todo o complexo do santuário. A poucos metros do templo, cerca de 20m a oeste, 

erguia-se esta construção que demorou, pelo menos, 27 anos para ficar pronta48. Hoje, 

contudo, apenas restam as suas fundações e alguns fragmentos de suas paredes e 

colunas. O suficiente, porém, para que sua planta possa ser reconstituída, como 

mostrado na figura 5. 

                                                      
47 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. p. 17. 
48 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 32. 
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Figura 5: Planta do Tholos de Epidauro, século IV a. C.49. 

 

De acordo com Pausânias50, o Tholos de Epidauro foi concebido pelo arquiteto e 

construtor Policleto, provavelmente Policleto, o novo, filho e discípulo de Policleto, o 

Velho51,Ν eΝ eraΝ umΝ monumentoΝ “qualΝ seΝ valiaΝ aΝ penaΝ ver”.Ν OΝ edifícioΝ possuíaΝ váriosΝ

muros concêntricos, com cerca de 21,70m de diâmetro. O primeiro destes muros tinha 

26 colunas, em estilo dórico, que compunham a parte mais externa, o peristilo, feitas de 

pedra porosa com um revestimento pigmentado, provavelmente de cor vermelha. Após 

este, tínhamos o muro que dava sustentação ao edifício, feito em diversos materiais, 

segundo Kavvadias52, o lado exterior era em mármore branco, o interior em mármore 

preto, os frisos em mármore pentélico e o restante em pedra porosa. Na parte interna, 

existiam 14 colunas, em estilo coríntio, com capiteis ricamente detalhados, tudo feito 

em mármore. 

Pausânias também informa que a parte interna do Tholos era decorada com belas 

imagens do pintor Pausias53. Estas imagens representavam Eros, que não carregava seu 

arco e flecha característicos, mas sim uma lira. Via-se também uma pintura de Mete, a 

                                                      
49 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. PL. IV. 
50 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 27, 5. 
51 STILLWELL, Richard; MACDONALD, William L.; MCALISTER, Marian Holland. The Princeton 
encyclopedia of classical sites. Epidauros. 
52 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. p. 13-16. 
53 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 27, 3. 
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deusa da embriaguez, bebendo em uma taça de cristal, tão bem pintada que se podia ver 

o rosto de uma mulher através da taça. Em um lugar especial, havia também uma 

inscrição muito antiga contando que Hipólito havia dedicado vinte cavalos a Asclépio, 

dizia-se, afirma Pausânias, que este Hipólito era o mesmo que havia morrido e foi 

ressuscitado por Asclépio, como exposto no mito54. 

A entrada para o Tholos se fazia pelo lado leste, assim como no templo, e 

também se dava por uma rampa e não por escadas. O teto, em mármore branco, era 

ricamente adornado, com rosáceas esculpidas nos blocos de pedra. Na parte central, 

sobre as colunas de ordem coríntia, o teto era provavelmente de madeira. Abaixo do 

piso, no subsolo, o chão era oco, havia concavidades que lembravam um labirinto, pois 

os espaços vazios eram separados também por vários muros concêntricos de pedra 

calcária, com pequenas aberturas interligando todas as partes. 

Apesar de ser a construção mais cara do complexo, algo em torno de 300 mil 

dracmas55, nem Pausânias, nem as inscrições do Asclepeion, nem qualquer outro escrito 

antigo fazem menção a qual fim este edifício servia. O que levanta especulações até 

hoje, no entanto, sem nada de conclusivo. Os nomes dados a ele também não são 

minimamente esclarecedores. Pausânias o chamou deΝ “Tholos”,Ν emΝ gregoΝ antigoΝ

“ ό ”, mas este termo diz respeito apenas à forma da construção. Tholos significa 

literalmenteΝ“rotunda”,ΝouΝseja,ΝumΝprédioΝcircular56. Porém, não é com este nome que o 

edifício é mencionado nas inscrições de Epidauro57, eleΝ éΝ chamadoΝ deΝ “Thymele”,Ν

“ έ ”, istoΝ podeΝ significarΝ “lugarΝ deΝ queima,Ν lareira”58. Este termo, assim como 

Tholos, é igualmente evasivo. 

Na cidade de Atenas, também é mencionada a existência de um edifício 

chamado de Tholos, no qual os magistrados da cidade se reuniam. A partir disto, 

Kavvadias levanta a hipótese de que, assim como em Atenas, o Tholos de Epidauro 

servisse como um local de encontro para cerimônias e sacrifícios relativos ao culto de 

Asclépio59.Ν“Thymele”ΝeraΝumΝtermoΝqueΝtambémΝeraΝusadoΝcomo sinônimo de bomos, 

                                                      
54 Capítulo 2. p. 50. 
55 Epidauros. In Barbarism and civilization. Disponível em: <http://www.civilization.org.uk/greece-
2/epidauros>. 
56 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ό . 
57 IG IV², 1, 103. 
58 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: έ . 
59 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. p. 15. 
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ouΝseja,Ν“altar”,ΝoΝqueΝ talvezΝ tenhaΝsugeridoΝaΝKavvadiasΝqueΝsacrifíciosΝ fossemΝfeitosΝ

dentro deste prédio. Defrasse e Lechat discordam desta hipótese, pois o Tholos de 

Atenas estaria em um contexto civil, enquanto o de Epidauro estaria em um contexto 

claramente religioso. Além do mais, para estes autores, Kavvadias foi ingênuo, pois não 

atentouΝaosΝdetalhesΝ“invisíveis”60. Eles afirmam que não se fecha um lugar que serve a 

sacrifícios, primeiro, porque no espaço interno do Tholos de Epidauro caberiam poucos 

assistentes. Segundo, a prática sacrificial grega envolvia a queima, assim, num local 

fechado, a fuligem recobriria todas as belas obras de arte, os relevos, as inscrições e as 

pinturas, ninguém pagaria tão caro por elas para que elas acabassem desta maneira, 

explicam os autores. Por fim, não se estabeleceria um altar no centro de um edifício que 

não tem bases sólidas, mas está em cima de um chão relativamente oco, por causas das 

aberturas do citado “labirinto” subterrâneo. 

Segundo Defrasse e Lechat61,Ν aΝ palavraΝ “Thymele”Ν eraΝ empregadaΝ emΝ umΝ

sentidoΝmuitoΝmaisΝ latoΝdoΝqueΝoΝdeΝ“queima”ΝouΝ“altar”.ΝOΝ lugarΝdasΝorquestras,ΝnosΝ

teatros de Dioniso, também era chamado de Thymele. Assim, o sentido da palavra era 

aplicadoΝ“aΝ todaΝespécieΝdeΝsoloΝsagrado,ΝmesmoΝdesprovidoΝdeΝaltar”.ΝParaΝeles,ΝpelaΝ

formaΝ doΝ “labirinto”Ν subterrâneo,Ν comΝ paredesΝ transversaisΝ eΝ pequenasΝ aberturasΝ queΝ

levam de uma passagem à outra, fazem crerΝ queΝ oΝTholosΝ poderiaΝ serΝ “oΝ palácioΝ dasΝ

serpentesΝ sagradas”62. Esta hipótese é sustentada por alguns autores até hoje63. Pollitt, 

por exemplo, não rejeita a ideia de que o Tholos seja a morada das serpentes, mas 

acrescenta que, a exemplo do Filipeion, uma construção feita no mesmo estilo circular, 

em honra a Filipe II da Macedônia, seja um lugar próprio ao culto de heróis, ou 

semideuses64. Algumas versões do mito sugerem que Asclépio teria sido um homem 

que morreu, assim, ele também seria um herói. Asclépio seria cultuado em Epidauro em 

suas duas formas, como deus, no templo, e como herói, no Tholos. 

Em trabalho mais recente, Peter Schultz, utilizando-se do mesmo Filipeion, 

argumenta que o Tholos de Epidauro poderia ter uma função mais original. Já que a 

palavraΝ“Thymele”ΝpoderiaΝserΝempregadaΝemΝumΝcontextoΝteatral,ΝeΝpeloΝfatoΝdo Tholos 

possuir pinturas internas, o próprio formato circular, com o piso oco, tornava o edifício 

                                                      
60 DEFRASSE, Alphonse; LECHAT, Henri.  Épidaure. p. 97. 
61 IDEM. Ibidem. p. 98. 
62 IDEM. Ibidem. p. 99-100. 
63 Epidauros, Tholos (building). Disponível em: <http://www.perseus.tufts.edu>. 
64 POLLITT, J. J.. Greek art: Classic to Hellenistic. In: LEWIS, D. M.; BOARDMAN, John; HORNBLOWER, 
Simon; OSTWALD, M.. The Cambridge Ancient History. Volume VI. p. 654. 
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inteiro bastante apropriado para uma boa acústica. Assim, o Tholos poderia servir 

perfeitamente como uma sala de espetáculo, em que os peans de Asclépio poderiam ser 

entoados65. A hipótese se torna mais convincente quando o autor argumenta que, 

segundo Pausânias, o mesmo Policleto que arquitetou o Tholos, arquitetou também o 

famoso teatro de Epidauro, que possui, aliás, uma acústica que impressiona os 

engenheiros e arquitetos até os dias de hoje. 

De qualquer forma, o Tholos ainda continua enigmático, sua real função é um 

mistério para nós e, por isto mesmo, é uma fonte inesgotável de debate. O certo é que, 

de todo modo, podemos ver exemplificado aqui que os espaços atribuídos a Asclépio se 

voltam para interior. A decoração interna do Tholos, mais rica e detalhada, com capiteis 

coríntios, rosáceas e pinturas, contrasta com a simplicidade do desenho externo, apenas 

em colunas dóricas. O altar, exterior e coletivo, o ponto principal do culto coletivo, 

continua existindo, mas vemos que começa a haver uma ênfase nos espaços internos. A 

dispendiosa estátua criselefantina de Asclépio, dentro de seu templo, a rica 

ornamentação interna do Tholos, são mostras que nos levam a perceber que no final do 

Período Clássico e início do Helenístico a religiosidade grega começou a valorizar os 

espaços internos. 

 

3.1.4 Ábaton 

Pausânias, ao terminar de descrever o templo de Asclépio, faz uma 

despretensiosaΝcitação,ΝafirmaΝele:Ν“pertoΝdoΝtemplo está o lugar onde os suplicantes do 

deusΝdormem”66. A vaga menção poderia passar despercebida, poderíamos achar que aí 

apenas dormiam peregrinos exaustos após um dia de viagem cansativa ao templo. No 

entanto, as inscrições do santuário dão mostras que o edifício que Pausânias menciona 

rapidamente é onde ocorrem os rituais mais importantes do culto de Asclépio, e que 

justamente tornaram o culto famoso, os rituais de incubação. As inscrições chamam este 

lugar de Ábaton ( ) ou Enkoimeterion (Ἐ ή ) e é justamente aqui que 

os indivíduos adentrariam o espaço mítico através dos sonhos. 

                                                      
65 SCHULTZ, Peter. Divine Images and Royal Ideology in the Philippeion at Olympia. In: JENSEN, Jesper 
Tae et al.. Aspect of ancient cults. p. 160-161. 
66 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 27, 2. 



77 
 

Levando em consideração a referência de Pausânias, que o Ábaton não ficava 

longe do templo, e das próprias inscrições do santuário, especialmente uma que conta 

que o interior do Ábaton poderia ser visto pelo lado de fora67, Kavvadias concluiu que o 

edifício em questão era um pórtico que se situava a uma distância de 4,3m ao norte do 

templo68. A assertiva de Kavvadias permanece inconteste até hoje. De acordo com 

Milena Melfi, o edifício foi construído no segundo quarto do século IV a. C., ou seja, 

por volta de 350 a. C.69, portanto, após a conclusão do templo e o início das obras de 

construção do Tholos. O formato de pórtico, ou stoa, como citado acima, tornava um 

dos lados do prédio relativamente aberto, sustentado apenas por colunas e balaústres, 

enquanto os outros três lados ficavam fechados por paredes (ver figura 6). 

 

Figura 6: Planta do Ábaton no século IV a. C.70. 

 

Neste caso, o lado com as colunas era o sul, voltado assim para o templo. Desta 

maneira quem estivesse dentro do Ábaton poderia ver o templo, aparentemente, sem 

grandes dificuldades. São, ao total, 29 colunas em estilo jônico na parte exterior do 

edifício, estas colunas eram intercaladas por balaústres com cerca de 1,60m de altura. 

Na parte interna, encontramos 13 colunas, também em estilo jônico, que provavelmente 

teriam também separações em madeira, de modo a formar pequenas separações 

internas71. 

Sua base formava um retângulo de mais ou menos 71m por 9,5m, divido em 

duas partes. A parte leste tinha apenas um andar, enquanto a oeste, aproveitando-se de 
                                                      
67 Provavelmente a inscrição IG IV², 1, 121, XI, que conta o seguinte caso: “Ésquines subiu numa árvore 
para olhar dentro do Ábaton enquanto os suplicantes estavam dormindo. Porém, ele caiu da árvore sobre 
uma cerca e se feriu nos dois olhos. Num estado de desastrosa cegueira, ele foi como suplicante ao deus e, 
durante sua incubação, ele foi curado”. 
68 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. p. 17-18. 
69 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 42. 
70 Image of Epidauros, Abaton (Dormitory). Disponível em: <http://www.perseus.tufts.edu>. 
71 Epidauros, Abaton (Dormitory) (Building). Disponível em: <http://www.perseus.tufts.edu>. 



78 
 

um declive natural do terreno, tinha dois andares, sendo um deles subterrâneo, acessado 

por uma escada exterior de 19 degraus, também ao lado sul. O andar inferior possuía 

paredes, além de colunas dóricas e octogonais, embora o piso não fosse revestido, 

permanecia sendo de terra crua. A parte leste, de um andar, é provavelmente a mais 

antiga, alguns anos após a sua construção foi feita uma ampliação, na verdade uma 

duplicação, já que toda a estrutura foi copiada. Provavelmente, a ampliação se deu para 

suprir a demanda crescente de suplicantes ao ritual de incubação72. A estrutura do 

Ábaton também englobou o antigo poço e o pórtico de madeira do século VI a. C.73. 

Este poço permaneceu, no canto sudeste do Ábaton, e nele foram descobertas várias 

placas com inscrições agradecendo aos milagres realizados por Asclépio. Foi 

encontrada também uma fonte que funcionava durante o século IV a. C.74. 

As quatro estelas com as inscrições relatando os milagres ocorridos no Ábaton 

(contidas no anexo de inscrições75) foram encontradas próximas ao muro leste, da parte 

mais antiga do mesmo. Isto levou Defrasse e Lechat a acharem que aí se encontrava a 

entrada do edifício76, que estava próxima também ao poço, onde possivelmente eram 

feitos os rituais de libação, condição preliminar para a entrada no recinto. Esta primeira 

divisão, segundo Milena Melfi, era aberta a todos, pois aí se localizavam as inscrições 

que, pelo menos aparentemente, poderiam ser lidas por qualquer um77. Pausânias e 

Estrabão mencionam que as viram sem maiores problemas e mesmo as inscrições fazem 

menção ao fato delas poderem ser lidas sem rituais específicos. A segunda parte, 

segundo Milena, era de acesso restrito e própria para a incubação. 

Este edifício, como já foi referido, também poderia ser chamado de 

Ἐ ή  (Enkoimeterion), cujo significado poderia ser traduzido como um 

“lugarΝparaΝdormir”,ΝouΝsimplesmenteΝ“dormitório”78. Seu nome mais conhecido, e de 

certa maneira inquietante, é Ábaton. Em grego,  (Ábaton) ou  (Ádyton) 

significaΝ literalmenteΝ “entradaΝ proibida”79 e, pelo que narra Isilo80, não se poderia 

                                                      
72 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 42. 
73 Citados na seção: 3.1.1 Edifício E. 
74 STILLWELL, Richard; MACDONALD, William L.; MCALISTER, Marian Holland. The Princeton 
encyclopedia of classical sites. Epidauros. 
75 IG IV², 1, 121, 122, 123, 124. 
76 DEFRASSE, Alphonse; LECHAT, Henri.  Épidaure. p. 142. 
77 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 42. 
78 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ἐ ή . 
79 IDEM. Ibidem. verbete: . 
80 IG IV², 1, 128. 
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adentrá-lo sem antes se fazer sacrifícios a Apolo Maleata. Parece que a entrada só era 

permitida à noite e unicamente para se realizar os rituais de incubação. Locais sagrados 

são, como já vimos, de entrada proibida, embora a proibição não signifique interdição 

total, apenas não é possível se colocar dentro do espaço sagrado de qualquer forma, mas 

protegido pelo ritual. Porém, como já afirmamos, determinados locais adquirem mais 

sacralidade do que outros, mesmo dentro do próprio santuário. O Ábaton parece ser um 

destes espaços que a interdição era ainda maior, pois, talvez, aí o contato entre o espaço 

profano e sagrado fosse mais intenso. Este era o espaço que, por excelência, o deus 

aparecia e curava. 

Em sua parte superior, o Ábaton era um grande pórtico, porém, seu lado sul 

possuía uma escada que levava a uma câmara no subsolo, era provavelmente aí que os 

devotos dormiam durante a incubação. Esta câmara era completamente fechada, ela não 

possuía janelas, nem passagens para a luz, a única abertura era a porta de entrada. O 

chão não tinha revestimento algum, era de terra crua e batida, feito assim, talvez, 

propositadamente para que os suplicantes tivessem contato direto com a terra, já que ela 

era considerada uma poderosa deusa, chamada Gaia, de infinito poder regenerativo81. 

Nesta construção singular, os devotos, segundo Aristófanes82, deveriam consumir 

alguma comida. Em seguida, se apagavam as lâmpadas e, de acordo com o que conta o 

autor e as inscrições do Asclepeion, serpentes eram soltas enquanto os devotos eram 

pegos por Hipnos e adentravam o mundo dos sonhos. 

O Ábaton, fechado, escuro, isolado, mais do que qualquer outro edifício do 

complexo do santuário, era o espaço de máxima interiorização e pessoalidade. Mais do 

que isto, ele servia como um portal, altamente sacralizado, seu nome o prova, é o lugar 

de entrada mais proibida dentro do santuário, que já é um lugar de entrada interdita, 

espaço duplamente sagrado. Sua função é levar o devoto para o mundo dos sonhos, para 

o espaço onírico. Aqui, Asclépio aparece definitivamente como um deus, falando 

diretamente ao suplicante, sem grandes lições cívicas, mas tratando de problemas 

individuais, falando e curando diretamente o necessitado na iminência de seu 

sofrimento. Um novo sentido de doença e cura é esboçado no culto e no santuário de 

Asclépio, muito mais específico do que o de Apolo Pean. Como afirmou Graf83, o culto 

                                                      
81 Ver capítulo 1. p. 32. 
82 ARISTÓFANES. Pluto. 653-747. 
83 GRAF, Fritz. Apollo. p. 79. 
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de cura de Apolo Pean não empreendeu nenhuma mudança no espaço, seus santuários 

continuavam tendo um altar e um templo. Já o culto de cura de Asclépio acarretou em 

mudanças nos dois tipos de espaço do imaginário grego. Ele trouxe a ideia de que a 

saúde poderia ser trazida pelo contato com o deus no espaço onírico, através dos rituais 

de incubação e, consequentemente, esta percepção empreendeu mudanças na forma 

como seus santuários eram concebidos no espaço físico, pois construções específicas 

foram feitas para se adentrar o espaço onírico, como, por exemplo, o Ábaton. 

 

Figura 7: Edifícios do núcleo central do culto de Asclépio após as reformas do século IV a. C.84. 

 

3.1.5 Outras construções 

Além desta construção intimamente ligada a forma como Asclépio era cultuado, 

haviam outras destinadas à estadia mais prolongada de peregrinos. Apesar dos milagres 

aparentemente imediatos parecerem ser a principal característica do culto de Asclépio, 

alguns tratamentos podiam durar meses, é o que nos mostra um epigrama atribuído a 

Ésquines85: 

Cansado da arte dos mortais, mas cheio de esperança no divino, eu 

deixei a populosa Atenas e vim ao teu santuário, Asclépio. Lá, fui 

curado de uma ferida que eu tinha na cabeça há um ano em três meses. 

Percebemos, portanto, que era preciso haver construções apropriadas para, além 

de acomodar o número crescente de peregrinos, mantê-los aí por um período maior que 

uma noite. Várias construções, então, foram feitas no Asclepeion de Epidauro para esta 

finalidade. Uma construção gigantesca e retangular conhecida como katagogion, que 

                                                      
84 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 32. 
85 A.P., Livro VI, 330. 
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provavelmente comportava cerca de 160 salas internas e serviria como um tipo de 

albergue. Um estádio, para apresentações desportivas, com uma pista para corrida de 

181m. Um ginásio, ao estilo do de Olímpia, termas gregas, e o famoso teatro de 

Epidauro, originalmente com 33 fileiras de assentos, obra já referida do arquiteto 

Policleto, faziam parte do recinto sagrado dedicado a Asclépio86. Este grande processo 

de ampliação do complexo do santuário se realizou na segunda metade do século IV a. 

C., fase áurea do culto de Asclépio. Comparando-se as plantas descritas nas figuras 3, 7 

e 8, podemos avaliar o crescimento relativamente rápido das construções em torno do 

núcleo central do culto, que aumentam perceptivelmente durante o século IV a. C.. O 

antigo Edifício E torna-se pequeno em comparação a todo o complexo do santuário. O 

sucesso do culto epidaurense de Asclépio é tão grande que mais de 200 Asclepeions 

foram construídos em todo o mundo grego a partir do século IV a. C., seguindo 

claramente a estrutura básica dos ritos e edifícios de Epidauro. 

Apresentações musicais e desportivas faziam parte das festividades públicas em 

honra a Asclépio que ocorriam em Epidauro de quatro em quatro anos, no século V a. 

C., estas festividades eram conhecidas como Asclepias. Elas foram sistematicamente 

organizadas ao fim do século V e início do século IV a. C., e acabaram se tornando um 

dos grandes eventos do calendário pan-helênico87. Sabemos que, por exemplo, para 

Aristóteles88, havia um caráter terapêutico na experiência teatral e que a prática de 

esportes ajuda no tratamento para recobrar a saúde. Entretanto, podemos perceber que 

estas outras construções – teatro, estádio, odeon – além de se destinar ao processo de 

cura tão caro a Asclépio, serviam também a uma vida cotidiana que acontecia de forma 

aparentemente independente do culto de cura propriamente dito, como nos festivais. Ao 

contrário dos santuários de Apolo médico, afirma Graf, os de Asclépio eram verdadeiros 

complexosΝdeΝ“centrosΝcomunitários”89. 

                                                      
86 STILLWELL, Richard; MACDONALD, William L.; MCALISTER, Marian Holland. The Princeton 
encyclopedia of classical sites. Epidauros. 
87 IDEM. Ibidem. 
88 ARISTOTE. Politique. 1342a. 
89 GRAF, Fritz. Apollo. p. 79. 
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Figura 8: Edifícios do santuário de Asclépio, à esquerda, em sua expansão máxima no século IV-III 
a. C.. Na extrema direita, o santuário de Apolo Maleata90. 

 

Resta-nos compreender como estas noções de cura/doença e o próprio modelo 

do culto de Asclépio estavam inseridos no contexto dos séculos IV e III a. C., bem 

como este contexto possibilitou que uma divindade médica se tornasse muito popular no 

mundo grego antigo, se espalhando para regiões cada vez mais distantes, embora 

tenham mantido como centro, ou modelo, o Asclepeion de Epidauro. 

 

3.2 O fim do Período Clássico 

Para compreender porque o culto de uma divindade como Asclépio se tornou 

bastante popular, é preciso entender que o final do Período Clássico91 grego é marcado 

por uma série de transformações no modelo cívico de se viver na polis. Este modelo 

clássico, que alcançou seu apogeu no século V a. C., era pretensiosamente aristocrático 

e elitista, marcado, sobretudo, pelo masculino, pelo público e pelo espaço externo, ou 

seja, o visível. Nas palavras de Jean-Jacques Maffre92: 

Esse ideal é a skholê (o lazer), que designa não o repouso ocioso, a 

inércia, mas ao contrário a faculdade de ocupar-se livremente daquilo 

                                                      
90 Image of Epidauros. Disponível em: <http://www.perseus.tufts.edu>. 
91 O que se chamará aqui de Período Clássico é o recorte temporal que vai do século V a. C. até a 
primeira metade do século IV a. C.. 
92 MAFFRE. J-J. A vida na Grécia Clássica. p. 164. 
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que se estima importante: a participação na vida da cidade sob todas 

as suas formas (política, judiciária, religiosa, cultural, militar), em 

colaboração com seus pares – mas sem fazer muito caso dos outros: os 

báunausoi, as mulheres, os estrangeiros, os escravos. 

No entanto, o contexto que dava suporte a este tipo de modelo clássico de estilo 

de vida começa a se alterar ainda no final do século V a. C.. Primeiramente, as Guerras 

do Peloponeso mobilizaram, de uma maneira direta ou indireta, boa parte das polis 

gregas. A guerra abriu um parâmetro sem precedentes na história grega, pois, seus 

eventos, aos poucos, foram ruindo com os paradigmas construídos até então. A situação 

crítica possibilitou, como afirmouΝMariaΝReginaΝCandido,Ν“desviosΝeΝinovações”93. Não 

bastassem, as próprias sequelas das batalhas, um mal invisível e avassalador fragilizou e 

destruiu centenas de corpos, a peste. 

Um provável surto de febre tifoide94 teve início e impacto mais forte em Atenas, 

estima-se que um terço ou um quarto da população morreu nos dois surtos da peste. No 

entanto, ela não ficou restrita a Atenas, várias outras cidades foram afetadas em maior 

ou menor grau pela doença95. Durante um cerco militar ateniense, os habitantes de 

Epidauro também foram contaminados. NasΝpalavrasΝdeΝPlutarco,ΝaΝpesteΝ“matavaΝnãoΝ

somenteΝosΝatenienses,ΝmasΝqualquerΝumΝqueΝtivesseΝcontatoΝcomΝeles”96. O contexto de 

guerras e epidemias certamente provocou mudanças na postura dos gregos em relação 

as suas vidas. Várias pessoas mutiladas, por batalhas, doenças ou desesperanças, 

procuravam apoio no interior de suas casas e famílias, bem como na religião. A atuação 

na vida pública e externa, paulatinamente, perde o seu ardor. Vários artistas educados 

em Atenas, por exemplo, como já mencionamos, deixam a cidade nos anos finais da 

guerra. 

Atenas e Esparta, dois importantes centros deste modelo cívico, se fragilizaram 

ao final das Guerras do Peloponeso e o eixo do poder começou a se deslocar. Tebas 

toma algum proveito no início e teve seu momento de esplendor97. Porém, é a 

Macedônia quem vai acelerar o processo de mudanças de pensamento e de organização 

                                                      
93 CANDIDO, M. R. A feitiçaria na Atenas Clássica. p. 17. 
94 MITCHELL-BOYASK, Robin. Plague and the Athenian imagination. p. xiii. 
95 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 522-523. 
96 PLUTARCO. Pericles. 35, 3-4. 
97 DIACOV; COVALEV. História da antigüidade: volume II Grécia. p. 546-550 e ROSTOVTZEFF. História 
da Grécia. p. 215. 



84 
 

política da Grécia Antiga98. A corrupção em que estava afundada a política no final do 

Período Clássico, evidentemente, auxiliou o fortalecimento de regiões que até então 

eram tidas como subalternas. No início do século IV a. C., Filipe II, rei que organizou e 

fortaleceu a Macedônia, se serviu tanto da força militar como da corrupção para 

estender seu poderio pelo território grego99. O seu filho, Alexandre, o Grande – peculiar 

devoto de Asclépio, vale lembrar –, desloca o centro de decisões políticas para o 

Oriente, tendência que vão seguir os reis macedônios seguintes. A Grécia continental, 

portanto, durante o Período Helenístico, vai perdendo a sua hegemonia sobre o mundo 

mediterrâneo, com exceção de algumas localidades, que continuam sendo grandes 

centros de peregrinação como Epidauro, onde está o mais famoso dos Asclepeions100. 

Não haviam se passado nem cem anos desde o fim da Guerra do Peloponeso e a 

ascensão de Filipe II da Macedônia. A população deveria assistir a tudo atônita. São 

tempos confusos tanto para os gregos ocidentais, que veem a antiga Grécia continental 

perdendo poder outrora conquistado a duras penas, como também para os habitantes dos 

reinos orientais que estão sendo dominados pelos reis macedônicos, que veem sua 

população sendo deslocada, cidades mudando de nomes e de instituições. Por causa 

disto, talvez, Pierre Lévêque tenha chamado a atenção para a arte produzida neste 

períodoΝemΝqueΝpredominavaΝumΝ“lirismoΝdeΝevasão”101, pela fuga dos grandes temas 

cívicos do Período Clássico, pois dão mais ênfase a histórias corriqueiras envolvendo a 

família, os animais de estimação e o amor cortesão por exemplo. 

Assim, o modelo ideal de vida pública clássica começa a desmoronar 

aceleradamente. A construção do individualismo e de um ideal mais intimista ganha 

força desde o final do Período Clássico e conhece seu apogeu no Período Helenístico. O 

motivo puramente humano é tema central da arte helenística, se multiplicam, por 

exemplo, as estátuas, estatuetas e relevos com cenas do cotidiano. Na arquitetura, por 

exemplo, os ambientes internos serão ricamente adornados e reelaborados, percebemos 

que há um voltar-se para dentro, valoriza-se um aspecto mais privado e familiar da vida 

cotidiana102. Da mesma forma, o coro, parte coletiva e marcante do teatro grego 

clássico, é suprimido já nas últimas peças de Aristófanes, por volta da década de 380 a. 

                                                      
98 ROSTOVTZEFF. História da Grécia. p. 216-217. 
99 DIACOV; COVALEV.  História da antigüidade: volume II Grécia. p. 554-555. 
100 LÉVÊQUE, P. O mundo helenístico. p. 124. 
101 IDEM. Ibidem. p. 104. 
102 POLLITT, J. J.. Greek art: Classic to Hellenistic. In: LEWIS, D. M.; BOARDMAN, John; HORNBLOWER, 
Simon; OSTWALD, M.. The Cambridge Ancient History. Volume VI. p. 653. 
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C.. Os grandes dilemas moralizantes do cidadão público, alegorizados em vidas de 

heróis e deuses, foramΝrelativamenteΝabandonadosΝdoΝteatroΝeΝseΝdeuΝlugarΝaΝ“umaΝformaΝ

de melodrama leve que explorava as emoções que podiam tipificar a vida privada em 

qualquerΝ lugar”103. Os festivais públicos, os ritos cívicos e os cultos aos imperadores, 

apesar de continuarem existindo até o Período Romano, não contentam mais aos gregos, 

por isso crescem as religiões de mistérios, religiões mais pessoais, íntimas e 

reveladoras, que propõem uma vida de beatitudes, uma salvação espiritual e pessoal que 

apenas faz sentido ao iniciado104. Ainda durante o século IV a. C., podemos notar que a 

poesia toma um ar bucólico, como é possível perceber nos escritos de Teócrito, cria-se 

uma admiração especial pela natureza, como uma fuga à vida infernal das cidades, que a 

este tempo constituíam-seΝ“enormesΝaglomeraçõesΝdesumanas”105. 

Inserida neste contexto, a filosofia também tomará contornos de evasão. Ela irá 

centrar suas preocupações em temas como a moralidade e a felicidade,ΝelaΝ“seΝapresentaΝ

agora como uma proteção contra a destruição do homem que não encontra mais razões 

paraΝ viverΝ naΝ suaΝ funçãoΝ deΝ cidadão”106. Duas correntes filosóficas que ganham 

importância neste período são o Epicurismo e o Estoicismo que, apesar de suas 

diferenças, buscam o mesmo objetivo, ou seja, a felicidade estaria na libertação do 

contingente mundano, no domínio de si próprio, para se atingir um estado de 

serenidade,ΝdeΝtranquilidade,ΝdeΝ“indiferença”Ν– ataraxia ou apatia107. O Cinismo leva o 

desejo de indiferença ao extremo, propondo um total desapego a tudo o que é material, e 

defendendo a proposta de que o modo de vida das pessoas deveria ser tão simples como 

o dos animais. 

É importante lembrar, também, que este é um dos períodos em que há um 

profundo e profícuo contato entre Ocidente e Oriente, e ambos, consciente ou 

inconscientemente, se alteram com este contato. Neste intercâmbio cultural, novos 

cultos e divindades são forjados, costumes e hábitos de uma localidade são transladados 

para outra, novos problemas e novas soluções são sugeridos. Deuses ocidentais são 

identificados com deuses orientais e suas mitologias e ritos se ampliam, há uma 

                                                      
103 POLLITT, J. J.. Greek art: Classic to Hellenistic. In: LEWIS, D. M.; BOARDMAN, John; HORNBLOWER, 
Simon; OSTWALD, M.. The Cambridge Ancient History. Volume VI. p. 648. 
104 MAFFRE. J-J. A vida na Grécia Clássica. p. 123-124. 
105 LÉVÊQUE, P. O mundo helenístico. p. 105. 
106 IDEM. Ibidem. p. 115. 
107 IDEM. Ibidem. p. 115. 
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mudança de interesses que é altamente rica e dinâmica e que explode em profusão sem 

deixar nada a dever ao Período Clássico precedente. 

Desta maneira, o culto de Asclépio não escapa a estas demandas. Telésforo, deus 

tradicionalmente considerado como um dos filhos de Asclépio, por exemplo, parece ter 

sido originalmente uma antiga divindade celta108, que foi absorvida por Pérgamo, 

provavelmente na segunda metade do século II a. C. como deus da convalescência. Em 

Pérgamo, o culto de Telésforo ganha importância e é associado ao culto de Asclépio. 

Telésforo é sempre representado como um pequeno garoto109, aparentemente ele 

protegia as crianças contra as doenças110. Enfim, o deus passa a figurar quase que 

invariavelmente ao lado de Asclépio a partir do século II d. C., quando é aceito em 

Epidauro, principal centro de culto a Asclépio. Evidentemente, a fusão de cultos locais 

com cultos estrangeiros não é exclusividade do recorte temporal que estamos tratando, 

mas a associação do culto de Telésforo ao de Asclépio é bastante conveniente, pois 

acontece em um período histórico que podemos datar com relativa segurança. 

 

3.3 O culto de Asclépio e os novos contextos 

Em vários aspectos o culto de Asclépio parecia oferecer uma resposta a este 

conturbado período. Contudo, primeiramente, é preciso lembrar que certos aspectos da 

figura de Asclépio parecem se configurar antes da crise do final do Período Clássico. 

Como já vimos, desde o início, pelo menos desde o século VI a. C. quando começa a ser 

cultuado como deus em Epidauro, Asclépio tem um tipo de ritual bastante peculiar, o de 

incubação, uma forma muito específica de interagir com o devoto através dos sonhos 

para trazer a cura. Este tipo de ritual foi construído ou construiu a imagem de um deus 

próximo, a própria mitologia de Asclépio, mostrando que ele viveu entre homens e 

provavelmente compartilhou das dores e problemas dos mortais, ele próprio morreu por 

fazer reviver os seres humanos, faz dele uma divindade curiosamente piedosa. 

No entanto, Asclépio aparece pouco nas fontes anteriores ao final do século V a. 

C.. Até então, talvez, o modelo aristocrático de cidadão aparentemente pouco 

preocupadoΝcomΝosΝmarginalizadosΝproduziaΝumaΝideiaΝdeΝdivindadeΝ“poucoΝsensívelΝàΝ

                                                      
108 HART, G. D. Asclepius: god of medicine. p. 33. 
109 Consultar anexo de imagens: figura 14 (p. 195). 
110 GIROIRE, C.; ROGER, D. Roman art from the Louvre. p. 138. 
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piedade”111. Os deuses gregos, a maioria do panteão olímpico, até antes do Período 

Helenístico, são representados demasiadamente afastados dos problemas humanos. Eles 

comem mel e ambrosia e aproveitam sua vida, um tanto aristocrática, de guerras, 

amores, fofocas e imortalidade. Mesmo Apolo Pean, o Apolo médico, como já 

esclarecemos, traz a doença e a cura de longe, o aproximar-se com ele pode ser fatal. 

O espaço onírico, que pode ser acessado no culto de Asclépio, produziu também 

um espaço físico bem específico no temenos de seu santuário, o Ábaton. Um lugar que 

servia de portal para a realidade onírica. Nele, os devotos vinham para adentrar o mundo 

dos sonhos. No entanto, isto ocorre de forma ordenada, isto quer dizer, de forma ritual, 

o sonho é ritualmente induzido, ou melhor, ritualmente acessado. Os sonhos não são 

mais trazidos de maneira intempestiva pela vontade dos deuses como em Homero. O 

devoto é quem vai voluntariamente ao Ábaton, por uma necessidade pessoal, é ele, desta 

vez, quem entra nos sonhos e espera, de acordo com sua necessidade e fé, se encontrar 

com o deus. O contato com o deus não é algo esporádico e insólito, mas constante e 

funcional. Os achados mais antigos do santuário de Epidauro já sugerem a prática 

incubatória, ainda no século VI a. C., porém, a quantidade de achados é, pelo menos, 

quatro vezes maior no final do século IV a. C. e supera e muito a de outros 

Asclepeions112. Percebemos que apesar do ritual ser, essencialmente, o mesmo desde o 

século VI a. C., ele irá ter um crescimento massivo de frequentação, que aponta para 

uma mudança de contexto e de anseios no século IV a. C.. 

Com a transformação do modelo cívico da polis trazida com guerras e 

epidemias, não é de se estranhar que uma divindade médica ganhasse relevo. Mas isto 

não explica tudo, como já afirmamos, o poder curativo é um atributo básico de qualquer 

divindade. Por exemplo, o já mencionado Apolo Pean era uma divindade médica, 

mesmo à deusa Atena era atribuída de poder curativo, na cidade de Atenas, quando 

cultuadaΝ comoΝ “AtenaΝ Higeia”.Ν Porém,Ν fora Asclépio que ganhara uma popularidade 

jamais vista antes. Este fato se deu porque Asclépio foi uma das primeiras divindades a 

participar de um novo tipo de individualidade que estava sendo construída pelos gregos. 

O culto de Asclépio, em Epidauro, se volta para os espaços internos, a escuridão dos 

rituais de incubação não leva a nenhum outro lugar a não ser para dentro, para o pessoal, 

para o íntimo. Um novo tipo de indivíduo, portanto, se formava ao fim do século V a. 

                                                      
111 MAFFRE. J-J. A vida na Grécia Clássica. p. 164. 
112 MELFI, M. I Santuari di Asclepio in Grecia. p. 516-518. 
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C., e ele procurava novos tipos de divindades. Sem se esquecer, evidentemente, das 

divindades tradicionais. Aliás, mesmo estas tomaram, aos poucos, novos traços de 

personalidade. Desta maneira, podemos entender as palavras de Jean-Jacques Maffre, 

quandoΝescreveΝqueΝasΝdivindadesΝgregasΝeramΝ“poucoΝsensíveisΝàΝpiedade,ΝcomΝaΝúnicaΝ

exceção de Asclépio, cujo prestígio cresce no século IV a. C., e ao qual logo se reunirão 

outras divindades misericordiosasΝvindasΝdoΝOriente,ΝcomoΝÍsis”113. 

Devemos lembrar ainda que o Asclepeion de Epidauro foi também oficializado 

comoΝ“asilo”,ΝnoΝséculoΝIVΝa.ΝC.Ν– apesar de sabermos que esta era uma característica 

comum dos santuários gregos, como já expusemos, este caráter foi enfatizado em forma 

de lei, ou pelo menos aconselhado, e tornado público em uma estela presente em 

Epidauro, talvez o caráter tenha sido reforçado pelo conturbado contexto de guerras. O 

decretoΝdizΝqueΝ“emΝtemposΝdeΝpazΝeΝdeΝguerra”,Ν“por terraΝeΝporΝmar”ΝaΝinstituiçãoΝdoΝ

asilo deve ser sempre assegurada114. Os Asclepeions poderiam formar assim uma 

verdadeira malha que serviria de refúgio no mundo grego antigo para devotos e 

sacerdotes. Evidentemente, as curas milagrosas não poderiam cessar em contextos 

altamente danosos como os de guerra. Algumas inscrições do Asclepeion de Epidauro, 

por exemplo, relatam curas de mutilados de guerra. 

Assim, o culto epidaurense de Asclépio foi trasladado para Atenas, e para outras 

importantes cidades no mundo grego, no final do século V a. C.115, na fase final da 

Guerra do Peloponeso, como consequência da peste, talvez, como uma possível 

tentativa de cura. Coincidentemente ou não, os males da epidemia começam a ceder. 

Alguns anos mais tarde, no início do século IV a. C., principia-se o grande projeto 

monumentalista do Asclepeion de Epidauro que empregou, inclusive, alguns dos artistas 

emigrados de Atenas, que nos últimos anos da guerra procuravam melhores 

oportunidades de emprego em outros lugares. A influência da estética ática é percebida 

em toda decoração do templo de Asclépio, mas estes artistas não representam em suas 

esculturas a grande soberba dos frontões atenienses do Partenon, mas corpos 

angustiados, aflitos e contorcidos. Estas estátuas não representavam apenas a dor 

eminente dos doentes que as olhavam, elas simbolizavam a crise de todo um paradigma 

de sociedade. Esta é a fase de maior sucesso do culto. Podemos perceber que os frontões 

                                                      
113 MAFFRE. J-J. A vida na Grécia Clássica. p. 164. 
114 Decretos no Asclepeion de Epidauro no século IV a. C.: IG IV², 1, 47, 49 e 51. Decreto sugerido por 
Cós no século III a. C. e seguido por várias cidades: Rigsby, Asylia, 14 ao 52. 
115 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 523. 
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do templo de Asclépio em Epidauro apontam para um novo paradigma artístico, típico 

de uma fase de transição, que se utiliza de alguns aspectos da arte clássica, mas aponta 

para algo novo. 

Com isto, Asclépio não será apenas o médico, mas o deus amigo. Em seus ex-

votos, encontramos mais do que agradecimentos à cura de doenças, mas a uma 

variedade relativamente abrangente de problemas. Por exemplo, as inscrições 

agradecem pelo deus ter encontrado pessoas desaparecidas, revelado tesouros 

escondidos, concertado vasos quebrados, atendido ao pedido de escolha do sexo de 

bebês, ensinado golpes de luta, mudado o nome de devotos, enfim, problemas 

cotidianos e privados, de uma maneira geral, podiam ser resolvidos por Asclépio. 

Mesmo que alguns autores acreditem que houvesse induções ou exageros nas 

inscrições116, realizada pelos sacerdotes do deus em Epidauro, de modo a propagandear 

o culto, acreditamos que isto não encontraria ressonâncias em um imaginário que não 

estivesse aberto a admitir isto. Ou seja, a propaganda sacerdotal só deu certo, porque as 

pessoas desejavam um deus mais próximo e pessoal. 

Em um momento de crise, ou de doença, os laços familiares geralmente são 

exaltados. Pierre Lévêque realmente constata que a família é um tema recorrente na arte 

Helenística117. Pollitt caracteriza isto nas seguintes palavras118: 

o espírito coletivo da atmosfera religiosa do século V a. C. foi de 

muitas maneiras cristalizado na Atena Partenos de Fídias, da mesma 

forma, o espírito mais pessoal do século IV a. C. é capturado nas 

representações de Asclépio – nos relevos votivos. 

Muitos dos relevos votivos que nos restaram, não apenas de Epidauro, mas de 

vários lugares, sobretudo de Atenas, representam o encontro da família do devoto com a 

família do deus Asclépio. Este motivo é muito recorrente, em Epidauro temos alguns 

remanescentes que representam este encontro119. A própria mitologia de Asclépio revela 

um deus sereno que não figura em nenhuma cena de guerra, exceto para curar os 

mutilados da lida. Sabemos, ainda, que quando o próprio doente estava impossibilitado 

de ir aos santuários de Asclépio, um parente poderia fazer o ritual de incubação em seu 
                                                      
116 WICKKISER, B. L. Asklepios, medicine, and the politics of healing in fifth-century Greece. p. 59. 
117 LÉVÊQUE, P. O mundo helenístico. p. 105. 
118 POLLITT, J. J.. Greek art: Classic to Hellenistic. In: LEWIS, D. M.; BOARDMAN, John; HORNBLOWER, 
Simon; OSTWALD, M.. The Cambridge Ancient History. Volume VI. p. 653. 
119 Consultar anexo de imagens: figuras 04 (p. 181), 05 (p. 183), 06 (p. 185) e 15 (p. 196). 
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lugar, e a cura era realizada mesmo assim120. O bondoso deus é representado, também, 

quase sempre ao lado de algum de seus parentes ou com toda sua família, reforçando, 

talvez, o arquétipo idílico de família esperado pelos gregos deste período. 

DeΝ maneiraΝ geral,Ν osΝ AsclepeionsΝ ficavamΝ afastadosΝ dosΝ centrosΝ urbanos,Ν “deΝ

fato, os gregos têm o costume de assentar os templos deste deus em lugares sadios e 

elevados. Será que é porque eles acreditam que este deus veio de Epidauro, onde seu 

temploΝéΝbemΝlongeΝdaΝcidade?”,ΝobservaçãoΝimportanteΝfeitaΝporΝPlutarco121 em relação 

a isto. O culto de Asclépio tem uma estreita ligação com os elementos ctônicos e da 

natureza. Os seus santuários estão próximos a bosques e fontes sagradas, serpentes, cães 

e pássaros estão presentes em seus ritos. O próprio deus é descrito várias vezes como 

sendo calmo e afável. Assim, podemos afirmar que, de certa forma, o ideal de 

“bucolismo”,ΝidentificadoΝporΝLévêque122, característico do final do Período Clássico e 

Helenístico, também podia ser encontrado nos santuários de Asclépio. Como já citamos, 

percebemos que, paulatinamente, o santuário deixa de ser apenas um pretenso 

“hospital”ΝparaΝ seΝ tornarΝumaΝalternativaΝ aΝváriosΝproblemas,ΝumΝsolícitoΝ lugar para a 

“evasão”ΝalmejadaΝpelosΝgregosΝdeΝentão. 

De qualquer maneira, não podemos, baseado no que foi exposto até então, 

pensar que o caráter coletivo da religião tradicional grega foi suprimido dos cultos de 

Asclépio. Muito pelo contrário, ele persiste e mantém um papel fundamental. As 

cerimônias públicas continuam ocorrendo e são essenciais, os grandes banquetes, tão 

caros à religião grega, ainda podem ser vistos, as grandes Asclepias, entram no 

calendário pan-helênico de festejos e atraem grande multidão. Lembremos que toda uma 

estrutura foi montada no santuário de Epidauro para acolhimento deste crescente afluxo 

de peregrinos – katagogion (hotel), termas, bibliotecas, estádio, teatro, ginásio. Mas, 

podemos afirmar que o culto de Asclépio tem esse duplo caráter, coletivo e individual. 

Entretanto, sua popularização se deveu, certamente, ao novo tipo de relacionamento 

entre divindade e devoto, ou seja, pessoal, direto e coerente com as novas demandas da 

época. 

Devemos ressaltar que os sacerdotes de Epidauro não cumpriram um papel 

passivo e secundário em todo este processo. Muito pelo contrário, sem eles o culto não 

                                                      
120 IG IV² 1, 122, XXI. 
121 PLUTARQUE. Questions romaines. 94. 
122 LÉVÊQUE, P. O mundo helenístico. p. 105. 
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tivesse ganhado a proporção nem importância que tomou. Sabemos que, muitas vezes, 

as curas ocorridas nos Asclepeions eram pagas em dinheiro, uma taxa preliminar de três 

óbolos era cobrada, e funcionários específicos administravam as finanças do 

santuário123. Com a crescente peregrinação ao santuário, os sacerdotes e particulares de 

Epidauro não tardaram em investir na reforma de todo o complexo. A grande 

monumentalização só foi possível, como afirmado anteriormente, graças ao crescimento 

destas finanças, mais um indício da popularização do culto. Toda a estrutura do 

santuário,Ν umΝ verdadeiroΝ complexoΝ “funcional”,Ν lheΝ ajudaΝ aΝ ganharΝ aindaΝ maisΝ

visibilidade internacional124 entre os séculos IV e III a. C.. Paulatinamente, o 

Asclepeion de Epidauro vai se tornando um verdadeiro espaço de convivência. Além 

das reformas, os festivais em honra a Asclépio em Epidauro serão reorganizados e uma 

extensa campanha de promoção será sistematicamente realizada125. O jogo político está 

claramente inserido neste contexto, os epidaurenses buscarão legitimação internacional, 

principalmente no oráculo de Delfos. O poema de Isilo é uma clara demonstração disto, 

pois nele o autor ignora a origem tessaliana, ou de outras polis, de Asclépio e defenderá 

queΝ aΝ “polis mãe”Ν doΝ deusΝ é,Ν deΝ fato,Ν Epidauro.Ν QuandoΝ foiΝ perguntarΝ seΝ poderiaΝ

escreverΝoΝpoemaΝnumaΝpedra,ΝoΝoráculoΝdeΝDelfosΝrespondeu:Ν“seria melhor escrevê-lo 

na pedra, tanto para o tempo presente, como também, para os dias vindouros”126. No 

entanto, a maior divulgação do culto foi feita pelos milhares de particulares que vieram 

ao santuário e que, se sentindo curados, deixaram seus testemunhos não apenas inscritos 

na pedra, mas na divulgação oral feita massivamente por aqueles que mudaram de vida 

após o contato transformador com deus no mundo dos sonhos. 

Como podemos perceber, a popularização do culto de Asclépio, especialmente 

entre os séculos IV e III a. C., é fruto de uma relação complexa de diversos fatores. 

Primeiro, a concepção de doença e cura se alteram e Asclépio que antes era um herói 

médico se tornará um deus médico, que agregará em sua imagem funções que eram 

atribuídas separadamente a outros deuses. Para doenças que antes obedeciam a critérios 

de cura diferentes, poderiam agora ser todas curadas por Asclépio. Fora isto, ou neste 

mesmo ensejo, o modelo cívico de polis entra em colapso, pelas incessantes guerras 

macedônicas que impõem uma nova lógica de individualismo e pessoalidade, que 

                                                      
123 MELFI, M. I Santuari di Asclepio in Grecia. p. 41-43. 
124 IDEM. Ibidem. p. 63. 
125 IDEM. Ibidem. p. 33. 
126 IG IV², 1, 128. 
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também poderiam se encontrar nos cultos de Asclépio. A parte mais importante do culto 

a Asclépio não são os grandes banquetes, apesar de ainda existirem, mas a incubação, 

onde o deus fala diretamente e pessoalmente a cada devoto. O contexto de guerra, além 

de ferir as instituições, feriu também os corpos destes seres humanos. A grande 

movimentação de populações e o consequente crescimento de epidemias certamente 

auxiliou que uma eficiente divindade médica fosse cada vez mais requisitada. Em 

Epidauro, o culto de Asclépio vai ser sistematicamente reorganizado, novos espaços no 

santuário irão ser inclusive criados de modo a acomodar mais e mais pessoas. Todo o 

complexo funciona não apenas como um espaço de cura, mas é um eficiente espaço de 

fuga ao conturbado contexto de guerra e desestruturação dos séculos IV e III a. C.. São 

por estes motivos que Asclépio pôde se tornar bastante popular, pois ele atendia às 

necessidades deste conturbado período. 



 

Capítulo 4: Monumentos de fé 
 

 

 

 

 

 

“ ὐ ά  Ἐ ύ  ῖ . ᾃ  ῶ  ἐ [ ά] ·  ὴ 

ὐ ῶ  ὁ ὸ  ἐ ὰ  ἰ ῖ · ί  ῖ ,  ύ     ή ;  

ὐ ὸ  ὲ ά  ' έ ' ἀ ά ". ὸ  ὲ ὸ  ά  ά  

 ῖ · ἁ έ  ὲ έ   ὴ  ἐ  .” 

 

“Eufanes,ΝumaΝcriança de Epidauro. Sofrendo de cálculos, ele veio dormir no 

Santuário.Ν OΝ deusΝ lheΝ apareceuΝ eΝ perguntou:Ν ‘oΝ queΝ vocêΝ meΝ daráΝ seΝ euΝ teΝ

curar?’,ΝaΝcriançaΝrespondeu:Ν“dezΝastrágalos”.ΝOΝdeusΝriuΝeΝdisseΝqueΝpoderiaΝ

lhe curar. No dia seguinte, ele saiu curado.” * 

 

                                                      
* IG IV², 1, 121, VIII 
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O culto de Asclépio constituía uma forma de religião pessoal, marcadamente 

votiva.ΝWalterΝBurkertΝdefineΝqueΝaΝreligiãoΝvotivaΝ“dependeΝdeΝumaΝdecisãoΝprivadaΝeΝ

aspiraΝaΝalgumaΝformaΝdeΝsalvaçãoΝatravésΝdaΝproximidadeΝcomΝoΝdivino” 1. Platão cita 

que eraΝcomumΝqueΝ“doentesΝdeΝtodoΝoΝtipo,ΝaquelesΝemΝperigo,ΝouΝemΝaflição,ΝqualquerΝ

queΝ elaΝ fosse,Ν ou,Ν peloΝ contrário,Ν aquelesΝ queΝ receberamΝ umaΝ fatiaΝ deΝ boaΝ sorte”2 

fizessem promessas aos deuses e as cumprissem oferecendo doações de vários tipos. A 

religião votiva é, então, uma religião pragmática, havendo um problema presente 

perturbando o ser humano, ele passa a atuar numa troca com o divino, ele imprime uma 

estruturaΝ condicionalΝ doΝ “se-então”3, numa tentativa de manipular o futuro de acordo 

com o seu interesse. 

Conseguindo o que deseja, ele fará uma renúncia delimitada e específica, uma 

“perdaΝ determinadaΝ noΝ interesseΝ deΝ umΝ ganhoΝ maior”4. Esta perda geralmente é um 

objeto de valor para o devoto, valor sentimental, financeiro, artístico, ou qualquer tipo. 

Perda para o devoto, presente para o deus. A ideia é relativamente clara, é preciso dar 

para receber. De qualquer modo, cada oferenda votiva traz consigo uma história de vida 

pessoal, um caso particular da relação entre o humano e o divino, um testemunho de fé. 

Apesar de ser uma iniciativa pessoal, a promessa é feita em público, e o cumprimento 

do voto também, o que, segundo Burkert, despertava o interesse de artesãos, 

comerciantes e dos participantes dos banquetes sacrificiais5, uma verdadeira economia 

girava em torno das oferendas votivas. 

Doenças eram um dos principais motivos pelos quais se realizavam votos. 

Talvez por isto, no culto de Asclépio a quantidade de oferendas votivas seja enorme. 

Aqui, elas poderiam ser feitas de diversas formas, as mais comuns, que sobreviveram 

até os nossos tempos, foram estatuetas de deuses, placas com inscrições de 

agradecimentos, moldes das partes do corpo que foram curadas. Embora haja relatos 

que era comum se oferecer também pinturas e poemas a Asclépio, só sabemos da 

existência destes de maneira indireta. Além da demonstração pública de fé, a partir do 

momento que eram consagrados, estes objetos passavam a ser propriedade da divindade 

e não poderiam mais ser tocados. Eles passavam à esfera do sagrado, e não poderiam ser 

                                                      
1 BURKERT, Walter. Antigos cultos de mistérios. p. 25. 
2 PLATON. Lois. 909e. 
3 BURKERT, Walter. Antigos cultos de mistérios. p. 26. 
4 IDEM. Ibidem. p. 26. 
5 IDEM. Ibidem. p. 27. 
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tratados de qualquer forma, não poderiam ser descartados, não poderiam ser 

reutilizados. De tempos em tempos, para se manter a limpeza do santuário, estes objetos 

eram removidos e destruídos na observância de rituais rigorosos e específicos. Asclépio 

era uma divindade exigente, quanto à cobrança de seus presentes, e não depositá-los 

poderia trazer consequências drásticas como teremos oportunidade de ver. 

Portanto, tão importante quanto à graça alcançada, seja ela qual fosse, era a 

deposição do ex-voto. Se a divindade faz a sua parte, os seres humanos deveriam fazer a 

sua. Assim como os sacrifícios são ritos fundamentais de entrada no espaço sagrado, a 

deposição do ex-voto é imprescindível para se sair dele. No caso de um ritual de cura, 

não depositar as oferendas e não quitar a dívida com o sagrado poderia implicar a 

continuidade de uma doença. A primeira instância do ex-voto, portanto, é pessoal, entre 

deus e devoto6, só depois disto é que ela passa a ser coletiva, como exemplo de fé. 

Geralmente, a oferenda se dividia em duas partes, a chamada ί  (thysia), a 

parte que deveria ser queimada, sacrificada, consumida, ou mesmo paga em dinheiro, e 

outra parte comumente chamada de ἀ ά  (anáthema), ou  (ánthema) – 

como aparece no corpus de Epidauro –, esta parte era o memorial, o objeto que ficaria 

no santuário representando a gratidão do devoto ao deus, o suporte material que contaria 

a história do milagre ocorrido. Estes objetos estavam integrados ao espaço do santuário, 

estavam inseridos em suas paredes, colunas, árvores, ou em pedestais próprios, que de 

algumaΝmaneiraΝosΝafastassemΝdoΝchão,ΝetimologicamenteΝ“anáthema”ΝsignificaΝafastadoΝ

do chão7. Talvez fosse impossível, no período de apogeu do Asclepeion de Epidauro, 

olhar para algum lugar, pelos menos do núcleo central do culto, sem ver algum destes 

objetos. De alguma forma, eles energizavam o espaço do santuário, recobriam-no ainda 

mais de sacralidade. As provas do poder do deus estavam por toda a parte. Segundo 

Folkert van Straten, os anáthemas se ligavam ao santuário conferindo sacralidade a ele8. 

Mesmo o local de deposição era fonte de disputa entre os devotos, quanto mais 

próximo do altar, ou da imagem de culto, mais proeminente era a posição do devoto9. 

Num primeiro momento, é provável que todos fizessem a deposição dos objetos 

próximos a estes locais. É o que percebemos na leitura da fala de uma das personagens 

                                                      
6 VAN STRATEN, Folkert. Votives and votaries in greek sanctuaries. p. 215. 
7 IDEM. Ibidem. p. 191. 
8 IDEM. Ibidem. p. 205. 
9 IDEM. Ibidem. p. 197. 
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deΝHerondas,ΝqueΝdizΝaΝsuaΝamiga:Ν“Kokkale,ΝponhaΝaΝplacaΝvotivaΝàΝdireta [da estátua] 

deΝ Higeia”10. Em seguida, estes objetos deveriam ser relocados em outras partes do 

santuário. A quantidade de oferendas, nos santuários, era tão grande que leis tiveram 

que ser feitas para organizar a deposição. No santuário de Asclépio em Rodes, por 

exemplo,ΝumΝdecretoΝdoΝséculoΝIIIΝa.ΝC.Νdetermina:Ν“queΝa ninguém é permitido solicitar 

que uma imagem ou qualquer outra oferenda votiva seja colocada na parte inferior do 

santuário [...], ou em qualquer outro local em que as oferendas votivas impeçam as 

pessoasΝdeΝandarem”11. O texto nos deixa perceber que a quantidade de ex-votos chegou 

a níveis caóticos, impedindo inclusive as pessoas de caminharem dentro do espaço 

sagrado do santuário. 

No caso específico do Asclepeion de Epidauro, homens e mulheres poderiam 

depositar suas oferendas individualmente, não havia restrições quanto a isto, um grupo 

de pessoas também poderia fazê-lo, mais comumente o grupo familiar. O público que 

frequentava também era social e economicamente muito variado. Através das inscrições 

e dos relevos podemos ver que pessoas de boa situação econômica, com condições de 

oferecer uma estátua de um porco feito em prata, frequentavam o mesmo culto que 

pessoas pobres, que não podiam oferecer mais do que pequenos dados feitos de ossos. 

Embora a maioria dos frequentadores, sacerdotes, trabalhadores, artistas, talvez, fossem 

da própria cidade de Epidauro, muitas pessoas vieram de partes diferentes do mundo 

grego antigo, o que faz deste santuário, entre os séculos IV e III a. C., um santuário pan-

helênico. 

Apesar de haver uma grande quantidade de estatuetas, estátuas e relevos 

reminiscentes do culto de Asclépio em Epidauro, daremos mais ênfase à epigrafia, ao 

material escrito, sobretudo, às estelas que trazem sob a forma de coletânea a história de 

vários milagres ocorridos neste santuário. A preferência quanto ao material escrito se 

deve a dois fatores básicos: primeiro, porque principalmente estas estelas nunca foram 

avaliadas de maneira devidamente aprofundada pela bibliografia relacionada ao culto de 

Asclépio e, segundo, pelo seu caráter prático, elas expressam com grande riqueza de 

detalhes o que chamamos de espaço onírico, bem como sua interação com o espaço 

desperto. O trabalho que se verá nas páginas adiante, portanto, é uma minuciosa 

                                                      
10 HÉRONDAS. Les mimes d’Hérondas. Mime IV. 19-20. 
11 VAN STRATEN, Folkert. Votives and votaries in greek sanctuaries. p. 213. 
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interpretação, caso a caso, dos milagres ocorridos neste santuário e a comprovação de 

que os gregos antigos tinham o sonho como uma categoria espacial. 

 

4.1 O percurso ritual 

Como já mencionamos, a parte mais importante no culto de Asclépio era o 

chamado ritual de incubação, ἐ ύ  (enkatheudon). No entanto, adentrar esta 

espacialidade dos sonhos não era tarefa simples, um verdadeiro percurso ritual tinha de 

ser traçado para se introduzir no espaço onírico e se encontrar com o deus Asclépio. 

Pela concentração de significados e de sacralidade, o devoto necessitava realizar 

determinados procedimentos para entrar, primeiro, no temenos, o terreno sagrado do 

santuário e, depois, no Ábaton, local das incubações, a entrada neste local proibido, 

sagrado dentro do sagrado, só era possível mediante o cumprimento de determinados 

ritos. Da mesma forma, também era preciso cumprir uma série de rituais para sair do 

espaço sagrado – tão importantes quanto os rituais de contato com o sagrado eram os de 

desligamento com o mesmo. A negligência com relação à realização de qualquer uma 

das partes destes procedimentos sagrados poderia ter efeitos funestos sobre o devoto. 

Algumas fontes nos permitem saber como se desenvolvia o culto de Asclépio em 

Epidauro no período em análise. Um relato bastante completo do que ocorria durante as 

incubações é fornecido por Aristófanes, em sua peça Pluto12, do século IV a. C.. Temos 

outro relato, apenas dos sacrifícios iniciais, no mimo IV de Herondas13, século III a. C.. 

Boa parte, contudo, do que sabemos com relação aos sacrifícios, taxas e sacerdotes que 

participavam do culto de Asclépio, vem das inscrições dos próprios santuários, 

chamamos atenção para o texto de uma lei do Asclepeion de Pérgamo14, bem completo 

e detalhado, sobre os procedimentos que os incubantes deveriam fazer. Este texto 

encontra paralelo com outra lei de Epidauro15, do século IV a. C., cujo texto 

infelizmente está incompleto e fragmentário, no entanto, é possível que a lei de 

Pérgamo seguisse as orientações de Epidauro. Outros detalhes esparsos podem ser lidos 

em diversos autores como, por exemplo, Aristides e Pausânias. Os vestígios 

                                                      
12 ARISTÓFANES. Pluto (a riqueza). 655-760. 
13 HÉRONDAS. Les mimes d’Hérondas. Mime IV. 
14 I. Perg. III, 161. 
15 Peek, Asklepieion, 336. 
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arqueológicos também ajudam a entender a dinâmica destes rituais, Milena Melfi faz 

algumas observações acerca do percurso ritual no Asclepeion de Epidauro16. 

Antes de qualquer coisa, era preciso que os participantesΝ estivessemΝ “puros”,Ν

devemos lembrar que os rituais de cura eram, sobretudo, rituais de purificação. O 

sentido de pureza é muito lato em grego antigo, vai desde estar fisicamente limpo, daí o 

papel fundamental dos banhos e da água nos cultos de Asclépio, passa por uma série de 

atitudes, evitar ter relações sexuais, não ter matado ninguém, não ter participado de 

funeral, e vai até os pensamentos, ter pensamentos santos era um dos aconselhamentos 

encontrados no santuário de Epidauro. Uma inscrição do templo de Asclépio afirmava: 

“PuroΝ deveΝ serΝ aqueleΝ queΝ entraΝ noΝ temploΝ perfumado;Ν purezaΝ significaΝ terΝ divinosΝ

pensamentos”17. 

Assim, aparentemente, uma das atitudes iniciais ao se chegar ao santuário era 

tomar um banho. Aristófanes afirma que assim que Pluto, que era cego, chegou ao 

santuário de Asclépio em Epidauro, foi banhado na água do mar18. Alice Walton explica 

queΝ oΝ termoΝ empregado,Ν peloΝ autor,Ν paraΝ “águaΝ doΝ mar”,Ν emΝ grego,Ν éΝ “ ά ” 

(thálassa), sendo que este termo, desde a Antiguidade até o grego moderno, é 

empregado não apenas para se referir ao mar, mas também para se referir à mistura de 

água e sal19. Temos um relato de séculos posteriores, século II d. C., que ainda faz 

referências a estes banhos. O relato é de um homem chamado Apelas, que narra de 

maneiraΝ maisΝ pessoal,Ν asΝ sensaçõesΝ ocorridasΝ nestesΝ banhos:Ν “enquanto eu me ungia, 

com sais e mostarda umedecida, senti dores, porém quando me banhei elas 

desapareceram”20. 

Além disto, nos chama a atenção a quantidade de cisternas, poços, bacias e 

tubulações que levavam água para os principais edifícios, identificada por Milena Melfi 

no Asclepeion de Epidauro. Encontramos praticamente diante de cada edifício uma 

bacia, ou mais de uma, como que para lembrar, o tempo todo, que a cada passo, no 

percurso ritual, uma libação, ou limpeza, tivesse que ser feita. Higeia, a deusa da saúde 

e da higiene, filha de Asclépio, é comumente representada segurando um pote de água, 

                                                      
16 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 40-45. 
17 PORPHYRIUS. De abstinentia, II, 19. Apud EDELSTEIN, E.; EDELSTEIN, L. Asclepius: A Collection and 
Interpretation of the Testimonies. Volume I. p. 163. 
18 ARISTÓFANES. Pluto (a riqueza). 655. 
19 WALTON, Alice. The Cult of Asklepios. p. 77-78. 
20 IG IV², 1, 126. 
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em que, às vezes, uma serpente desce, pelo seu braço, para beber, a associação entre 

água, limpeza e saúde parece estar evidente. A lei do Asclepeion de Pérgamo ainda 

prescreve que o incubante esteja limpo das poluções causadas pelas relações sexuais, 

carne de cabra e queijo, a lista de interdições não se encerra aqui, porém, a inscrição 

está danificada nesta parte do texto21. 

Estando-se puro, então, o incubante poderia começar o que a inscrição chama de 

ί  (prothysia), os sacrifícios iniciais que precediam a incubação. Os sacrifícios 

iniciais deveriam ser feitos no altar de Apolo Maleata22. Munido com uma coroa de 

oliveira, deveriam ser oferecidos bolos sacrificiais a cada um dos seguintes deuses: 

Zeus, Ártemis e Gaia. Uma lei, desta vez do Asclepeion de Atenas, século IV a. C., 

informa que bolos sacrificiais deveriam ser dados também às filhas de Asclépio: Iaso, 

Aceso, Panaceia23. Como existiam altares para os filhos de Asclépio em Epidauro, é 

provável que todo este procedimento tenha seguido as indicações do Asclepeion de lá. 

Apenas após isto é que se sacrificava um porco no altar de Asclépio, a inscrição 

de Pérgamo menciona um porco, mas sabemos que outros animais poderiam ser 

oferecidos, como bois e galos, a repartição destes animais era feita entre sacerdotes, 

cantores e guardiões que acompanhavam o cerimonial24. O mimo IV de Herondas25 dá a 

entender que um sacerdote, intitulado neokoros, informava se o sacrifício foi aceito e se 

os presságios eram bons. Feito isto, deveria se pagar a taxa de três óbolos ao tesouro de 

Asclépio, a mesma quantia é observada em Epidauro26. Ao que parece, toda esta parte 

do ritual se fazia durante o dia. Durante a noite, novos sacrifícios de bolos eram feitos, 

desta vez para Tyché, a deusa da fortuna, e para Mnemosine, a deusa da memória, do 

lado de fora, dentro do Ábaton, oferecia-se um bolo a Têmis, a deusa que guardava os 

juramentos e a lei. Eram requisitadas, assim, três deusas de imagem significativa neste 

momento: uma para a boa sorte, uma para a lembrança, talvez para lembrar os sonhos 

ocorridos depois de desperto, e uma para cobrar os juramentos que foram feitos. 

A se julgar a proximidade do Ábaton, no Asclepeion de Epidauro, com um poço 

e a existência de bacias próximas à entrada, é provável que, antes de entrar, um novo 

                                                      
21 I. Perg. III, 161. 
22 IG IV², 1, 128, III. 
23 IG II², 4962. 
24 IG IV², 1, 41. 
25 HÉRONDAS. Les mimes d’Hérondas. Mimo IV. 
26 Peek, Asklepieion 336. 
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banho deveria ser tomado ou libação deveria ser feita. A lei de Pérgamo faz questão de 

mencionarΝqueΝtodosΝqueΝfossemΝentrarΝnoΝ“pequenoΝdormitório”ΝdeveriamΝobservarΝasΝ

mesmas prescrições, seja a de se estar puro, seja com relação aos sacrifícios cruentos e 

incruentos, seja a quantia paga em dinheiro. Se alguém fosse se consultar várias vezes 

sobre a mesma doença, ou sobre outro assunto qualquer, todo o ritual deveria ser 

repetido. 

Para o que ocorria estando-se dentro do Ábaton, as fontes são esparsas e pouco 

detalhadas, as inscrições do santuário não são claras, talvez porque todos que passavam 

pelo ritual sabiam o que ele era e não havia necessidade de detalhamento, elas dizem 

apenasΝ deΝ maneiraΝ imprecisa:Ν “duranteΝ aΝ incubação...”.Ν AΝ melhorΝ fonteΝ sobreΝ esteΝ

momento está na peça intitulada Pluto de Aristófanes. Segundo este autor, no interior do 

Ábaton, os devotos oravam para o deus enquanto sacerdotes passavam recolhendo os 

bolos sacrificiais de cada um, ao mesmo tempo, eles pediam para que dormissem e não 

fizessem barulho. Na cena de Aristófanes, um de seus personagens tenta roubar os bolos 

de outros devotos, ao passo que os sacerdotes não permitem, talvez por causa daquilo 

que Pausânias nos informa, tudo o que fosse oferecido em sacrifício deveria ser 

consumido no interior do recinto sagrado27. Os incubantes deitavam, então, em um leito 

de folhagem, provavelmente em cima do chão. As luzes eram apagadas e simplesmente, 

contam os personagens de Aristófanes, o deus aparecia causando grande terror28. 

Após a incubação e a realização da cura, não fica claro se mais algum montante 

deveria ser pago, ou mais sacrifícios deveriam ser feitos. Seja como for, não há dúvida 

que o anáthema, o ex-voto, deveria ser depositado como agradecimento ao tratamento. 

Às vezes o objeto que iria ser depositado como ex-voto era pedido especificamente pelo 

deus no próprio sonho, às vezes era o devoto quem decidia o que ia oferecer. De toda 

forma, o ex-voto era consagrado ao santuário como prova do ocorrido. Prova em três 

sentidos: primeiro como lembrança, como memorial, para quem foi agraciado pelo 

milagre, o fato é materializado em objeto e, portanto, eternizado; segundo como prova 

de fé para outros devotos, para encorajá-los na mesma situação, a sua visualização 

socializa os problemas e também as soluções; terceiro como testemunho para o próprio 

deus de que a dívida foi paga, segundo um epigrama de Calímaco29, Asclépio poderia 

                                                      
27 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro II, 27, 1. 
28 ARISTÓFANES. Pluto (a riqueza). 660-700. 
29 A. P. VI, 147. 
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esquecer que a dívida foi paga e perturbar o espírito do devoto, com a prova material de 

sua quitação com sagrado esta aflição poderia ser refutada. A oferenda-memorial é um 

elemento catalisador que une o aspecto pessoal, coletivo e divino. 

 

4.2 As inscrições de Epidauro 

Em Epidauro, encontramos dois tipos de inscrições que atestam as curas 

realizadas por Asclépio. O primeiro tipo são dedicações pessoais feitas em algum 

suporte material, como placas, bases de estátuas, jarros, etc.. Estas inscrições revelam 

uma relação direta e pessoal do devoto com o deus, no entanto, especificam pouco 

acerca de sua história de vida, de sua doença e da forma como ele foi curado. 

Geralmente, trazem frases curtas em louvor ao deus Asclépio, como, por exemplo, na já 

citada plaqueta de bronze do século V a. C., em que podemos ler: “ ί  

ἀ έ  ῖ ῖ ℎ  ά ”30,Ν ouΝ seja,Ν “dedicadoΝpeloΝ cozinheiroΝCalístratoΝ

paraΝ Asclépio”,Ν ouΝ nasΝ bordasΝ deΝ umΝ poteΝ deΝ bronze,Ν doΝ séculoΝ VIΝ a.Ν C.,Ν emΝ queΝ

tambémΝéΝpossívelΝ ler:Ν“ ῖ ἰ ῖ ἀ έ  ύ ”31,Ν“dedicadoΝporΝMikylosΝ

paraΝ Asclépio”.Ν EstasΝ inscrições,Ν semΝ dúvida,Ν revelamΝ oΝ poderΝ doΝ deusΝ e,Ν deΝ certaΝ

maneira, podemos entender que elas foram feitas em agradecimento a algum bem 

concedido por Asclépio. 

No entanto, destas inscrições, há pouca informação a ser extraída, além do nome 

do devoto e o deus ao qual se destinam não se pode concluir quase nada. Ainda menos 

podemos inferir acerca do espaço onírico, que é questão que mais nos interessa neste 

trabalho. Sobre este ponto, encontramos não mais que vagas citações como: 

“ ῶ   ”32,ΝistoΝquerΝdizer:Ν“paraΝAsclépioΝpeloΝsonho”. 

O segundo tipo de inscrição que encontramos no Asclepeion de Epidauro, são 

listas de relatos de curas, uma compilação de acontecimentos ocorridos no santuário. 

Estas são mais completas, no sentido que trazem mais informações. De forma breve, 

elas trazem, além do nome do devoto, sua cidade de origem, em alguns casos, sua 

profissão, a evolução de sua doença, a descrição dos sonhos e como a cura foi realizada 

por Asclépio. Por este caráter prático, nos deteremos mais especificamente a estas listas 

                                                      
30 IG IV², 1, 144. 
31 IG IV², 1, 136. 
32 IG IV², 1, 266. 
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de relatos de cura, pois elas são muito mais ricas e, no estado atual da documentação, 

apenas foram descobertas em Epidauro. 

Este segundo tipo de inscrições era feito em estelas de pedra calcária, em 

formato retangular, tendo aproximadamente 1,75m de altura, 0,75m de comprimento e 

0,17m de espessura. Infelizmente, apenas nos restaram, ao que parece, quatro destas 

estelas. Seu texto encontra-se publicado, em grego, nas Inscriptiones Graecae, na 

segunda edição do volume IV (IG IV², 1), numeradas da seguinte maneira: 121, 122, 

123 e 124. De acordo com Kavvadias33, a ortografia e o estilo de letra das inscrições são 

da metade do século IV a. C., ou seja, coincidem com o grande projeto de reformas 

monumentais do Asclepeion. De todas as estelas, as mais bem preservadas são as que 

são consideradas como as duas primeiras34, pois trazem, respectivamente, 20 e 22 

milagres narrados na íntegra. Boa parte do que se coloca como a terceira estela35, está 

danificada e apenas podemos ler pouco mais que dez milagres. A quarta estela36 é a 

mais prejudicada, em estado muito fragmentário, não podemos ler mais que alguns 

nomes e palavras dispersas37. Provavelmente, no entanto, todas elas deveriam conter, 

originalmente, a mesma quantidade de narrativas, cerca de vinte, e se encontravam 

expostas na entrada do Ábaton. 

O dialeto grego empregado na escrita foi o dórico, mais especificamente o 

dórico argivo, dialeto falado nesta região do Peloponeso, com um pouco do dialeto 

ático, possivelmente para atender também aos interesses de um público pan-helênico38. 

O estilo de letra, similar nas quatro estelas, indica que elas foram feitas por uma única 

mão, ou sob uma mesma supervisão, ou seja, os milagres não foram escritos 

aleatoriamente, mas provavelmente seguiam uma editoração, o que reforça o fato de que 

estes textos se destinavam a uma plateia de leitores. 

Da mesma forma, as histórias ocorridas nestas narrativas parecem ter uma 

origem anterior a sua inscrição nas estelas. É o que sugere, por exemplo, o primeiro 

milagre narrado na primeira estela, que nos conta que Cleo, após ter conseguido dar à 

luzΝumΝfilho,ΝescreveuΝnaΝsuaΝoferenda:Ν“Admirável não é o tamanho desta placa, mas a 

                                                      
33 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. pp. 23-24. 
34 IG IV², 1, 121 e 122. 
35 IG IV², 1, 123. 
36 IG IV², 1, 124. 
37 Para exemplo, anexo de inscrições: p. 224.  
38

 The Cure Inscriptions at Epidauros: Miracles attributed to the God Asklepios. 
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divindade”39, sendo que a palavra empregada em grego antigo para o que aqui foi 

traduzidoΝcomoΝ“placa”ΝéΝ“ ί ”Ν(pinakos), ou seja, uma tábua pintada40. Portanto, 

o ex-voto de Cleo não foi a inscrição contida nesta estela, mas uma admirável placa 

pintada, sendo que o seu milagre foi escolhido para entrar no corpus de inscrições do 

santuário. Da mesma maneira, encontramos um relato, na segunda estela41, muito 

semelhante a outro ocorrido no século V a. C., contado por Eliano42, em que, durante a 

incubação de uma mulher, Asclépio separa a cabeça da enferma de seu corpo para 

proceder à cura. É de se supor, então, que os milagres narrados tenham uma origem 

anterior à compilação realizada na segunda metade do século IV a. C.. Alguns deles 

podem ter perdurado, talvez, durante séculos na memória oral e só neste momento 

teriam sido inscritos nas estelas, no mesmo período do grande programa construtivo do 

santuário para louvar ainda mais o poder do deus e servir como mais um material de 

propaganda do culto em Epidauro. 

Todos os milagres narrados seguem, em geral, um padrão expositivo. O primeiro 

dado colocado é o nome do devoto, às vezes com o seu lugar de origem, e a doença que 

lhe acomete. Em seguida, o relato pode trazer as peripécias sofridas pelo devoto até 

chegar ao santuário, porém, o mais comum é que o sonho ocorrido durante a incubação 

já seja narrado. Aqui notamos uma marcação quase que ritual, que está presente na 

maioria dos relatos para explicitar que a ação descrita não ocorre mais durante a vigília, 

mas se passa em uma realidade outra, no espaço onírico. O verbo empregado para isto é 

“ἐ ύ ”Ν(enkatheudon),ΝouΝseja,Ν“duranteΝaΝincubação”,ΝouΝnumaΝtraduçãoΝmaisΝ

literal,Ν “dentroΝ daΝ incubação”,Ν àsΝ vezesΝ aindaΝ encontramosΝ aΝ palavraΝ “ἐ ύ ”Ν

(enypnion),Ν istoΝ querΝ dizer,Ν literalmenteΝ “dentroΝ deΝ sonhos”.Ν InteressanteΝ notarΝ queΝ oΝ

espaço onírico era tido como um espaço no qual era possível entrar e, portanto, sair. 

Após descrever como o deus Asclépio realiza a cura, que na maioria das vezes é 

alcançada,Ν aΝ narraçãoΝ seΝ encerraΝ declarandoΝ queΝ oΝ devotoΝ saiuΝ doΝ santuárioΝ “ ή ”Ν

(hygies),Ν“curado”,Ν“são”43. 

Em alguns casos, a descrição dos sonhos é de difícil compreensão, pelo menos 

para o leitor moderno, pois nem sempre a narrativa é linear e, ao que parece, ela é 

                                                      
39 IG IV², 1, 121, I. 
40 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ί . 
41 IG IV², 1, 122, XXI. 
42 The Cure Inscriptions at Epidauros: Miracles attributed to the God Asklepios. 
43 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete:  ή . 
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propositadamente ambígua. Já mencionamos o fato de que, para os gregos antigos, 

havia algo de oracular nos sonhos e é típico da mensagem oracular ser ambígua. Além 

disto, os sonhos são considerados uma cena vista. Podemos perceber isto quando as 

inscriçõesΝ trazemΝ aΝ fórmula:Ν “  ”Ν (opsin eide), que pode ser traduzida como 

“teveΝumaΝvisão”,ΝouΝseja,ΝoΝsonhoΝéΝalgoΝqueΝseΝvê,ΝqueΝseΝacessa,ΝnoΝqualΝseΝentraΝparaΝ

ver. O sonho não é uma abstração, uma fantasia, ou criação da mente, ele é percebido, 

ou visto, pela mente. Artemidoro, de fato, afirma que Asclépio é um deus que pode ser 

percebido ao mesmo tempo na terra – ἐ ί  (epigeion) – e na mente – ό  

(noetos)44. 

A narrativa, portanto, tenta reproduzir na inscrição um fato ocorrido numa 

realidade onírica, com todas as especificidades que um sonho tem, ou seja, elementos 

aparecem e desaparecem repentinamente, pessoas são transportadas de um lugar para 

outro, enfim, o texto escrito tenta reproduzir o sonhado, talvez para ser o mais fiel 

possível ao ocorrido no espaço sagrado do sonho. Para isto, a maioria dos relatos traz 

umΝverboΝdúbioΝparaΝtratarΝdaΝvisãoΝonírica,Ν“ἐ ό ”Ν(edokei). Devemos entender neste 

verbo a dupla ideia de parecer/aparecer, é como em um sonho em que vemos alguma 

coisa, mas não sabemos se é realmente aquilo. Não há palavra em português para 

traduzir este verbo grego que, ao mesmo tempo, traz a noção de aparição e de 

dubiedade, é preciso que isto seja esclarecido antes da leitura das inscrições. Sem 

dúvida o sonho é uma visão concreta e real para este devoto antigo, mas ela é de difícil 

entendimento, por isto a ambiguidade, por isto os intérpretes de sonhos tinham que ser 

consultados eventualmente para se entender o que se viu em sonho. 

Neste trabalho, se encontra no anexo de inscrições, a versão para língua 

portuguesa do texto das estelas, na íntegra do que foi possível reconstituir. Para fazer a 

versão portuguesa das duas primeiras estelas, consultamos, além do texto em grego, a 

tradução inglesa feita pelo casal Emma J. Edelstein e Ludwig Edelstein45, as versões 

francesas de Panagiotis Kavvadias46 e Jean-Louis Julien47. Para a terceira estela, 

consultamos, mais uma vez, o já mencionado, Jean-Louis Julien e, eventualmente, a 

                                                      
44 ARTEMIDORO. Sobre a interpretação dos sonhos. Livro II, 34. 
45 EDELSTEIN, Emma Jeannette; EDELSTEIN, Ludwig. Asclepius: A Collection and Interpretation of the 
Testimonies. 
46 KAVVADIAS, P. Fouilles d’Épidaure. pp. 23-32. 
47 JULIEN, Jean-Louis. Inscriptions Grecque. 
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tradução alemã de Rudolf Herzog48. Não foi possível fazer uma versão para o português 

da quarta estela, pelo seu estado lastimavelmente fragmentário. Embora Rudolf Herzog 

tenha proposto também uma reconstituição e tradução desta parte do texto da quarta 

estela, nós preferimos por descartá-la, pois consideramos que a ousadia do autor foi 

descabida, uma vez que ele chega a recompor parágrafos inteiros dos quais apenas resta 

uma só palavra. Usamos o mesmo critério para descartar a parte do texto que também 

está faltando na terceira estela. 

Para analisar os relatos que traremos em seguida, optamos não por fazê-los um 

por vez, na ordem em que eles aparecem nas estelas. Pelo contrário, decidimos agrupá-

los em temas que consideramos comuns a uma série de relatos. Por exemplo, os que 

abordam gravidez serão todos expostos e analisados juntos, da mesma forma os que 

tratam de fraqueza, vermes, etc., ou seja, reuniremos aqueles relatos cuja temática é 

semelhante para facilitar a exposição da análise e porque, geralmente, eles se 

assemelham também na forma de cura e descrição do espaço onírico. 

Além de analisar como o espaço onírico é imaginado, compartilhado e descrito, 

propomos avançar na discussão em relação aos cultos de cura do deus Asclépio na 

Grécia Antiga, tentando fugir do binômio de verdade ou mentira dos milagres, qual a 

bibliografia específica de Asclépio durante tanto tempo se prendeu. Observando o 

trabalho sobre cura ritual do antropólogo Thomas Csordas49, podemos compreender que 

o procedimento ritual é bastante complexo e vai muito além do binômio 

“verdadeiro/falso”,ΝàΝmedidaΝqueΝaΝrelaçãoΝcomΝoΝdivinoΝestabeleceΝsentidosΝindividuaisΝ

para cada pessoa e uma transformação na vida destes devotos. Analisaremos ainda 

como o espaço onírico, no sentido como ele é concebido no culto de Asclépio, tem um 

papel fundamental nesta transformação, pois constrói um espaço singular de contato 

entre o deus e o devoto. 

Devemos acrescentar ainda que mesmo que o sonho seja a maneira primordial 

de cura procedida no culto de Asclépio, ela não é a única. Alguns relatos revelam que 

pessoas foram curadas acordadas – em grego antigo: ὕ  (hypar)50 –, sem um contato 

direto com o deus, apenas tocando ou sendo tocadas, por exemplo, pelos animais 

sagrados criados no santuário, ou de alguma outra forma inusitada. De certa maneira, 
                                                      
48 HERZOG, Rudolf. Die Wunderheilungen von Epidauros. pp. 08-35. 
49 CSORDAS, Thomas J.. Corpo/significado/cura. 
50 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ὕ . 
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parece que só por estar no local sagrado isto já poderia possibilitar uma cura milagrosa. 

Por não possuir tantos dados em relação ao espaço onírico, mas por trazerem 

importantes informações acerca dos rituais, dos funcionários do santuário e alguns 

detalhes da trajetória pessoal do devoto, são estes relatos que analisaremos primeiro, ou 

seja, os relatos que tratam de milagres ocorridos durante a vigília. 

 

4.2.1 Durante a vigília 

Nesta seção, traremos primeiro os milagres que ocorrem apenas por se estar 

dentro do espaço sagrado do santuário. O ritual de incubação não é nem sequer citado 

nestes relatos, mesmo assim, verificamos que o milagre ocorre. Estas narrativas serão 

analisadas inicialmente porque a quantidade de informação acerca do espaço onírico é 

inexistente, uma vez que todo o milagre ocorreu enquanto o devoto estava acordado, ou 

seja, durante a vigília. 

121, XVI: Nicanor, coxo. Enquanto ele estava sentado, e 

acordado, um garoto agarrou sua bengala e fugiu. Ele se 

levantou para persegui-lo, e assim ficou curado. 

A palavra, em grego, que descreve a doença de Nicanor é ό  (cholos) que, 

segundo Liddell e Scott51,Ν significaΝ principalmenteΝ “coxoΝ nosΝ pés”,Ν “mancando”,Ν ouΝ

seja, um indivíduo que apresenta dificuldade de locomoção. Não sabemos, porém, se 

este problema é de nascença ou se ele foi, de alguma forma, adquirido por este devoto 

em algum momento de sua vida. O fato é que estando no santuário, um garoto 

desconhecido roubou a bengala, que podemos inferir, através da leitura, que Nicanor 

usava para se locomover. Miraculosamente sua dificuldade ao andar é sanada e ele 

persegue rapidamente o garoto, verificando-se assim que a cura foi efetuada. Neste 

primeiro relato, tanto a doença de Nicanor quanto o milagre, ao nosso olhar, podem ser 

questionados, pois parecem forçosos. Poderíamos nos perguntar em que medida o 

problema de Nicanor era realmente grave? Ou o que pode ser considerado milagroso aí? 

Porém, perguntas deste tipo levariam a uma interpretação equivocada, como já 

observamos ser feita pela bibliografia relativa ao desenvolvimento do culto de Asclépio 

em Epidauro – reduzem a complexidade dos milagres a um binômio verdadeiro/falso. A 

                                                      
51 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ό . 
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questão não é se os milagres descritos são realmente verdadeiros ou falsos, devemos 

compreender, ao invés disto, o quanto eles revelam acerca da sociedade que os 

produziu. O que este milagre parece querer deixar claro para os novos suplicantes que 

viriam ao santuário, é que se o devoto apenas estiver em um lugar sagrado, como o 

santuário, sem um contato direto com o espaço onírico, isto é durante a vigília, ou sem 

um contato direto com o deus pessoalmente, a cura pode ser alcançada. O poder do 

sagrado está espalhado em todo o temenos e pode ser usufruído. A mesma lógica pode 

ser verificada no relato seguinte: 

121, V: Um garoto mudo. Ele veio ao santuário como suplicante 

para recuperar a voz. Assim que ele ofertou os primeiros 

sacrifícios e cumpriu os rituais, imediatamente o servo do 

santuário, que traz o fogo para o deus, olhando para o pai do 

garoto perguntou se ele prometia trazer durante um ano as 

oferendas pela cura, se ele a obtivesse. O garoto, de repente, 

gritou:Ν “euΝ prometo”.Ν SeuΝ paiΝ ficouΝ chocadoΝ eΝ pediuΝ paraΝ eleΝ

repetir, o garoto repetiu as palavras e verificou-se que ele estava 

curado. 

Mais uma vez, o ritual de incubação não chegou a ser efetuado. Toda a cura é 

realizada durante a vigília.ΝAqui,Ν todaΝ aΝ passagem:Ν “oΝ servoΝ doΝ santuário,Ν queΝ trazΝ oΝ

fogoΝ paraΝ oΝ deus”Ν é,Ν naΝ verdade,Ν aΝ explicaçãoΝ deΝ umΝ únicoΝ termoΝ empregadoΝ noΝ

original:Ν“pyrphoros”,ΝemΝgregoΝ“ ό ”,ΝqueΝsignificaΝaqueleΝqueΝtrazΝoΝfogo,ΝouΝ

que porta o fogo52. Aparentemente, pelo contexto desta inscrição, este era um cargo 

sacerdotal que cuidava dos sacrifícios e dos rituais preliminares ao deus Asclépio. Estes 

rituais e sacrifícios preliminares pareciam ser essenciais. Segundo a inscrição de Isilo53, 

não era possível descer ao Ábaton sem antes se fazer estes rituais e sacrifícios 

preliminares. Provavelmente era neste momento que também se pagava a taxa em 

dinheiro mencionada por Milena Melfi54. Este momento era crucial, pois indicava a 

relação de entrada na realidade sagrada. Foi justamente neste momento carregado de 

significados que o garoto mudo passa a falar, dando uma resposta afirmativa ao que foi 

proposto pelo pyrphoros. Contando que a compra de animais e de coisas para os rituais 

                                                      
52 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ό . 
53 IG IV², 1, 128, III. 
54 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 41. 
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sacrificiais também tivessem algum custo, a promessa de arcar com tudo isto por um 

ano inteiro é relativamente onerosa. 

Percebemos também que um jogo econômico para arrecadação de fundos era 

exercido pelos sacerdotes. Ao milagre foi atrelada conscientemente, pelo sacerdote, a 

obrigação de que oferendas fossem pagas pelo pai do garoto durante um ano. Isto 

mostra que a atuação dos sacerdotes não era ingênua e despretensiosa, mas levava em 

consideração o potencial econômico de arrecadação de fundos do santuário. Não apenas 

o fato de ter pedido isto especificamente a este pai, mas também por expor esta narrativa 

no compêndio de milagres do santuário, que se destinava à leitura de novos visitantes e 

devotos, mostra claramente que o comportamento esperado de um devoto não era o de 

negligência ou avareza com relação ao sagrado. A negação do pagamento ao deus 

poderia ter consequências danosas, como teremos oportunidade de analisar mais 

adiante. A confiança em relação ao poder do deus também é expressa no relato seguinte. 

121, X: O vaso. Um carregador estava indo para o santuário, há 

uma distância de dez estádios, ele caiu. Quando se levantou, ele 

abriu sua bolsa e viu seus bens quebrados, inclusive o vaso que 

seu senhor costumava beber. Com uma grande angústia, ele 

sentou e tentou consertá-lo, reunindo as peças. Um transeunte, 

ao vê-lo,Νdisse:Ν“camarada,ΝporΝqueΝreconstróisΝoΝvasoΝemΝvão?Ν

Isto, nem mesmo Asclépio de Epidauro poderia fazê-lo!”.Ν OΝ

jovem, ouvindo isto, pôs os pedaços de volta na bolsa e foi ao 

santuário. Quando chegou, abriu a bolsa e retirou o vaso 

completamente restaurado. Ele contou tudo ao seu senhor que ao 

ouvir a história, dedicou o vaso ao deus. 

Da mesma maneira que as narrativas anteriores, o ritual de incubação não foi 

necessário para proceder este milagre. Curiosamente, o milagre não foi realizado sobre 

uma pessoa, mas sobre um objeto, um vaso. Inclusive o próprio vaso é tratado como 

tendoΝumaΝdoença,ΝpeloΝmenosΝàΝmedidaΝqueΝaΝinscriçãoΝafirmaΝqueΝeleΝfoiΝ“curado”,ΝouΝ

“sanado”.Ν NaΝ verdade,Ν aΝ palavraΝ queΝ aquiΝ utilizamosΝ paraΝ “restaurado”Ν éΝ “ ή ”Ν

(hygies), a mesma palavra que é utilizada exaustivamente para declarar que as pessoas 

ficaram curadas de suas enfermidades. Poderíamos achar que o milagre foi livrar o 

escravo da angústia causada pela possível punição que ele receberia de seu senhor. 
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Neste ponto, o caráter benfazejo de Asclépio, para com os mais humildes, é exaltado. 

Como os objetos que, de alguma forma, foram tocados pelo sagrado não poderiam mais 

compartilhar a realidade profana, o vaso foi consagrado ao santuário. 

Sempre que o poder de Asclépio é posto em dúvida, como fez o transeunte, as 

inscrições dão uma mostra do poder do deus, no sentido de desvalorizar a incredulidade 

e valorizar a fé. Além disto, percebemos também que o deus Asclépio era consultado, 

para resolver problemas cotidianos. Este relato não pode ser tomado isoladamente, 

como veremos mais adiante, Asclépio era consultado para uma infinidade de casos, para 

conserto de objetos, para oráculos, para encontrar pessoas desaparecidas, enfim, mais do 

que para a cura. Embora a cura fosse o motivo principal, ela não era o único. 

Percebemos que, de certa maneira, há a intenção de fazer com que o santuário tenha 

uma frequentação de pessoas que não estivessem apenas doentes. As estruturas 

arquitetônicas analisadas no capítulo 3 exemplificam isto, como já foi afirmado, o 

santuário era mais que um centro para tratamento de doenças, ele era um lugar de 

convivência. 

 

4.2.2 Curas realizadas por animais 

Ainda durante a vigília, há outro tipo de cura realizada especificamente por 

animais. Sabemos que aos animais eram atribuídos poderes mágicos, a alguns eram 

atribuídos poderes ritualístico-curativos. Por exemplo, em alguns santuários a cabra era 

oferecida em sacrifício para Asclépio, pois esta, segundo Sérvio, tinha alguma 

influência sobre a febre55. Os cães também tinham função terapêutica análoga, sabemos, 

atravésΝdeΝArtemidoro,ΝqueΝosΝcãesΝeramΝresponsáveisΝpelasΝfebres,Ν“porΝcausaΝdaΝestrelaΝ

Sirius,Ν queΝ causaΝ febre”56, como traz a febre ele também poderia levá-la. Da mesma 

maneira, o veneno da serpente também produz seu antídoto, reafirmando o paradigma 

do médico divino que tanto tem poder para curar quanto para ferir. 

Alguns tipos de animais eram especialmente dedicados a Asclépio, como vimos 

no capítulo 2. As serpentes, e por extensão os répteis, eram associados ao deus com 

maior frequência, o próprio Asclépio não se afasta de sua serpente nas representações 

                                                      
55 SÉRVIO. Commentarii in Georgica. II, 380. Apud WALTON, Alice. The Cult of Asklepios. p. 79. 
56 ARTEMIDORO. Sobre a interpretação dos sonhos. Livro II, 11. Sirius é uma das estrelas da constelação 
Cão Maior. 
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iconográficas, por vezes, elas são a forma teriomórfica de Asclépio, não há relatos de 

serpentes sendo sacrificadas. Os cães, talvez por causa da cadela que o amamentou na 

infância, também são associados a Asclépio, como as serpentes, não eram sacrificados 

nos rituais. Os galos, e por extensão as aves, também tem ligação com os cultos de 

Asclépio, porém estes figuram como animais sacrificiais, o animal que deveria ser 

sacrificado, preferencialmente, no altar de Asclépio era, inclusive, o galo – a orientação 

era prevista em lei57. 

Através das inscrições do santuário, e da literatura, sabemos que estes animais 

eram criados no Asclepeion de Epidauro, que eram tidos como sagrados e que 

realizavam curas. Assim, o poder do divino se espalha também para os animais 

abrigados dentro do santuário. Analisaremos, de início, como estes animais aparecem 

curando durante a vigília, ou seja, enquanto o devoto estava acordado, sem se fazer 

menção direta ao espaço onírico e ao deus. 

121, XX: Lison de Hermione, um garoto cego. Enquanto 

acordado, um dos cães sagrados do santuário fez com que ele 

saísse com seus olhos curados. 

122, XXVI: Um cão curou um garoto de Egina. Ele tinha um 

caroço no pescoço, quando ele veio ao deus, um dos cães do 

santuário, enquanto ele estava acordado, o curou com a língua. 

122, XLIII: [— — —] de Cios com gota nos pés. Enquanto 

estava acordado, ele andava em direção a um ganso que mordeu 

seus pés e, fazendo-lhe sangrar, o curou. 

Estes três relatos tem o mesmo estilo de narração, trazem o nome e o lugar de 

origem do devoto – com exceção do XXVI que apenas traz o local de origem, a parte do 

nome do XLIII está danificada e ilegível. Os relatos enfatizam o fato de toda a ação 

ocorrer durante a vigília, ὕ  (hypar), e a descrição é breve. Os relatos também 

ressaltam o fato das curas serem realizadas por animais, nestes casos, duas curas feitas 

por cães e uma por ave. O relato XX é o mais breve, talvez por ser o primeiro neste 

estilo a aparecer no corpus de inscrições, não menciona como o animal procedeu à cura. 

O relato XXVI descreve que o cão se utilizou da língua para curar o tumor do pescoço 

                                                      
57 IG IV², 1, 41. 
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do garoto. Já o XLIII apresenta uma ambiguidade, ou a forma controversa que, às vezes, 

Asclépio também procede. O ganso morde os pés do devoto provocando a sangria, 

curando assim a gota que ele tinha nesta região do corpo. Ou seja, realiza a cura por 

uma oposição de sensações paradoxais, em outras palavras, um mal que traz um bem. 

Esta maneira paradoxal pela qual Asclépio age é citada por Aristides58. Verifiquemos o 

que nos relatam os outros milagres realizados por animais, desta vez, por répteis. 

123, XLV: Melissa com um tumor curado por uma mordida de 

víbora. Ela chegou com um tumor na mão. Então, quando os 

criados descarregavam a bagagem para a mulher, uma víbora se 

arrastou até sua bagagem e ficou entre as folhas de enchimento 

de seu colchão. Quando Melissa chegou em Mantineia, ela foi 

descansar deitando-se no colchão, a víbora mordeu sua mão 

abrindo o tumor, assim ela ficou curada. 

122, XXXIII: Tersandro de Hálix com consumpção. Durante sua 

incubação, ele não teve nenhuma visão. Então, foi levado de 

volta a Hálix numa carruagem. Uma das serpentes do santuário, 

entretanto, sentou-se na carruagem e assim permaneceu durante 

a maior parte da jornada, contorcida sobre si mesma. Quando 

eles chegaram a Hálix e Tersandro estava descansando na sua 

casa, a serpente desceu da carruagem e o curou. Após isto, a 

cidade de Hálix fez um inquérito acerca do que havia acontecido 

e chegaram a um impasse em relação à serpente, se a 

devolveriam à Epidauro, ou se deixariam-na no seu território. A 

cidade resolveu consultar o oráculo de Delfos para saber o que 

fazer. O deus decidiu que eles deveriam deixar a serpente lá e 

assentar um temenos para Asclépio, fazendo uma imagem dele e 

colocando-a no santuário. Quando o oráculo foi anunciado, a 

cidade de Hálix assentou o temenos de Asclépio e seguiu em 

repouso no comando do deus. 

Este dois relatos nos chamam a atenção, pois são realizados fora do espaço 

sagrado, ou fora do espaço sagrado por excelência, o do santuário. Tanto no caso de 

                                                      
58 ARISTIDES. Oratio XLII, 8. 
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Melissa quanto no de Tersandro, os animais procedem à cura fora do santuário, nas 

cidades de origem de cada devoto. É como se o poder sagrado do santuário ou do deus 

permanecesse atrelado ao animal, mesmo ele estando fora do espaço sagrado, 

percebemos aqui a permanência da hierofania, ou seja, a manifestação do sagrado. 

Talvez, pelo fato de serem répteis, ou seja, animais mais associados com Asclépio, ou 

mesmo por serem a forma teriomórfica deste deus, eles concentrem mais poder 

hierofânico, permanecendo com este poder mesmo estando em novas regiões. A 

serpente sagrada trazida involuntariamente por Tersandro para a cidade de Hálix, por 

exemplo, significou a edificação de um novo temenos, de um novo recinto sagrado, para 

o deus Asclépio. Claro, com a devida autorização do oráculo de Delfos, uma vez que a 

serpente, sendo sagrada e tendo realizado uma cura, não poderia ser tratada de qualquer 

maneira e, pelo que podemos perceber, deveria ser repatriada para Epidauro. No 

entanto, foi permitido à cidade de Hálix tanto continuar com a serpente quanto construir 

um novo santuário para Asclépio. Muitos Asclepeions foram criados utilizando-se deste 

método, era comum que o culto de Epidauro fosse transladado para uma nova cidade 

por uma serpente sagrada, temos como alguns exemplos os santuários fundados nas 

cidades de Epidauro Limera59, Sicione60, Atenas61 e mesmo, posteriormente, em 

Roma62. 

Apesar de, no caso de Melissa, não se fazer nenhuma referência ao ritual de 

incubação, podemos inferir que provavelmente ele não teve um resultado positivo, 

comoΝfoiΝexplicitadoΝnoΝcasoΝdeΝTersandro,ΝqueΝfezΝoΝritual,ΝmasΝnãoΝobteveΝ“nenhumaΝ

visão”.ΝPodemosΝentreverΝqueΝnemΝsempreΝasΝincubaçõesΝeram bem sucedidas, ou seja, 

ir ao santuário de Epidauro, fazer a incubação, não era garantia de obter a cura, ou 

mesmo de entrar no espaço onírico, teremos a oportunidade de analisar esta hipótese, 

com mais detalhes, adiante. O que está em jogo aqui, no entanto, é que a cura é 

realizada, embora que não nas incubações, como era esperado, mas por se vir à 

Epidauro, mesmo não estando em Epidauro. De fato, a serpente e a víbora só curaram 

porque vieram de Epidauro, de certa maneira, as expectativas iniciais foram frustradas, 

por não se conseguir ter uma incubação bem sucedida, porém a cura veio quando menos 

se esperava. A intenção das inscrições é clara, a cidade de Epidauro continua sendo o 

                                                      
59 PAUSANIAS. Description de la Grèce. Livro III, 23, 7. 
60 IDEM. Ibidem. Livro II, 10, 2-3. 
61 MEIER. Sonho e ritual de cura. p. 24. 
62 OVIDE. Les Métamorphoses. Livro XV, 622-744. 
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elemento catalisador, o ensinamento, além de ter fé e paciência, é que o devoto 

precisaria vir à Epidauro ainda que não fosse para ser curado em Epidauro. 

121, XVII: Um homem que teve o seu dedo do pé curado por 

uma serpente. Sofrendo terrivelmente de uma ferida maligna no 

dedo do pé, ele foi posto em plena luz do dia no santuário pelos 

servos. Enquanto ele estava sentado num banco, o sono lhe 

apreendeu, então uma serpente surgiu do Ábaton e curou o dedo 

com sua língua e, logo em seguida, voltou de novo para o 

Ábaton. Quando ele acordou curado, disse que tinha tido uma 

visão: pareceu-lhe que um jovem com uma bela aparência pôs 

um remédio sobre seu dedo. 

Neste relato, mais uma vez, é um réptil que aparentemente realiza a cura. Porém, 

verificamos que há uma intersecção de espacialidades aqui, que nos é muito reveladora. 

Primeiro, um homem cujo nome é ignorado é trazido para o santuário pelos servos, ou 

atendentes do templo, com uma ferida no pé. No original, o termo utilizado para se 

referirΝ aΝ estesΝ atendentesΝ éΝ “ ά ”Ν (therápon), palavra grega que deu origem à 

palavraΝ “terapeuta”ΝnoΝportuguês,Ν elesΝ aparecemΝ emΝumΝbomΝnúmeroΝdeΝ inscrições,Ν eΝ

provavelmente seriam mais uma categoria de funcionários do santuário destinada a 

ajudar a locomoção de devotos enfermos e a auxiliar os sacerdotes em algumas 

atividades, foram eles, por exemplo, que descarregaram as bagagens de Melissa, no 

milagre analisado anteriormente – 123, LXV –, ao que tudo indica, eles deveriam ser 

realmente algum tipo de atendentes. 

Curiosamente, o relato faz questão de mencionar que a ação ocorre durante o 

dia, ά  (methámera), ênfase curiosa, talvez isto se deva ao fato dos rituais de 

incubação se realizar prioritariamente à noite. A inscrição também faz referência a outro 

deus que atua, sobretudo, durante a noite, o Sono. Entretanto, o relato parece fazer 

questão de mostrar, com esta afirmação, que os poderes curativos dos rituais, de 

Asclépio e do Sono não estavam apenas limitados a uma parte do dia, mas poderiam 

ocorrer a qualquer momento. 

Além disto, percebemos neste relato também que os sonhos não se produzem 

dentro do indivíduo, eles vêm de fora, eles são trazidos por um deus. A inscrição diz 

queΝoΝtalΝhomemΝfoiΝpostoΝsentado,ΝtalvezΝforaΝdoΝÁbaton,ΝeΝqueΝoΝSonoΝlheΝ“pegou”,ΝouΝ
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lheΝ “apreendeu”,Ν oΝ verboΝ gregoΝ utilizadoΝ paraΝ descreverΝ aΝ açãoΝ foiΝ “ ό ” 

(labontos),ΝqueΝquerΝdizerΝ“pegar”,Ν“tocar”63. Ou seja, podemos afirmar que, para este 

público, os sonhos eram algo concreto, que precisava ser trazido por um deus, os sonhos 

não eram, portanto, um fruto da imaginação. 

Depois de dormir, a narração conta que uma serpente sai do Ábaton e lambe o 

dedo ferido do devoto enfermo e, logo em seguida, volta para o lugar de onde ela saiu. 

Em seguida, a inscrição afirma que o devoto acordou curado. Até aqui, toda a ação foi 

narrada durante a vigília, da perspectiva de um expectador que vê toda a cena. Este 

relato não seria tão diferente dos demais que tratam de curas realizadas por animais se 

não fosse suas últimas linhas. Uma pequena descrição do sonho tido pelo devoto torna 

este milagre bastante significativo. No sonho, não é uma serpente quem aparece, mas 

sim um jovem de bela aparência, que põe um remédio sobre a ferida curando assim o 

doente. Percebemos, então, que uma estreita relação entre espaço onírico e o espaço da 

vigília é rapidamente explicitada. Os sonhos têm relação com a realidade, a serpente, 

animal considerado a forma terrestre de Asclépio, é o que é visto por quem está 

desperto, no entanto, no sonho, o próprio Asclépio é quem aparece como um belo jovem 

– sabemos, pelas estatuetas encontradas no Asclepeion, que o deus poderia aparecer 

também como um jovem garoto64. É por causa desta relação entre estas duas 

espacialidades que a cura pode ocorrer, afinal o ocorrido em sonho produz efeitos no 

espaço concreto do corpo, que pode ser definido na cura. A serpente no mundo desperto 

é o deus no mundo dos sonhos, o sonhado tem como resultado a cura do corpo no 

mundo desperto. 

Assim, as últimas palavras deste relato são inquietantes, pois nos deixam sem 

saber se, para os antigos, foi o deus no espaço onírico que procedeu à cura, ou se foi a 

serpente no espaço terrestre. A ambiguidade, mais uma vez, parece ser proposital, 

provavelmente ela tem como objetivo mostrar a interdependência das duas realidades. 

Apesar de serem espelhadas e análogas, as realidades não são a mesma coisa, o que se 

vê durante a vigília, não é o que se vê em sonho, mas ambas se influenciam 

mutuamente. Podemos inferir o mesmo da leitura do milagre seguinte: 

                                                      
63 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ά . 
64 Consultar anexo de imagens, figuras 08 (p. 189) e 09 (p. 190). 
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123, XLIV: Uma garota muda. Durante sua incubação, ela viu 

uma serpente descendo de uma árvore e entrando no Ábaton. Ela 

acordou assustada e começou a gritar, chamando sua mãe e seu 

pai, assim ela foi curada. 

Mais uma vez, o nome do devoto não é citado, sabe-se apenas que ela é uma 

menina muda. Apesar da incubação ser mencionada, o espaço onírico é pouco 

detalhado, porém todo o relato é bastante significativo. Vemos ser propositalmente 

misturado o espaço onírico com o espaço desperto, como se, neste caso, um fosse a 

continuidade do outro, o terror do sonho se reflete na realidade e produz a cura, a 

menina adquire a capacidade de falar. O que nos chama a atenção é que quem aparece 

no sonho não é Asclépio, pelo menos em sua forma antropomórfica, como ocorre na 

maioria dos milagres, mas sim a própria serpente e, mesmo assim, não há um contato 

direto entre devoto e divindade. Apenas a visão do animal consagrado a Asclépio foi 

suficiente para trazer o resultado esperado. 

Com isto, já podemos passar a analisar o restante do corpus que descreve 

diretamente o espaço onírico e os rituais de incubação. 

 

4.2.3 Durante o sonho 

Apesar de haver relatos em que os rituais de incubação não foram necessários, 

nem que o deus aparecesse diretamente, como vimos até agora, a maior parte dos 

milagres inscritos nas estelas em análise faz menção direta ao espaço onírico. Mesmo 

assim, estes relatos, os que tratam especificamente do espaço onírico, não são 

homogêneos, ou seja, a forma como descrevem os sonhos, às vezes, são 

substancialmente diferentes. Os relatos ora são mais ricos e detalhados, ora são curtos e 

pouco reveladores. Alguns tipos de milagres, por exemplo, se repetem. Enfim, eles 

parecem variar de acordo com alguma faceta que queiram produzir do deus Asclépio, ou 

do dia-a-dia do santuário. 

Por estes motivos, também separamos a análise destes milagres seguindo o 

critério da quantidade de informação que eles trazem acerca do espaço onírico. 

Começaremos, então, por analisar os relatos curtos, ou que trazem poucos dados a 

serem avaliados sobre o espaço dos sonhos. Em seguida, passaremos aos relatos mais 
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longos, ou mais ricos em relação à citada espacialidade. Da mesma forma, como já 

explicamos anteriormente, agruparemos, quando preciso, os milagres por semelhança de 

temas – gravidez, vermes, fraqueza, etc. 

Iniciaremos, portanto, com a análise de milagres curtos, onde há pouca 

referência aos sonhos e em que podemos perceber um teor quase cômico nos relatos. 

121, VIII: Eufanes, uma criança de Epidauro, sofrendo de 

cálculos. Durante sua incubação, pareceu-lhe que o deus surgiu 

eΝ perguntou:Ν “oΝ queΝ vocêΝ meΝ daráΝ seΝ euΝ teΝ curar?”,Ν aΝ criançaΝ

respondeu:Ν“dezΝastrágalos”.ΝOΝdeusΝriuΝeΝdisseΝqueΝpoderiaΝlheΝ

curar. No dia seguinte, ele saiu curado. 

Neste milagre, já percebemos uma mudança em relação aos que foram 

analisados até agora. Primeiro, o ritual de incubação já é mencionado desde o início, a 

criança, que sofre com cálculos nos rins, vem ao santuário para realizar a incubação e a 

realiza. Ela também mantém um diálogo direto e íntimo com o deus. O relato tem uma 

narrativa terna, parece querer revelar, ou construir, outro lado da personalidade de 

Asclépio. Aqui o deus não aparece com o ar grave, típico dos deuses gregos, não se 

relaciona com o mortal de maneira abrasadora que costuma caracterizar o sagrado, 

muito pelo contrário, o deus chega inclusive a rir da resposta do garoto. Podemos 

perceber, diretamente nas fontes, como o Asclépio de Epidauro constrói um novo 

paradigma de divindade grega, cada vez mais próxima dos seres humanos, a partir do 

século IV a. C., como já analisamos. 

A narrativa é levemente cômica pelo seu desenrolar. Como é de se esperar, 

Asclépio pede para que o garoto diga o que ele vai lhe dar em troca da cura, o que será 

dado como ex-voto. Como sabemos o voto era uma condição básica no processo de 

cura. Eufanes, ingenuamente, responde que oferecerá dez astrágalos. Astrágalo era um 

tipo de dado feito com ossos que os gregos costumavam brincar, a simplicidade da 

dádiva oferecida causa o riso do deus que garante proceder à cura. No dia seguinte, 

Eufanes deixa o santuário curado. Outro aspecto que a inscrição nos deixa entrever é 

que nem sempre grandes oferendas eram depositadas em função da cura. Oferendas 

simples também poderiam ser aceitas, o que amplia o público que poderia participar dos 

cultos de Asclépio. De fato, o culto de Asclépio era conhecido por ter uma grande 

frequentação de pessoas simples e humildes. 
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121, XIX: Heraieu de Mitilene. Ele não tinha cabelo na cabeça, 

mas uma barba abundante. Constrangido com as piadas dos 

outros, ele veio para a incubação. O deus untou sua cabeça com 

um remédio, fazendo crescer cabelo nela. 

122, XXVIII: Clinata de Tebas com piolhos. Ele veio com um 

grande número de piolhos no seu corpo. Durante sua incubação, 

ele teve uma visão: pareceu-lhe que o deus lhe despiu e fê-lo 

ficar de pé e nu, então, com uma vassoura escovou os piolhos 

para fora de seu corpo. No dia seguinte, ele deixou o Ábaton 

curado. 

Os dois relatos precedentes versam sobre problemas capilares. Ambos também 

têm um tom cômico. Primeiramente, Heraieu vem ao santuário constrangido com as 

piadas sobre sua cabeça sem cabelos, porém, a inscrição faz questão de enfatizar que 

sua barba era abundante, por que motivo este dado foi mencionado parece ser sem 

propósito, uma vez que ele não tem relação com o desfecho do milagre, pelo menos 

aparentemente, já que é o deus que, para curar o homem da calvície, produz um 

remédio, phármakon ( ά ). Talvez a intenção seja expor o potencial que Heraieu 

tinha para produzir cabelo. O principal, no entanto, é que a cura se realizou e o cabelo 

miraculosamente voltou a crescer, reforçando o poder de Asclépio. 

Em seguida, trouxemos outro milagre de conotação cômica. Clinata, um homem 

que sofria com uma grande quantidade de piolhos espalhados por todo o corpo, vem ao 

santuário para sua incubação. Asclépio lhe cura escovando todo o seu corpo com uma 

vassoura. Apesar do teor relativamente engraçado dos dois relatos, eles não deixam de 

serem miraculosos, afinal retirar os piolhos de uma pessoa utilizando-se de uma 

vassoura em sonho é algo realmente espetacular. 

Muitas curas, entretanto, parecem se relacionar a problemas de higiene, como 

parece ser o caso de Clinata. Sabemos, também pelos vestígios arquitetônicos, que havia 

uma rotina de dietas, banhos e exercícios no santuário de Epidauro e que, de uma 

maneira geral, os gregos tinham hábitos de higiene precários. Os piolhos, por exemplo, 

eram uma epidemia recorrente na Grécia Antiga. Ou seja, apesar da grande maioria das 

inscrições afirmarem que as curas ocorriam magicamente pelo poder do deus, podemos 

inferir que, em muitos casos, havia tratamentos que deveriam culminar com os sonhos 
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durante a incubação. No entanto, ser curado de forma rápida, em uma noite, ou ao longo 

de um tratamento de vários dias, ou de outra forma inusitada era, no final das contas, 

uma mostra do poder de Asclépio. A cura advinda pelo contato com o espaço sagrado, 

do santuário, dos animais, ou dos sonhos, vem pela vontade de um deus. Por isto, o mais 

importante para os sacerdotes que talvez editaram as inscrições, não era descrever os 

longos tratamentos que uma pessoa pudesse ter passado, embora às vezes isto ocorresse, 

mas sim contar o sonho, pois é aí que o deus expressa sua vontade, é a consolidação do 

milagre da cura, da mudança de status. 

122, XXIX: Agestrato com dores de cabeça. Ele sofria de 

insônia por causa de suas dores de cabeça. Quando ele veio ao 

Ábaton, ele dormiu e teve uma visão, em um sonho: pareceu-lhe 

que o deus o curava de suas dores de cabeça e, fazendo-lhe ficar 

de pé e nu, ensinou-lhe o soco usado no pancrácio. No dia 

seguinte, ele partiu curado e, algum tempo depois, ele ganhou no 

pancrácio nos Jogos de Nemeia. 

123, LXII?: [— — —] de Argos, epiléptico. Durante sua 

incubação, teve uma visão: pareceu-lhe que o deus vinha e 

acertava-lhe com um anel de dedo no olho (?) e assim saiu 

curado. 

Mais uma vez, estes dois relatos apresentados acima parecem possuir um teor 

levemente cômico, pela maneira com que os fatos se desenvolvem e pelos seus 

desfechos. Ambos ocorrem na incubação e o contato com Asclépio é direto e 

surpreendentemente íntimo. Agestrato, que tinha insônia por suas dores de cabeça, em 

sonho, se encontra com Asclépio que lhe faz ficar nu, à maneira dos esportistas gregos, 

e lhe cura com um soco do pancrácio. O pancrácio ( ά ) era um estilo de luta 

bastante apreciado pelos gregos antigos que envolvia socos, chutes, arremessos e 

estrangulamentos. Eusébio de Cesareia faz uma breve cronologia das primeiras 

Olimpíadas e, através de seus relatos, sabemos que o pancrácio era bastante violento, 

atletas quebravam membros e chegavam inclusive a morrer nestes combates65. No caso 

de Agestrato, além de ganhar a cura das dores de cabeça, ele ganha também o 

                                                      
65 Eusebius’ Chronicle. 
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conhecimento de um novo golpe deste esporte que o torna vencedor dos jogos de 

Nemeia. 

No milagre LXII, encontramos um caso semelhante, um epiléptico de Argos 

parece também ter sido curado por um soco. A inscrição está em estado bastante 

fragmentário, a palavra olho, por exemplo, está reconstituída por isto colocamos a 

interrogação após ela. No entanto, é possível entender que a epilepsia é sanada após 

Asclépio tê-lo acertado com um anel de dedo. As cenas soam cômicas pela forma 

aparentemente inusitada como a cura é procedida. Ambos ficam curados de problemas 

sérios que têm origem na cabeça, justamente com pancadas na própria cabeça. Mais 

uma vez, notamos uma maneira paradoxal de cura, o mal que traz o bem. E, da mesma 

maneira, o sonhado mantém relação com desperto, o que Agestrato aprendeu no espaço 

onírico foi aplicado com sucesso no espaço profano garantindo-lhe a vitória. 

Percebemos, então, a dificuldade de interpretação do que ocorre no espaço 

onírico, pois, no mesmo relato, uma parte da narrativa tem seu efeito alcançado pelo seu 

contrário, ou seja, soco deve ser interpretado não como um mal, mas como um bem, a 

relação com o espaço desperto é inversa. Porém, ao mesmo tempo, na outra parte da 

narrativa o seu efeito é direto, ele aprende um golpe que é utilizado, da forma como foi 

sonhado, no espaço desperto, ou seja, a relação entre os dois espaços é direta. Por isto 

que, para os gregos, o contato com o mundo dos sonhos era importante, ele produzia 

efeitos na realidade desperta, porém sua interpretação não era fácil nem evidente. 

Também é possível perceber que a prática de esportes era considerada saudável e 

estimulada no processo de cura. 

Como já mencionamos anteriormente, o século IV a. C. é marcado por uma série 

de transformações na Grécia, transformações tais advindas, sobretudo, por conflitos 

bélicos. Como não poderia deixar de ser, alguns relatos contidos no corpus de inscrições 

de um santuário de cura tratam de feridas de guerra, como é o caso dos que 

analisaremos em seguida. Estes milagres servem para apoiar a ideia de que o culto de 

Asclépio se populariza também pela demanda crescente dos enfermos das batalhas, cada 

vez mais frequentes em toda a Grécia Antiga. Percebemos que os rituais de cura, nos 

Asclepeions, respondiam a este momento de transformações e traumas. Num contexto 

de guerra, parece convincente que se popularize um culto de cura milagrosa. Estes 
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relatos que abordam curas de feridas de guerras têm quase o mesmo tipo de narrativa, 

são curtos e o milagre se processa de maneira semelhante. 

121, XII: Evipo tinha uma ponta de lança na sua mandíbula há 

seis anos. Durante sua incubação, o deus extraiu a ponta de 

lança e a deu nas mãos dele. No dia seguinte, ele saiu curado 

com a ponta da lança na mão. 

122, XXX: Górgias de Heracleia, com pus. Durante uma 

batalha, ele foi ferido por uma flecha no pulmão e há um ano e 

meio teve um supurado tão ruim que encheu sessenta e sete 

vasos com pus. Durante sua incubação, ele teve uma visão: 

pareceu-lhe que o deus extraia a ponta da flecha do seu pulmão. 

No dia seguinte, ele saiu curado, segurando a ponta da flecha 

nas mãos. 

Os milagres de Evipo e Górgias são impressionantes pela explícita e intensa 

ligação que expressam entre o espaço onírico e o espaço desperto. Ambos têm algum 

projétil prejudicando seus corpos por causa de alguma batalha em que se envolveram. O 

primeiro tem um projétil na mandíbula, há espantosos seis anos, e o segundo no pulmão, 

há um ano e meio, que encheu surpreendentes sessenta e sete potes com pus. O milagre 

de Górgias tem uma narrativa mais detalhada, porém os dois são curados da mesma 

maneira. Durante a incubação, eles têm contato com Asclépio, em sonho, e o deus 

arranca os projéteis que incomodavam seus corpos e os entrega em suas mãos. O mais 

impressionante é que, de acordo com as inscrições, eles acordam, no dia seguinte, com 

os projéteis nas mãos. 

É tentador utilizar estes relatos para afirmar que pequenas cirurgias poderiam ser 

realizadas, no santuário, enquanto os devotos estariam adormecidos pelo sono 

ritualmente induzido e que alguns sonhos teriam também um teor de veracidade, talvez 

uma alucinação hipnótica como sugeriu Alice Walton66. Apesar de instrumentos 

cirúrgicos terem sido encontrados no Asclepeion de Epidauro, que sugerem que tais 

práticas poderiam ocorrer, eles são do século IV d. C, ou seja, quase oitocentos anos 

depois do período que estamos avaliando67. Continua sem comprovação direta a 

                                                      
66 WALTON, Alice. The Cult of Asklepios. p. 60. 
67 Ancient Greece Odyssey: Epidaurus. 
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hipótese de que a medicina científica grega teria surgido a partir dos cultos de Asclépio. 

O fato se torna ainda mais estarrecedor quando sabemos que os sacerdotes, nos cultos 

de Asclépio, poderiam ser escolhidos, por exemplo, em sorteio. No caso de Atenas, 

qualquer cidadão poderia ser eleito para sacerdote de Asclépio, nas palavras de Stephen 

Lambert, esteΝeraΝumΝexemploΝdeΝ“sacerdócioΝdemocrático”68. O sacerdócio poderia ser 

também comprado69, o que dificultaria o acúmulo do conhecimento específico 

necessário para exercer tal prática, sobretudo, da cirurgia – lembremos que o poeta 

Sófocles, por exemplo, tinha sido sacerdote de Asclépio70. 

Neste ponto, o mistério da cura milagrosa continua. O que devemos perceber é 

como estas experiências eram socializadas, o devoto antes enfermo, com um projétil 

perfurando o seu corpo, depois de ter contato com Asclépio, no mundo dos sonhos, 

acorda com o projétil que lhes feria em suas mãos e pode mostrá-lo em seus lugares de 

origem, divulgado ainda mais o culto e os poderes infindáveis de Asclépio. O mesmo 

estilo está presente nas inscrições seguintes: 

122, XXXII: Antícrates de Cnido, olhos. Numa batalha, ele foi 

atingido por uma lança em ambos os olhos, e ficou cego; a ponta 

da lança ainda permanecia consigo, furando seu rosto. Durante 

sua incubação, ele teve uma visão: pareceu-lhe que o deus 

arrancava o projétil e, em seguida, concertava suas pálpebras 

novamente e as chamadas pupilas. No dia seguinte, ele saiu 

curado. 

122, XL: Timon [— — —] ferido por uma lança no olho. 

Durante sua incubação, ele teve uma visão, em um sonho: 

pareceu-lhe que o deus untava uma erva e derramava em seu 

olho. Assim, ele saiu curado. 

A composição da narrativa é muito parecida a dos relatos anteriores, e tratam do 

mesmo tema, feridas de guerra. Porém, existem diferenças que necessitam serem 

citadas. Ambos os casos, XXXII e XL, tratam de cegueiras adquiridas em batalhas, o 

que deveria ser aparentemente irreversível. Seus desfechos são ligeiramente diferentes, 

                                                      
68 LAMBERT, Stephen D. The social construction of priests and priestesses in Athenian honorific decrees 
from the fourth century BC to the Augustan period. p. 70. 
69 SEG 53:2246. 
70 WALTON, Alice. The Cult of Asklepios. p. 29. 
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os devotos não saem com o objeto que lhes feria em mãos. A atuação de Asclépio 

também é mais ricamente detalhada, nos milagres de Antícrates e Timon, o deus não 

extrai simplesmente os projéteis, como nos anteriores, ele recupera as pálpebras e as 

pupilas de um, prepara um remédio e põe sobre os olhos de outro. 

Podemos perceber que as inscrições tentam construir uma imagem dinâmica de 

Asclépio, tanto de personalidade quanto de proceder. Em alguns casos, só a visão do 

deus basta para a cura, em outros, além de aparecer, a divindade tem que tocar o 

enfermo, em outros ainda é preciso ir mais além, é preciso que Asclépio faça remédios, 

incisões e cirurgias para que a cura se realize. Vemos, então, o que analisamos 

anteriormente, em Asclépio temos a construção de um deus polivalente que abarca 

procedimentos que pertenciam a divindades diferentes. Em todos estes casos, a 

realização da cura só foi possível graças à entrada no espaço onírico, como foi 

explicitado pelas inscrições. Mais uma vez, o contato com o deus em sonho parece ser 

mais importante e merecedor de ser eternizado na inscrição do que uma suposta cirurgia 

que talvez tenha ocorrido durante a incubação. 

Podemos analisar milagres em que uma prática cirúrgica fica sugerida nos 

relatos a seguir: 

121, XIII: Um homem de Torona com sanguessugas. Durante 

sua incubação, ele teve uma visão, em um sonho: pareceu-lhe 

que o deus lhe cortava o peito com uma faca para retirar as 

sanguessugas, as dava em suas mãos, e costurava o peito. No dia 

seguinte, ele saiu com as sanguessugas nas mãos e foi embora 

curado. Ele havia as engolido enganado por sua madrasta que as 

havia colocado em sua papa. 

122, XXVII: Um homem com um abscesso no abdômen. 

Durante sua incubação, ele teve uma visão, em um sonho: 

parecia-lhe que o deus ordenava aos seus auxiliares que o 

agarrassem e o prendessem firmemente para que ele abrisse seu 

abdômen. O homem tentou correr, mas eles o agarraram e o 

amarraram na mesa de operação. Após isto, Asclépio abriu sua 

barriga, removeu o abscesso e, depois de ter costurado, o retirou 
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de suas amarras. Assim, ele saiu curado, mas o chão do Ábaton 

ficou coberto de sangue. 

123, LXVI: Panfaes de Epidauro com uma úlcera dentro da 

boca. Durante sua incubação, ele teve uma visão: pareceu-lhe 

que o deus abria sua boca com as mãos, retirava a úlcera e a 

limpava, assim ele saiu curado. 

Nestes três milagres, além do evidente intercâmbio entre as duas espacialidades, 

onírica e desperta, também há uma forte alusão a práticas cirúrgicas. No relato de 

Panfaes, Asclépio faz uma pequena cirurgia para retirar a úlcera de sua boca, mas não 

faz apenas isto, o deus também limpa sua boca, demonstrando a importância da higiene, 

importante notar que os gregos, de uma maneira geral, provavelmente desconheciam a 

higiene bucal71. No milagre XXVII chega-se inclusive a mencionar o fato que o chão do 

Ábaton ficou recoberto de sangue, após, em sonho, Asclépio ter aberto o abdômen do 

enfermo para retira-lhe um abcesso. No milagre XIII, assim como nos relatos XII e 

XXX, o devoto sai com a prova de cura nas mãos, agora não mais uma ponta de lança, 

mas as sanguessugas que lhes prejudicavam. O sonho prova-se real não apenas pelo fato 

dele ter as sanguessugas, que antes estavam dentro de si, nas mãos, mas também porque 

descobriu que sua madrasta verdadeiramente as colocou em sua papa. 

Nestes relatos, parece inconteste que, para os antigos, o sonho é uma realidade 

legítima que influencia a vivência humana no mundo concreto. Sonho e vigília são 

considerados, claramente, como fazendo parte de uma mesma contiguidade, eles não 

são opostos, um espaço tem influência sobre o outro de forma mútua. Podemos perceber 

nestesΝ relatosΝ tambémΝ queΝ umaΝ terminologiaΝ “médica”Ν começaΝ aΝ fazerΝ parteΝ doΝ

cotidiano grego. A causa provável disto talvez tenha sido o advento da peste do final do 

séculoΝVΝa.ΝC.,ΝestaΝterminologiaΝ“médica”ΝéΝperceptívelΝemΝváriasΝproduçõesΝliteráriasΝ

deste período, inclusive no teatro ateniense dos séculos V e IV a. C.72. As cirurgias são 

narradas com relativa riqueza de detalhes nas inscrições de Epidauro, a limpeza, os 

cortes, as costuras, as partes do corpo em que o problema se localiza são definidas com 

certa precisão. Não é, entretanto, uma literatura altamente especializada, mas também 

não é uma literatura ingênua. 

                                                      
71 MAFFRE. J-J. A vida na Grécia Clássica. p. 93. 
72 MITCHELL-BOYASK, Robin. Plague and the Athenian imagination. p. 19. 
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Outro problema que parece ter acometido bastante os gregos antigos foi a 

cegueira. Das doenças citadas no corpus de inscrições aqui analisadas, a maior parte 

delas são casos de cegueira. Vejamos como alguns casos são descritos nas inscrições. 

121, XVIII: Alcetas de Hálix. Este homem cego teve uma visão 

em um sonho: parecia-lhe que o deus se aproximava dele e, com 

os dedos, abria seus olhos, e ele começou, primeiramente, a ver 

as árvores no santuário. No dia seguinte, ele saiu curado. 

123, LXV: Um homem cego. Enquanto estava no banho, ele 

perdeu seu frasco de óleo. Durante sua incubação, pareceu-lhe 

que o deus mandava que ele procurasse o frasco de óleo no 

grande dormitório, à esquerda da entrada. No dia seguinte, ele 

foi fazer a procura com a ajuda de um servo. Quando entrou no 

dormitório, ele viu o frasco de óleo, e ficou curado. 

Nos santuários de Asclépio de todo o Mediterrâneo, encontramos uma incidência 

muito grande de ex-votos relacionados a problemas oftalmológicos. Com o Asclepeion 

de Epidauro não é diferente, também encontramos muitas inscrições agradecendo a 

curas de cegueiras. Mesmo a literatura antiga, exterior aos santuários, os reconhece 

como notáveis centros de cura a este tipo de problema. Atualmente, pela descrição dos 

sintomas, e a maneira como se relata que a cegueira foi curada, supõe-se que surtos de 

tracoma tenham acometido todo o mundo mediterrâneo em vários momentos da 

Antiguidade73. O tracoma é uma infecção oftalmológica que pode levar à cegueira e está 

relacionada à falta de higiene. O diagnóstico poderia ser correto para algumas inscrições 

de Epidauro, como, por exemplo, nos dois relatos acima, especialmente o LXV, em que 

um homem cego fica curado após um banho, ou seja, depois de ter uma rotina adequada 

de higiene. Importante notar que nesta inscrição também se faz referência a um 

“dormitório”ΝqueΝnãoΝéΝoΝÁbaton,ΝemΝgregoΝΆ .ΝAΝpalavraΝempregadaΝéΝ“ ί ”Ν

(klisia),Ν queΝ podeΝ serΝ traduzidaΝ comoΝ “lugarΝ paraΝ deitar”,Ν “lugarΝ paraΝ dormir”,Ν

“dormitório”74,Ν acompanhadaΝ daΝ palavraΝ “ ά ”Ν (megala),Ν ouΝ seja,Ν “grande”75. A 

inscrição parece fazer referência a outro dormitório que provavelmente não se destinava 

                                                      
73 MEIER, C. Sonho e ritual de cura. p. 97.; DITTRICK, H. Ex voto of medical interest. p. 349. 
74 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ί . 
75 IDEM. Ibidem. verbete: έ . 
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aos rituais de incubações. As coordenadas dadas – “àΝ esquerdaΝ da entrada”Ν –, se 

considerarmos a entrada leste, parecem coincidir com o edifício do katagogion, uma 

enorme construção de base retangular que servia como um hotel para alojamento dos 

peregrinos76. 

No entanto, a explicação higiênica não se concilia com todos os relatos, como 

podemos observar nos seguintes: 

121, XI: Ésquines subiu numa árvore para olhar dentro do 

Ábaton enquanto os suplicantes estavam dormindo. Porém, ele 

caiu da árvore sobre uma cerca e se feriu nos dois olhos. Num 

estado de desastrosa cegueira, ele foi como suplicante ao deus e, 

durante sua incubação, ele foi curado. 

121, XXII: Hermon de Tasos. Sua cegueira foi curada pelo deus, 

mas, uma vez que ele não trouxe as oferendas, o deus o fez ficar 

cego novamente. Quando ele voltou, durante a sua incubação, o 

deus o curou outra vez. 

Alguns autores, como Bronwen L. Wickkiser, conjecturam que tais inscrições 

exageram alguns elementos para aumentar o poder de Asclépio em comparação aos 

médicos mortais, já que é possível que existisse um ambiente de competitividade entre a 

incipiente medicina científica e a medicina religiosa77. Outro ponto de vista é dado por 

Ludwig Edelstein78, de uma maneira geral, para este autor, existia um corpo de 

sacerdotes incrédulos que comandavam uma massa de fiéis ingênuos, nestes rituais. 

Além disto, ele advoga da frágil ideia de que havia uma ligação entre o culto de 

Asclépio e a medicina científica. Ambos os autores se equivocam pela adesão ao 

positivismo que, vez por outra, caracterizam os estudos clássicos. A dificuldade ao 

analisar este tipo de fonte aumenta quando lidamos com um dado que não é passível de 

demonstração científica, e é parcialmente desprezado pelos dois autores: a fé. Por outro 

lado, devemos compreender, como já enfatizamos diversas vezes, tanto as doenças 

como as curas em seus contextos socioculturais. 

                                                      
76 Ver figura 8. p. 84. 
77 WICKKISER, B. L. Asklepios, medicine, and the politics of healing in fifth-century Greece. p. 59. 
78 EDELSTEIN, Emma Jeannette; EDELSTEIN, Ludwig. Asclepius: A Collection and Interpretation of the 
Testimonies. 
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A cegueira, em especial, é uma doença carregada de significados para o grego 

antigo. Ela não é apenas uma disfunção que é adquirida nos olhos, ela pode ser 

resultado de uma polução moral. Na mitologia, o rei Édipo, por exemplo, se cegou 

depois que descobriu sua falta em relação ao sagrado. A cegueira pode ser também um 

castigo enviado pelos deuses, como foi caso de Hermon de Tasos, Asclépio o fez ficar 

cego pela falta que ele cometeu em relação ao sagrado quando não depositou as 

oferendas em agradecimento a sua cura. O mesmo ocorre com Ésquines que parece ter 

feito algo que não se deveria fazer: observar o que ocorre durante os rituais de 

incubação sem estar participando deles, o mistério do ritual deveria ser preservado. A 

cegueira nos olhos, em alguns casos, parece ser o resultado da cegueira de espírito, ou 

seja, a falta de fé. 

Mais do que relatar milagres, ou produzir efeitos psicossomáticos, as inscrições 

parecem querer plasmar um tipo de indivíduo e como este deveria se comportar perante 

o sagrado. A visão trazida por Asclépio, portanto, não é apenas a visão dos olhos, mas 

uma nova maneira de ver a vida. A análise dos casos seguintes é significativa neste 

sentido:  

121, IV: Ambrosia de Atenas, caolha. Ela veio como suplicante 

ao deus. Enquanto ela andava pelo santuário, ela ria de algumas 

curas, dizendo que era inacreditável e impossível que os coxos e 

cegos ficassem curados simplesmente vendo sonhos. Durante 

sua incubação, ela teve uma visão: pareceu-lhe que o deus dizia 

que a curaria, mas ele pedia, como pagamento, que ela dedicasse 

um porco de prata ao santuário como lembrança de sua 

ignorância. Depois de dizer isto, ele cortou o olho doente e o pôs 

em um remédio. No dia seguinte, ela saiu curada. 

121, IX: Um homem veio como suplicante ao deus, cego a tal 

ponto que um de seus olhos tinha apenas a pálpebra, sem nada 

na órbita, inteiramente vazia. Alguns dos que estavam no 

santuário riram de sua ingenuidade de achar que recuperaria sua 

visão quando não existia o menor vestígio de um de seus olhos, 

mas somente a órbita vazia. Durante sua incubação, ele viu uma 

aparição: pareceu-lhe que o deus preparava um remédio, em 
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seguida, abria suas pálpebras, e o vertia dentro delas. No dia 

seguinte, ele saiu com a visão restaurada em ambos os olhos. 

Além das curas, os dois casos aprecem querer deixar uma mensagem em 

linguagem metafórica, parecem querer demonstrar que o verdadeiro cego é aquele sem 

fé. Ambrosia, podemos assim afirmar, foi curada de duas cegueiras, a dos olhos e a do 

espírito, e esta parece ser a mais importante, já que, segundo a inscrição, ela própria 

depositou seu ex-voto como símbolo de sua antiga ignorância. No relato IX, os cegos 

eram aqueles que não acreditavam na cura do homem que não tinha mais as órbitas dos 

olhos. Importante notar que ambos não foram curados diretamente por Asclépio, mas 

através da intermediação de um remédio. Enfim, Edelstein e Wickkiser poderiam não 

estar totalmente errados ao afirmarem que os sacerdotes poderiam manipular as 

inscrições. Meier e Dittrick também podem ter razão ao defenderem o tracoma como 

causa das cegueiras. Porém, todos estes fatores estão ligados e inseridos no contexto da 

fé, a intenção de todos, sacerdotes e fiéis, era produzir um ambiente necessário para o 

encontro com a divindade e a obtenção da cura, e a cura deve ser entendida, sobretudo, 

como uma nova relação com o corpo e com o sagrado. 

A mesma temática é retratada nos próximos relatos: 

121, III: Um homem que tinha os dedos da mão paralisados, 

exceto um, veio suplicar ao deus. Quando ele viu as placas no 

santuário, ele não acreditou nas curas e zombou das inscrições. 

Durante sua incubação, ele teve uma visão: pareceu-lhe como se 

ele estivesse brincando de dados, à sombra do templo, e estando 

prestes a lançar o dado, o deus apareceu e saltou sobre sua mão 

estendendo seus dedos. Quando o deus saiu de cima de sua mão, 

ele se viu fechando e abrindo a mão, estendendo dedo por dedo. 

Quando todos os seus dedos estavam endireitados, o deus lhe 

perguntou se ele continuaria sendo incrédulo diante das 

inscriçõesΝnasΝplacasΝnoΝsantuário,ΝeleΝrespondeuΝqueΝnão.Ν“UmaΝ

vez que você foi incrédulo com as coisas que não mereciam 

incredulidade”,ΝdisseΝoΝdeus,Ν“teuΝnomeΝseráΝdeΝagoraΝemΝdianteΝ

Ápisto (Incrédulo)”.ΝNoΝdiaΝseguinte,Νele saiu curado. 
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122, XXXVI: Cafisias [— — —] o pé. Ele riu das curas de 

AsclépioΝ eΝ disse:Ν “seΝ oΝ deusΝ curouΝ pessoasΝ coxasΝ eleΝ estáΝ

mentindo, pois, se ele tivesse o poder para tanto, por que não 

curouΝHefesto?”ΝOΝdeus,Νporém,ΝnãoΝescondeuΝqueΝinfligiriaΝuma 

penalidade pela insolência. Assim, Cafisias, enquanto 

cavalgava, foi derrubado por seu teimoso cavalo que sentiu 

cócegas no assento, imediatamente seu pé foi ferido e, numa 

maca, ele foi levado ao santuário. Mais tarde, depois de ter 

suplicado fervorosamente, o deus o curou. 

123, XLVII: [— — —] Anfimnasto um pescador. Ele trouxe os 

peixes para a Arcádia, e prometeu doar um décimo do lucro com 

a venda dos peixes a Asclépio, mas não cumpriu seu voto. 

Quando ele foi vender a pesca em Tegeia, de repente, mosquitos 

se inclinaram sobre ele e picaram todo seu corpo. Como muitas 

pessoas estavam ao redor vendo tudo, Anfimnasto admitiu 

publicamente a falta que havia feito a Asclépio. Quando ele orou 

ao deus para pedir perdão, os peixes se multiplicaram. Assim, 

Anfimnasto dedicou o dízimo a Asclépio. 

Os três homens acima mencionados receberam algum tipo de punição pela falta 

de fé e por zombarem do sagrado. O primeiro relato, do homem com a mão paralisada, 

faz paralelos interessantes entre corpo, espaço onírico e fé. Dentro do próprio sonho, 

que ocorre próximo ao templo – espacialidade onírica como reflexo da espacialidade 

desperta –, Asclépio aparece a partir do nada, como uma epifania, de fato a palavra 

empregada em grego é o verbo ἐ ί  (epiphaino), verbo tipicamente utilizado para 

mencionar as aparições divinas, e pisa na mão do enfermo. A partir deste momento, não 

sabemos se a mão que se estende e articula dedo por dedo é a mão do sonho, se é a mão 

do corpo físico ou se realmente existe alguma diferença entre elas. Espacialidades de 

espécies diferentes, mas que atuam unidas sobre o corpo. 

Além disto, a voz do Asclépio da inscrição deixa um ensinamento, o antigo 

corpo, doente e descrente, está ritualmente morto, morreu quando se “enterrou”ΝabaixoΝ

do Ábaton, durante sua incubação, para renascer curado. E, como um corpo que nasce 

ele precisa ser nomeado, por causa da incredulidade que o suplicante teve diante do 
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sagrado o próprio deus lhe nomeia de  (Ápistos), ou seja, Incrédulo, para que se 

lembre, para sempre, de sua ignorância. Em certa medida, a nomeação foi também uma 

punição pelo comportamento inadequado para com o sagrado e a cura, muito mais do 

que a recuperação dos movimentos da mão, foi uma nova maneira de perceber a vida. 

Para Anfimnasto, a punição por sua negligência, em não pagar o dízimo que 

prometeu, veio de forma dolorosa, insetos picam todo o seu corpo. No momento do 

ataque, ele teve que admitir o erro que cometeu publicamente, além de passar por um 

inconveniente público, serviu também como exemplo. Depois, teve que orar para pedir 

perdão e finalmente dedicar o dízimo a Asclépio como havia prometido. 

No caso de Cafisias, sua punição foi sua ferida. Por ter debochado dos milagres, 

o seu cavalo enfurecido o derruba ferindo seu pé. Importante notar que Asclépio parece 

também se utilizar dos animais para promover o mal. As inscrições deixam perceber que 

o mesmo Asclépio que cura também fere. A mesma atitude aparentemente cruel de 

Asclépio, como deus que fere, pode ser percebida nas inscrições a seguir, que devem ser 

tomadas em continuidade, já que suas histórias se relacionam: 

121, VI: Pândaro da Tessália tinha feridas na testa. Durante sua 

incubação, ele teve uma visão: pareceu-lhe que o deus enfaixou 

seu ferimento com uma fita e lhe ordenou que, quando saísse do 

Ábaton, removesse a fita e a dedicasse ao templo. Assim que o 

dia chegou, ele se levantou, tirou a fita e viu seu rosto sarado de 

sua ferida. Ele dedicou a fita ao templo, que continha as marcas 

que estavam na sua testa. 

121, VII: Equedoro recebeu as feridas de Pândaro além das que 

ele já tinha. Ele tinha recebido o dinheiro de Pândaro para 

oferecer ao deus de Epidauro em seu nome, mas ele não o fez. 

Durante sua incubação, ele teve uma visão: pareceu-lhe que o 

deus estava diante dele e lhe perguntou se ele tinha recebido 

algum dinheiro de Pândaro de Eutena para consagrar ao 

santuário. Ele respondeu que não recebeu nada, mas se o deus 

lhe curasse, consagraria uma imagem pintada para ele. 

Imediatamente, o deus amarrou a fita de Pândaro com as marcas 

de suas feridas, e ordenou que quando ele saísse do Ábaton 
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retirasse a fita, lavasse o rosto na fonte e se olhasse na água. No 

dia seguinte, ele deixou o Ábaton, retirou a fita, que não tinha 

mais as marcas, mas quando se olhou na água, ele viu que seu 

rosto estava, além de suas feridas, com as marcas de Pândaro. 

Como na maioria dos relatos, Pândaro que tem feridas na testa, vai dormir no 

Ábaton para realizar sua cura. A cura é realizada e o deus pede para que a fita seja 

dedicada ao santuário, o que Pândaro faz. Porém, parece que uma parte da deposição 

deveria ser feita em dinheiro, e Pândaro pede para que Equedoro faça esta deposição, 

assim podemos inferir. No entanto, o dinheiro não é depositado e Equedoro ainda mente 

tentando barganhar sua cura com o deus. Asclépio, além de não curar, aumenta as 

feridas de Equedoro. 

As inscrições mostram, em uma sequência, o comportamento adequado e 

inadequado para com o sagrado.  A doença de Equedoro é o resultado de sua índole má, 

assim como a de Hermon de Tasos, que fica cego uma segunda vez por não depositar 

suas oferendas. Os casos de Hermon e Equedoro são semelhantes, apesar do de 

Equedoro ser contado com mais detalhes, o sentido é o mesmo, o pagamento do deus 

não pode ser esquecido. 

Nestes casos, a doença é outro caso de punição moral enviada pelo deus, mais 

uma vez causada pela falta de fé e pela ação humana inadequada para com o sagrado. 

Além disto, é revelada outra faceta de Asclépio, um lado vaidoso do deus que não 

admite ser questionado, ou posto em dúvida. Percebemos, então, que uma personalidade 

complexa é construída em torno de Asclépio, contradizendo a afirmação de Walter 

Burkert de que Asclépio teria uma personalidade pobre dentro do panteão grego, tendo 

apenas um caráter funcional, lembrado na hora da dor para curar79. Até o momento, 

podemos notar que as inscrições traçam um perfil gentil, amigável, às vezes bem 

humorado, e ao mesmo tempo, vaidoso e temperamental de Asclépio que não é 

aleatório, mas responde com certa coerência a cada situação, num panorama até mais 

ricoΝ eΝ dinâmicoΝ doΝ queΝ outrasΝ divindadesΝ olímpicasΝ consideradasΝ deΝ “maiorΝ

importância”. 

À medida que modelam o deus, as inscrições modelam também os devotos, elas 

ensinam a como pedir, como agradecer, como se portar. Portanto, o comportamento do 
                                                      
79 BURKERT, Walter. Greek religion. p. 214. 
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deus condiciona o comportamento dos seus devotos. Apesar de inferirmos que possa 

haver uma editoração das inscrições, é possível perceber também que elas são uma 

construção coletiva. A profundidade dos ensinamentos, em diversos contextos, leva a 

crer que seria impossível que todos os relatos tenham saído de uma única mente, no 

período de uma única vida. Pelo contrário, eles parecem ser coletivos e construídos ao 

longo do tempo, através da experiência de vida de várias pessoas, porém, estes relatos 

foram coletados e anotados nas estelas em um único momento, o das grandes reformas 

do santuário ocorridas no século IV a. C.. 

Portanto, Asclépio não seria apenas o infalível deus da cura, mas poderia ser 

também o implacável deus da doença, que fere por vingança, por vaidade, pela falta de 

fé. Cafisias, por exemplo, tem a oportunidade de se reconciliar com Asclépio, porém, 

somente depois de suplicar fervorosamente. Notemos que a relação doença/cura não é 

tão simples assim. Vir ao santuário, fazer o ritual de incubação, adentrar a espaço 

onírico e se encontrar com Asclépio não implica necessariamente na cura. A cura 

depende de uma complexidade de fatores que vão desde a vontade do deus quanto da 

disposição do enfermo e sua fé. A cura não diz respeito a uma relação unilateral que 

começa no deus e termina no devoto, a cura é um processo que ocorre em ambos os 

lados. Outra quantidade de inscrições nos deixa entrever este outro aspecto deste 

processo. 

122, XXXV: [— — —] de Epidauro, coxo. Ele veio como 

suplicante para o santuário em uma maca. Em sua incubação, ele 

teve uma visão: pareceu-lhe que o deus quebrava sua muleta e 

lhe ordenava a ir pegar uma escada e subir o mais alto possível 

para cima do templo. O homem tentou fazê-lo, em um primeiro 

momento, então, porém, perdeu a coragem e ficou acima do 

friso. Finalmente, ele deu-se conta e desceu a escada pouco a 

pouco. Asclépio, primeiramente, ficou indignado com a atitude, 

depois riu porque ele foi tão covarde. Ele se atreveu a fazê-lo 

depois, durante o dia, e foi embora ileso. 

122, XXXVII: Climenes de Argos, fraqueza no corpo. Ele veio 

ao Ábaton e, durante a sua incubação, ele teve uma visão: 

pareceu-lhe que o deus envolvia uma coberta de lã vermelha em 
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volta de seu corpo e o levava para um banho num lago, próximo 

ao santuário, qual tinha uma água extremamente fria. Ele tremia 

de angústia, Asclépio disse que não poderia curar pessoas 

covardes, mas sim, aqueles que vinham, ao seu temenos, cheios 

de esperança de que ele não faria mal algum, mas poderia 

mandá-los embora curados. Quando ele acordou tomou um 

banho e saiu curado. 

O texto destes dois milagres está bastante reconstituído por causa do estado 

fragmentário desta parte da segunda estela. Adotamos como base a reconstituição 

sugerida por Rudolf Herzog80 e a tradução em língua inglesa dos Edelstein81, uma 

tradução alternativa com leves alterações e com o texto mais lacunar é sugerida por 

Jean-Louis Julien, em língua francesa82. Apesar do estado fragmentário é possível 

perceber que as inscrições abordam casos de covardia. Covardia não apenas no sentido 

de medo ou fraqueza, mas na ausência de ação da parte que é de responsabilidade do 

enfermo no processo de cura, e mesmo da falta de fé. Para que a cura ocorra, portanto, 

não bastam as prescrições e o poder de Asclépio, é preciso que o devoto também aja, 

também acredite e também se mobilize para se curar. O milagre XXXV afirma que 

Asclépio fica indignado com a falta de fé do enfermo que não faz o que ele mandou. O 

mesmo ocorre com Climenes, no milagre XXXVII, que treme de angústia na presença 

de Asclépio. O ensinamento deixado por este relato é que parece ser o mais interessante, 

ele afirma que o deus não cura os covardes, ou aqueles sem fé que não confiam em seu 

poder, Asclépio cura apenas aqueles que acreditam que ele pode lhes deixar saudáveis. 

A responsabilidade da cura, portanto, também é passada para o devoto. A cura 

não vem do deus, ela é uma interação entre deus e devoto. Talvez não seja por acaso 

que Asclépio não apareça em qualquer espaço, mas no espaço onírico, falando 

diretamente a cada um, prescrevendo o que cabe a cada pessoa de maneira particular. O 

poder do deus é tão indispensável quanto a fé ou a postura ativa do enfermo para sua 

cura. O ensinamento parece estar em consonância com o que se acreditava na época, um 

texto da tradição hipocrática coloca o mesmo princípio quase que nas mesmas palavras: 

“orarΝ éΝ semΝ dúvidaΝ coisaΝ adequadaΝ eΝ excelente,Ν mas,Ν alémΝ deΝ invocarΝ osΝ deuses,Ν éΝ

                                                      
80 HERZOG, Rudolf. Die Wunderheilungen von Epidauros. p. 22-23. 
81 EDELSTEIN, Emma Jeannette; EDELSTEIN, Ludwig. Asclepius: A Collection and Interpretation of the 
Testimonies. Vol. 1. p. 227-228 . 
82 JULIEN, Jean-Louis. Inscriptions Grecque. 



133 
 

preciso ajudar-se a si mesmo”83. Ou seja, a responsabilidade pessoal na própria cura não 

é descartada. 

Outro dado mencionado no milagre de Climenes é o papel da água nos rituais de 

cura. Milena Melfi, analisando os vestígios arquitetônicos do santuário de Asclépio em 

Epidauro, constatou uma série de poços, cisternas e complexos dutos que levavam água 

para os principais edifícios do santuário. Não há dúvida de que a água tinha um papel 

essencial nos cultos de Asclépio, porém ela raramente é mencionada de forma direta nas 

inscrições. No milagre LXV é mencionado um banho, assim como no de Climenes, 

XXXVII, no milagre VII, é mencionada uma fonte, talvez seja o poço que se localizava 

próximo ao Ábaton. Além destas três referências diretas, não há mais citação à água 

neste corpus. Talvez o papel da água já estivesse naturalizado e subentendido a tal 

ponto que não era preciso mencioná-lo. 

Apesar dos devotos dos milagres XXXV e XXXVII terem fraquejado num 

primeiro momento, ou no espaço onírico, na presença do deus, parece que o que foi 

ordenado pela divindade funcionou como uma espécie de prescrição de tratamento. 

Depois de despertos, aparentemente, os enfermos fizeram o que o deus ordenou em 

sonho e obtiveram a cura. 

Outro devoto, chamado Hermódico de Lampsaco, é mencionado tendo o mesmo 

problema de Climenes, fraqueza no corpo, mas a sua atitude faz com que o seu milagre 

tenha um desenrolar diferente: 

121, XV: Hermódico de Lampsaco com fraqueza no corpo. 

Durante sua incubação, o deus lhe curou, e lhe ordenou para sair 

e trazer uma pedra, tão grande quanto possível, para o santuário. 

Ele trouxe a pedra que agora jaz em frente ao Ábaton. 

Hermódico não questiona o que ordena Asclépio, sua cura é narrada, então, 

como sendo imediata. Ele não recua nem tem medo, ele traz a pedra ficando curado de 

sua fraqueza. O milagre de Hermódico é mais significativo porque, em outra estela, 

encontramos o seu suposto relato pessoal: 

Hermódico de Lampsaco. 

                                                      
83 HIPPOCRATE. Du régime. Livre quatrième ou des songes. 87. 
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Como um exemplo de seu poder, Asclépio, eu coloquei esta 

pedra que eu levantei, manifestando, para todos verem, uma 

evidência de sua arte. Pois, antes de vir para as suas mãos e as 

de seus filhos, eu fui acometido por uma maldita doença, tendo 

um abscesso em meu peito que enfraqueceu minhas mãos. Mas 

você, Pean, ordenou-me a levantar esta pedra, fazendo-me ficar 

livre da doença84. 

Se o relato pessoal de Hermódico for verdadeiro, podemos perceber que o 

compêndio de inscrições do Asclepeion mantém fidelidade aos relatos originais. A 

história de Hermódico não foi alterada, como é possível ver, mas resumida em seus 

pontos principais. Notamos, mais uma vez, que os relatos, contidos no corpus de 

inscrições aqui analisado, são uma compilação de milagres anteriores, escolhidos por 

algumΝ motivoΝ específico.Ν OΝ títuloΝ “Pean”Ν jáΝ apareceΝ consolidadoΝ comoΝ sendoΝ deΝ

Asclépio. Relatos pessoais longos e detalhados, como este, são raros nos séculos V e IV 

a. C., geralmente as inscrições nos ex-votos são curtas, como já afirmamos. 

Também nos chama a atenção, no relato de Hermódico, o paradoxo que às vezes 

se faz presente nas curas realizadas pelo deus Asclépio. Neste caso específico, a cura 

para uma fraqueza corporal é sustentar uma pedra, aparentemente pesada. Em grego, o 

termo empregado é ἀ ή  (akratés), literalmente pode ser traduzido como falta de 

força, fraqueza ou ainda paralisia, ou seja, o milagre ocorre de uma maneira que seria 

impossível para uma pessoa nestas condições. Certa quantidade de milagres é realizada 

utilizando-se este método paradoxal, os rituais de Asclépio parecem que eram 

reconhecidos, na Antiguidade, por este motivo.Ν AristidesΝ afirmavaΝ queΝ “realmenteΝ oΝ

paradoxoΝéΝoΝqueΝháΝdeΝsupremoΝnasΝcurasΝdoΝdeus”85, citando seu próprio exemplo, o 

autor relatou que, durante o inverno, Asclépio o mandou caminhar na neve e banhar-se 

numΝrioΝgelado,ΝeΝele,Ν“cheioΝdeΝcalorΝporΝcausaΝdaΝvisãoΝdoΝdeus”,ΝexecutouΝaΝtarefa,ΝeΝ

por todo o resto do dia sentiu uma sensação de bem estar86. Platão também notou que as 

curas do deus Asclépio se processam por um equilíbrio de elementos contrários do 

                                                      
84 IG IV², 1, 125. 
85 ARISTIDES. Oratio XLII, 8. 
86 Apud MEIER. Sonho e ritual de cura. p. 118. 
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corpo87. Na inscrição de Dietos de Cirra, também podemos notar um milagre sendo 

realizado em uma situação aparentemente inusitada: 

122, XXXVIII: Dietos de Cirra com paralisia nos joelhos. 

Durante sua incubação, ele teve uma visão, em um sonho: 

pareceu-lhe que o deus ordenava a seus servos que o 

levantassem e o levassem para fora do Áditon, deitando-o em 

frente ao templo. Depois de tê-lo carregado para fora, o deus 

emparelhou seus cavalos na biga, conduziu muitas vezes em 

torno dele num círculo, e o pisoteou com seus cavalos, ele 

obteve o controle dos seus joelhos instantaneamente. No dia 

seguinte, ele caminhou curado. 

Assim, conduzir os cavalos por cima do corpo paralisado no espaço onírico, 

segundo a inscrição, fez com que os movimentos fossem recuperados instantaneamente 

na vigília e a cura ocorresse. O terror e o paradoxo de toda a circunstância parecem que 

foi o motivo que proporcionou a mudança de estado no corpo do devoto. Milagres 

ocasionados por métodos aparentemente paradoxais já foram vistos em diversas curas 

analisadas aqui, por exemplo: dor de cabeça (122, XXIX) e epilepsia (123, LXII) 

curadas com um soco, gota nos pés curada por mordida de ganso (122, XLII), ou tumor 

na mão curado por mordida de víbora (123, LXV), coxo que é curado quando sua 

bengala é roubada (121, XVI), mudez curada com um susto (123, XLIV). Enfim, 

conseguir que elementos aparentemente contrários entrem em harmonia e realizem a 

cura parece ser um reconhecido mérito do deus Asclépio. 

No entanto, há relatos em que o processo de cura é tão inusitado que merecem 

uma análise mais detalhada. Como os casos a seguir: 

122, XXI: Arata da Lacedemônia, com hidropisia. Enquanto ela 

estava na Lacedemônia, sua mãe foi fazer a incubação, por ela. 

No sonho, ela teve uma visão: parecia-lhe que o deus cortava a 

cabeça de sua filha e a retirava do corpo de tal forma que a 

garganta ficou virada para baixo. Com isto, saiu uma grande 

quantidade de fluido. Logo após, ele virou o corpo e colocou a 

cabeça no pescoço novamente. Depois que ela teve este sonho, 
                                                      
87 PLATON. Banquet. 186d-186e. 
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voltou à Lacedemônia, onde encontrou sua filha curada, ela 

tinha tido a mesma visão em sonho. 

122, XXIII: Aristágora de Trezena. Ela tinha uma lombriga na 

barriga. Durante sua incubação no temenos de Asclépio em 

Trezena, ela teve uma visão, em um sonho: pareceu-lhe que os 

filhos do deus, enquanto ele estava longe, em Epidauro, 

cortaram sua cabeça, mas não souberam colocá-la no lugar, 

então eles enviaram um mensageiro a Asclépio pedindo-lhe para 

voltar. Enquanto isto, o dia passava e o sacerdote via, 

claramente, sua cabeça cortada do corpo. Na noite seguinte, 

Aristágora teve uma visão: pareceu-lhe que o deus chegava de 

Epidauro e fixava sua cabeça no pescoço. Em seguida, ele 

cortava a sua barriga, retirava a lombriga e a costurava 

novamente. Assim, ela saiu curada. 

Os dois sonhos tem histórias parecidas, ambas as mulheres, Arata e Aristágora, 

têm suas cabeças separadas dos corpos, porém, as causas diferentes de suas doenças 

levaram também a desfechos diferentes. Arata da Lacedemônia tem hidropisia, que é 

um acúmulo anormal de fluido em determinada parte do corpo. A parte do corpo em que 

o fluido se acumulou, no entanto, não foi especificada, mas pela narrativa é de se supor 

que tenha sido no abdômen, pois o deus corta a sua cabeça para virar o corpo e deixar o 

fluido sair. O mais impressionante, contudo, neste caso, é que não é a própria Arata que 

vai ao santuário em Epidauro realizar sua incubação, mas sua mãe é quem o faz por ela. 

Interessante perceber que, mais uma vez, o espaço onírico não é tido como uma 

abstração, um irreal, ou mesmo apenas como uma ponte entre o enfermo e o deus, ele é 

um espaço que existe por si só, e que todos os que dormem podem ser encontrados. A 

mãe vai pedir, em Epidauro, pela cura da filha que está na Lacedemônia, e curiosamente 

a cura ocorre. Epidauro novamente é um elemento catalisador, todos devem ir à 

Epidauro, esta parece ser uma mensagem clara nas inscrições, porém, os efeitos do 

ritual de incubação são sentidos em lugares distantes, pois todos estão interligados no 

espaço onírico. A realidade do ocorrido é confirmada no fato da filha também ter tido o 

mesmo sonho, ou seja, toda a ação parece ter sido legitimada em outra realidade, por 

pessoas geograficamente distantes, mas unidas no sonho através da fé em Asclépio. 
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Outro fator que merece ser destacado neste relato é o reforço no ideal de família. A mãe 

intercede pela filha doente e a incubação da mãe tem resultado na doença da filha, fato 

incomum já que adentrar num santuário de cura sem se estar doente poderia significar 

ficar doente, como já vimos em inscrições anteriores. Contudo, toda a empreitada deu 

certo. Como já mencionamos no capítulo anterior88, o tema da família é ressaltado nos 

cultos de Asclépio, por conta do contexto de crise do século IV-III a. C.. 

Talvez o mesmo inchaço na barriga tenha levado os filhos de Asclépio a se 

enganarem no caso de Aristágora de Trezena. Cortar lhe a cabeça parece não ter 

funcionado, uma vez que ela estava com uma lombriga e não com hidropisia. No 

entanto, os filhos de Asclépio não foram capazes de repor a cabeça da enferma no lugar. 

Curioso notar que esta é a única inscrição, no corpus que estamos analisando, que os 

filhos de Asclépio aparecem e eles não são descritos de uma maneira positiva, eles 

erram no diagnóstico e erram na cura. Segundo a inscrição Aristágora faz sua incubação 

no Asclepeion de Trezena, mas o próprio Asclépio está longe, ocupado com suas curas 

em Epidauro – a imagem de Asclépio como um deus atarefado é recorrente na 

literatura89, contrastando com a ociosidade da maioria das divindades olímpicas 

clássicas, em suas vidas de luxo, palácios e ambrosia. 

De acordo com a inscrição, os filhos mandam um mensageiro ir à Epidauro 

chamarΝ oΝ seuΝ paiΝ Asclépio,Ν oΝ queΝ duraΝ umΝ dia.Ν EnquantoΝ isto,Ν “o sacerdote via, 

claramente, sua cabeça [de Aristágora] cortada do corpo”.ΝAΝformaΝcomoΝa narração é 

feita não deixa claro se o sacerdote é visto em sonho por Aristágora, ou se é o próprio 

sacerdote que, durante a vigília, vê o lastimoso estado da devota com a cabeça separada 

do corpo. A confusão parece ser proposital para expressar que não existe diferença entre 

estas duas situações, sonho e realidade se confundem e eles têm por objetivo produzir o 

mesmo efeito sobre o corpo, a cura. Asclépio chega e ata a cabeça em seu devido lugar 

e ataca o real motivo da enfermidade, abrindo a barriga e retirando a lombriga que 

incomodava Aristágora. 

Com tudo isto, porém, não parece que esta inscrição queira mostrar a 

incompetência dos filhos de Asclépio frente ao pai, uma vez que há inúmeros outros ex-

votos que deixam claro que os filhos de Asclépio também são divindades poderosas 

                                                      
88 Capítulo 3. p. 89. 
89 LUCIEN DE SAMOSATE. La double accusation ou les jugements. 1. 



138 
 

associadas ao processo de cura. Além de exaltar os poderes de Asclépio e mostrar a 

inter-relação entre sonho e vigília, esta inscrição parece querer mostrar que existe uma 

hierarquia destas divindades. Em casos extremos, a divindade mais poderosa deve ser 

chamada, nesta ocorrência, o pai Asclépio. Desta forma, Asclépio é imaginado como 

sendo mais poderoso e eficiente que todos os seus filhos juntos. 

Mais do que acharmos que o impossível está sendo narrado nestes dois relatos 

específicos, devemos considerar que estes são provavelmente ressonâncias de histórias 

que durante séculos permaneceram na tradição oral. Eliano nos informa que uma 

história com o mesmo enredo ocorreu no século V a. C.90. Segundo ele, uma mulher 

sofria com vermes até vir ao santuário de Asclépio em Epidauro. Aqui não eram os 

filhos de Asclépio que iniciavam a cirurgia, mas os próprios atendentes do santuário, 

eles cortavam a cabeça e retiravam os vermes com as mãos, pela abertura do pescoço. 

Mas, sem saberem pôr a cabeça no lugar novamente, clamam por Asclépio, que repõe a 

cabeça em seu devido lugar. Talvez várias destas histórias devessem circular, na 

oralidade, entre os séculos V e IV a. C. até serem finalmente inscritas no corpus, por 

exaltarem o poder do deus. 

Outro caso envolvendo problemas com vermes e com um desfecho ainda mais 

impressionante, pois mistura de maneira mais ambígua sonho e realidade, é relatado por 

Sóstrata de Feres: 

122, XXV: Sóstrata de Feres, grávida de vermes. Estando 

realmente mal, ela foi levada para o santuário e lá fez a 

incubação. Porém, não tendo nenhum sonho claro, ela se deixou 

levar de volta para casa. Enquanto isto, no entanto, perto de um 

lugar chamado Kornos, pareceu-lhe que um homem de boa 

aparência ia para junto dela e seus companheiros. Quando ele 

soube da má sorte dela, pediu-lhes para que colocassem no chão 

a maca em que traziam Sóstrata. Então, ele cortou sua barriga e 

pôs para fora uma grande quantidade de vermes – dois vasos 

cheios. Depois de ter costurado sua barriga e ter feito a mulher 

se sentir boa novamente, Asclépio lhe revelou sua presença e 

                                                      
90 AELIAN. On the characteristics of animals. Livro IX, 33. 
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ordenou que ela enviasse as oferendas em agradecimento pelo 

tratamento a Epidauro. 

Segundo a inscrição, Sóstrata está tão mal que se afirma que ela está grávida de 

vermes. Sua má sorte não tem fim em Epidauro, pois mesmo realizando os rituais de 

incubação, ela não obtém nenhum sonho claro, literalmente a inscrição diz que ela não 

viu nada em sonho, o que revela, mais uma vez, que vir a Epidauro tão somente não 

implicaria necessariamente na cura. Porém, no caminho de volta para sua casa em Feres, 

perto de um lugar chamado Kornos, um homem surge e sabendo da sina de Sóstrata 

realiza uma pequena cirurgia, livrando a mulher de sua enfermidade. O mais 

interessante acontece em seguida, pois tal homem se revela como sendo o próprio 

Asclépio. O relato é ambíguo, pois no início da narrativa, quando se diz que o grupo que 

trazia a mulher chegou a Kornos, o verbo empregado para tratar da aparição do homem 

é o mesmo que é empregado para tratar da impressão causada pela visão no espaço 

onírico:  (édoxe), que vem de έ  (dokeo), o verbo que traz, nestes casos, os 

dois sentidos de parecer/aparecer. Dois questionamentos surgem: 1) apesar da inscrição 

não mencionar, poderíamos supor que Sóstrata teria cochilado durante a viagem e toda a 

ação realizada pelo homem inclusive sua aparição não teria acontecido em sonho? 2) 

Asclépio aparece fisicamente durante a vigília mostrando sua presença para Sóstrata e 

outras pessoas em período histórico? 

Mais uma vez, não é possível afirmar positivamente nenhum dos dois 

questionamentos. Propositalmente, a linguagem empregada não é clara. Embora que as 

duas situações não eram absurdas para os gregos antigos. Ver um deus não era algo de 

absurdo e impossível para estes, pelo contrário, segundo Albert Henrichs, esta era uma 

forma legítima de atestação da interação entre o divino e o humano na Antiguidade91. 

Seja como for, o mais importante é notar que existe uma relação inseparável entre o 

sonho e a realidade e que, comumente, estes mundos são confundidos. Além disto, 

relatos como estes certamente serviam para confirmar a existência de Asclépio, 

reforçando assim a fé de seus devotos. 

Outra porção de relatos presentes no corpus em análise não trata diretamente da 

cura de doenças, mas forma uma série de recomendações, avisos ou previsões do futuro 

                                                      
91 HENRICHS, Albert. What is a greek god? In: BREMMER Jan N.; ERSKINE, Andrew. The gods of ancient 
Greece: Identities and transformations. p. 19. 



140 
 

dadas a devotos em determinadas circunstâncias. A narração nestes relatos é 

substancialmente diferente da dos relatos de cura, em alguns casos inclusive não é o 

devoto que vai ao santuário suplicar a Asclépio, mas o deus é quem aparece em sonho 

recomendando o que deve ser feito. Pelo formato de recomendação, de previsão do 

futuro, ou de resposta a alguma dúvida ou problema imediato do devoto, consideramos 

que estes relatos podem ser caracterizados como relatos oraculares. A maior parte deste 

tipo de relato se encontra na terceira estela (IG IV², 1, 123), infelizmente praticamente 

metade desta estela está danificada ao ponto da leitura se tornar impossível. Rudolf 

Herzog92 tentou fazer uma reconstituição desta parte fragmentada da estela, mas tal 

empreitada nos parece absurda, e por isto mesmo foi descartada, pois ele supostamente 

reconstitui parágrafos inteiros dos quais só temos partes de uma ou duas palavras. Por 

este motivo é que alguns dos milagres transcritos aqui estão com lacunas ou 

incompletos. 

O texto começa a ficar gravemente comprometido no milagre XLIX, a partir das 

linhas 33-34 em diante. Entre as linhas 39 a 43 o texto está completamente danificado, 

sem restar uma palavra sequer. Depois disto, algumas palavras retornam a aparecer 

apenas na parte final das linhas, e assim se segue até a linha 116, a partir daí o texto 

volta a ficar legível e compreensível, mas, deste ponto em diante, só restam cinco 

milagres. Com a fragmentação da terceira estela, não é possível precisar quantos relatos 

de milagres foram perdidos, mas, para fins de organização, utilizamos a numeração 

dada por Herzog, e reiniciamos a contagem com o milagre LXII, como é possível ver no 

anexo de inscrições93. 

Explicado isto, analisemos, então, este tipo de inscrição oracular: 

122, XXIV: Aristócrito, um garoto de Hálix, nas pedras. Depois 

de ter mergulhado e nadado para longe no mar, chegou a um 

esconderijo seco cercado por pedras, e ele não conseguia 

encontrar nenhuma maneira de voltar. Posteriormente, seu pai, 

por não tê-lo encontrado em nenhum lugar em sua busca, 

recorreu ao Ábaton do Asclepion, fazendo a incubação em favor 

de seu filho. No seu sonho, ele teve uma visão: pareceu-lhe que 

                                                      
92 HERZOG, Rudolf. Die Wunderheilungen von Epidauros. pp. 08-35. 
93 Anexo de inscrições: p. 222-223. 
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o deus lhe levava para certo lugar e lhe mostrava onde estava 

seu filho. Quando ele saiu do Ábaton, procurou entre as falésias 

e encontrou seu filho depois de sete dias. 

A inscrição de Aristócrito se encontra na segunda estela, e é o primeiro relato 

que poderíamos dizer ser deliberadamente oracular. Este garoto teria se perdido no mar, 

ficando em lugar desconhecido entre as falésias. O pai desesperado não consegue 

encontrar o filho, resolve então consultar um deus para saber de seu paradeiro. Porém, o 

pai aflito não procura Apolo, o deus por excelência da divinação, ele não o consulta em 

Delfos, ou a qualquer um de seus sacerdotes, ele não vai a qualquer outro de seus 

santuários, mesmo em Epidauro, ele não vai ao santuário de Apolo Maleata, no alto do 

monte Kynortion. Ele vai ao Ábaton para consultar a Asclépio em um ritual de 

incubação. No sonho, Asclépio aparece diretamente ao pai desesperado e, ao contrário 

de Apolo, não fala com linguagem ambígua através de metáforas, ele que como 

transporta o pai no espaço onírico e mostra o local exato em que o seu filho Aristócrito 

estava perdido. A resposta dada por Asclépio se mostra verdadeira, uma vez que, depois 

de uma busca, Aristócrito é encontrado. Mas o milagre se torna maior, ou mais 

impressionante, pelo fato de passados sete dias o garoto ainda se encontrava vivo. 

Podemos perceber que em meados do século IV a. C., Asclépio figura não 

somente como um deus médico, mas também como um poderoso deus oracular. 

Asclépio absorve uma área de atuação que era, a princípio, de seu pai Apolo, ou por ser 

seu filho, com o tempo, também lhe foram atribuídos poderes divinatórios. Contudo, a 

linguagem empregada por Asclépio é aparentemente mais acessível, ou imediata, 

Asclépio é um deus consultado na dor, seja ela de que natureza for. Enquanto Apolo é 

um deus associado à sabedoria, seus oráculos tinham um sentido de ensinamento moral 

que, por vezes, deveriam ser compreendidos em longo prazo, já Asclépio é um deus 

eminentemente de alívio, por este motivo, talvez, suas respostas oraculares não 

poderiam ser ambíguas ou desafiadoras como as de Apolo. 

A própria atividade médica tem algo de oracular, no sentido que é preciso 

descobrir as causas das doenças, as maneiras de como curá-las, saber os tratamentos 

adequados para cada pessoa em cada caso. A própria maneira como as curas são 

realizadas nas incubações, ou seja, através de sonhos nos quais Asclépio vislumbra o 

problema do enfermo, sempre tiveram algo de oracular. Enfim, talvez por isto não 
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demorou para que Asclépio de deus médico, por extensão, se tornasse também um deus 

oracular, tal como Apolo, embora com suas características próprias. 

O mesmo sentido pode ser observado nos relatos seguintes, Asclépio não 

aparece como um deus curandeiro, mas como um adivinho, que revela tesouros 

escondidos: 

123, LXIII: Heráclito de Quios. Ele [— — —] navegou para o 

porto de Leucas e veio para o santuário. Durante sua incubação, 

ele teve uma visão: pareceu-lhe que o deus dizia que [— — —] 

mais velho [— — —] receber o ouro. Então, ele veio para 

Leucas [— — —] pegou a tudo. 

123, XLVI: Calicrateia e o tesouro. Isto ocorreu porque o seu 

marido tinha morrido, mas ela notou que ele havia escondido um 

tesouro em algum lugar, mas como ela o encontraria se nem 

sabia onde procurar? Então, ela foi ao santuário por causa do 

tesouro. Durante sua incubação, ela teve uma visão: pareceu-lhe 

queΝ oΝ deusΝ vinhaΝ eΝ lheΝ dizia,Ν “NoΝ mêsΝ targélionΝ aoΝ meio-dia, 

dentroΝdoΝ leãoΝestáΝ todoΝoΝ tesouro”.ΝQuandoΝoΝdiaΝ chegou,Ν elaΝ

foi embora. Chegando em sua casa, ela examinou primeiro a 

cabeça de um dos leões de pedra que havia em um túmulo perto 

de sua casa. Como não encontrou nada, um vidente lhe disse que 

o que o deus disse não significava que o tesouro estava na 

cabeça do leão, mas na sombra que o leão fazia ao meio-dia no 

mês de targélion. Então, ela fez outra busca, e assim, encontrou 

o tesouro, e ofereceu ao deus os sacrifícios, como é costume. 

Estes relatos são bem diferentes dos outros que encontramos no corpus de 

inscrição. O primeiro de Heráclito de Quios está bem danificado, mas é possível 

entender, por seu contexto, que se trata de um recebimento de ouro, a se julgar pelo 

segundo relato, parece que Asclépio foi consultado para que Heráclito encontrasse o 

lugar de um possível tesouro. O mesmo ocorre com Calicrateia que depois da morte do 

marido não consegue encontrar o tesouro que ele escondia. Aqui, o relato é o mais 

diferenciado em relação a todos os outros que estão no corpus, seja em relação aos que 

avaliamos antes, seja em relação aos que veremos depois. 
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No relato de Calicrateia, o desenvolvimento da história é muito parecido aos do 

oráculo de Delfos, pois Asclépio fala como Apolo, de maneira cifrada, obscura, de 

forma a testar Calicrateia. Ela não descobre o tesouro logo de início, porque não 

entendeu o que o deus quis dizer. Assim como Apolo, aqui Asclépio parece querer 

testar a inteligência de Calicrateia, que aparentemente não está doente e não sofre de 

nenhum mal, talvez por isto a resposta de Asclépio também não é imediata, ou como 

Calicrateia gostaria. Poderíamos supor, ao menos pelo que esta documentação nos deixa 

perceber, que para problemas imediatos a reposta oracular era imediata, quando não, os 

deuses testam os seres humanos. Como não teve competência para entender o que disse 

o deus, só depois de consultar a ajuda de um intérprete, ou vidente – em grego 

“ ά ”Ν (mántios) –, alguém capacitado para traduzir a visão onírica, é que 

Calicrateia consegue decifrar a mensagem do sonho e encontrar o tesouro escondido do 

seu marido. 

Notemos, portanto, que o mais importante não é considerar se o sonho foi falso 

ou não. Como percebemos, o sonho não foi invalidado por Calicrateia não ter achado o 

tesouro em sua primeira busca, ou seja, os sonhos são sempre verdadeiros, ainda que 

mal interpretados. Da mesma forma, falando como Apolo e tendo os poderes proféticos 

do mesmo, Asclépio engloba, no século IV a. C., a esfera de atuação de seu pai, 

tornando-se tão poderoso quanto ele, podendo ser consultado inclusive em seu lugar, 

como pudemos analisar. Com isto, podemos afirmar que o Asclepeion de Epidauro, em 

seu período de maior expressão, século IV a. C., não era apenas um hospital, havia uma 

frequentação de várias pessoas, não apenas doentes esperando a cura, mas uma série de 

pessoas com problemas outros que poderiam consultar e serem ajudadas por Asclépio. 

Além disto, a terceira estela traz outro tipo de relato, que não está presente no 

que se considera serem as duas primeiras. Este outro tipo de relato também é 

completamente diferente dos anteriores pela maneira como Asclépio procede. Na 

esmagadora maioria dos relatos é o devoto que, estando necessitado, vai ao santuário 

para que, em sonho, possa se encontrar com Asclépio e obter o que ele deseja. Porém, 

há um único relato de certo Erátocles de Trezena, em que é Asclépio quem aparece em 

sonho e prescreve um tratamento sem que ele tenha ido ao Asclepeion ou feito os rituais 

de incubação: 
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123, XLVIII: Erátocles de Trezena com pus. Quando ele estava 

prestes a ser tratado pelos médicos, em Trezena, o deus, em um 

sonho, lhe disse que antes que a cauterização acontecesse, ele 

fizesse a incubação no santuário de Epidauro. Conforme o 

tempo passava, o que foi prescrito para ele [— — —]. 

Infelizmente, a inscrição está danificada e não podemos ler o desfecho do caso, 

mas fica claro que a iniciativa do encontro entre o deus e o mortal não foi de Erátocles, 

este estava fazendo seu tratamento normalmente com médicos, porém, por algum 

motivo, Asclépio aparece e indica a incubação em Epidauro. Esta é a única inscrição em 

que isto acontece, no entanto, ela serviu de base para Carl Meier formular a hipótese de 

que era preciso haver algum tipo de chamado ou revelação antes que o devoto fosse a 

Epidauro,ΝparaΝesteΝautor,Ν“somenteΝéΝajudadoΝquemΝfoiΝchamado”94. Ir ao santuário sem 

esteΝ “convite”Ν doΝ divino,Ν segundoΝ Meier,Ν poderiaΝ serΝ danoso.Ν Contudo, não existe 

nenhuma outra referência deste tipo de situação para dar sustentação à hipótese, mesmo 

este relato parece ser um caso que foge à regra, mais uma história de caráter pedagógico 

do poder insuperável de Asclépio e da inevitabilidade de se vir a Epidauro quando se 

estivesse doente. A posição de Meier é forçosa, neste sentido, pois ao que parece havia 

certa flexibilidade em se vir ao santuário de Epidauro, não há nada que nos faça supor 

que era preciso haver um chamado anterior. A entrada ou não no Ábaton para a 

incubação era feita, ao que parece, pelo que nos deixa entender o poema de Herondas95, 

estando-se já no próprio santuário, sacrifícios eram oferecidos e os sacerdotes avaliavam 

se os presságios eram propícios ou não. 

Por se tratar de um aviso, em uma condição futura, consideramos a inscrição de 

Erátocles como sendo também um relato oracular. Ele guarda semelhanças com o 

milagre de Demóstenes, que veremos em seguida, pois o deus não cura imediatamente o 

enfermo, mas prediz que a cura ocorrerá no futuro, depois de certo tratamento: 

123, LXIV: Demóstenes de [– – –] paralisia nas pernas. Ele veio 

ao santuário em uma maca e andava se apoiando em muletas. 

Durante sua incubação, ele teve uma visão: pareceu-lhe que o 

deus recomendava que ele ficasse quatro meses no santuário, e 
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que ele ficaria saudável neste período de tempo. Assim, nos 

últimos dias do quarto mês, ele entrou no Ábaton, com as duas 

muletas e saiu curado. 

Outro caso atípico, se considerarmos a maioria dos milagres contidos no corpus 

de inscrições. Asclépio não faz a cura de imediato, numa única noite, mas prescreve um 

tratamento, avisa que a cura só ocorrerá em quatro meses. Durante este tempo, o devoto 

permaneceria no santuário. Um epigrama da Antologia Palatina96, atribuído a Ésquines, 

também do século IV a. C., conta algo parecido, só depois de uma certa estadia no 

santuário, é que ele fica curado de feridas que tinha na cabeça: 

Cansado da arte dos mortais, mas cheio de esperança no divino, 

eu deixei a populosa Atenas e vim ao teu santuário, Asclépio. 

Lá, fui curado de uma ferida que eu tinha na cabeça há um ano 

em três meses. 

Avaliando-se estes dois relatos e as estruturas arquitetônicas do santuário, como 

já fizemos, pode-se perceber que o Asclepeion de Epidauro não se destinava apenas 

para curas imediatas, ocorridas em uma única noite de incubação, mas também para a 

acomodação de peregrinos durante um longo período de tempo. Com isto, mais uma vez 

parece equivocada outra hipótese levantada por Carl Meier97, em que afirma que 

durante o auge do Asclepeion era considerado incurável o paciente que não obtivesse a 

cura através do sonho na primeira noite de incubação, e que tratamentos prolongados 

são de períodos posteriores. No entanto, no próprio corpus há relatos de pessoas que 

ficaram curadas durante o dia, portanto sem o contato com o espaço onírico; de pessoas 

que mesmo fazendo a incubação não obtiveram sonhos, mas mesmo assim foram 

curadas; e, como é caso exposto acima, depois de um tratamento prolongado, tudo isto 

no século IV a. C., período de apogeu do Asclepeion. 

Apesar de a cura milagrosa ser o que havia de mais maravilhoso nos cultos de 

Asclépio, ela não era a única forma de tratamento. Parece que desde o início, este 

milagre imediato proporcionado pela incubação foi compartilhado também com uma 

estadia mais prolongada no santuário, daí as reformas do século V-IV a. C. para a 

acomodação do fluxo crescente de devotos. Infelizmente, não temos uma descrição 
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detalhada do que ocorria, ou que o devoto fazia durante este período. A se julgar pelas 

estruturas arquitetônicas, ele poderia ser submetido a uma rotina de exercícios, 

participação em jogos, cantos, peças teatrais e banhos, por exemplo. Este silêncio das 

fontes levou alguns autores a acreditarem que a medicina científica começou nos 

santuários de Asclépio. Porém, mesmo os relatos mais detalhados, que de fato são de 

períodos posteriores, não são conclusivos neste sentido. Um dos relatos mais completos 

sobre o que ocorria nestes tratamentos prolongados se encontra numa estela do Período 

Romano, dedicada por Marcus Júlio Apelas98, provavelmente do início do século II d. 

C.. Nela, vemos que não há nada que se pareça com a medicina científica de Hipócrates 

ou Galeno, eis o que conta a estela na íntegra: 

No sacerdócio de Poplio Élio Antíoco 

Eu, Marcus Júlio Apelas, um idriano de Mylasa, fui enviado ao 

deus,  pois estava ficando doente frequentemente, sofrendo de 

dispepsia. Durante a minha jornada, em Egina, ele me disse para 

não ficar tão irritado. Quando cheguei no santuário, ele me disse 

para manter minha cabeça coberta por dois dias, e durante estes 

dois dias choveu, me disse para comer queijo e pão, aipo com 

alface, me lavar sem ajuda, praticar a corrida, pegar limões, ficar 

de molho na água, perto do (local do) akoai no banho pressionar 

contra a parede, dar um passeio no pórtico superior, fazer alguns 

exercícios passivos, salpicar areia sobre mim, andar descalço, no 

banheiro, antes de mergulhar na água quente, verter vinho sobre 

mim mesmo, para banhar-me sem ajuda e dar uma drácma ática 

para o criado do banho, e igualmente oferecer sacrifícios a 

Asclépio, Epione e as deusas eleusianas, tomar leite com mel. 

Quando um dia eu tomei apenas leite, ele disse:Ν“PonhaΝmelΝnoΝ

leiteΝparaΝqueΝeleΝfiqueΝcompleto”. 

Após ter pedido ao deus para me aliviar mais rapidamente, eu 

sonhei que sairia do Ábaton perto do (local do) akoai sendo todo 

ungido com mostarda e sal, enquanto um menino me guiava 

segurandoΝ umΝ incensoΝ eΝ oΝ sacerdoteΝ dizia:Ν “VocêΝ foiΝ curado,Ν
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masΝprecisaΝpagarΝoΝtratamento”.ΝAssim,ΝfizΝoΝqueΝvi,ΝeΝenquanto 

eu me ungia, com sais e mostarda umedecida, senti dores, porém 

quando me banhei elas desapareceram. Isto aconteceu durante 

nove dias após eu ter chegado. Ele tocou na minha mão direita e 

também em meu peito. 

No dia seguinte, enquanto oferecia um sacrifício, a chama pulou 

e queimou minha mão, de modo que bolhas apareceram. Porém, 

após algum tempo a mão ficou boa. Como eu permaneci, ele 

disse que eu deveria usar endro com azeite de oliva contra 

minhas dores de cabeça. Contudo, acontece que depois que eu 

tinha estudado muito, minha cabeça estava congestionada. Logo 

que usei o azeite de oliva as dores de cabeça passaram. 

Fiz gargarejo com líquido frio para a úvula – também para isto 

consultei o deus – e o mesmo para as amídalas. Ele mandou-me 

também escrever isto.  

Cheio de gratidão, eu parti bem. 

A jornada de Apelas, contada em detalhes, nos mostra que, pelo menos em 

períodos posteriores, todo o tratamento era guiado por sonhos ou visões que o paciente 

tinha com Asclépio, ou seja, apesar do tratamento prolongado, o espaço onírico não era 

desprezado. Difícil supor que a medicina científica tenha se iniciado nestas condições: 

sacerdotes escolhidos por sorteio, podendo ser qualquer cidadão, tratamento prescritos 

emΝ sonhosΝ eΝ oΝ fatorΝ “milagre”Ν sendoΝ preponderante. Tudo isto contrasta com o 

conhecimento altamente especializado exigido por anos de observação e experiência na 

medicina científica, como afirmava o próprio Hipócrates e Platão. 

Assim, podemos notar que apesar de haver uma cura imediata e milagrosa que 

ocorria em uma noite, nos cultos de Asclépio, esta não era a única maneira do deus 

atuar. A paciência e a observação eram atributos de Asclépio e, pelo visto, exigia-se isto 

também dos devotos. Como lemos em alguns casos anteriores, estar no Ábaton, mas não 

ter sonhos, não significava que a cura não viria, como quis sugerir Carl Meier. A se 

julgar pelos edifícios do santuário, e mesmo pelas inscrições de tempos posteriores ao 

século IV-III a. C., a incubação, em seus moldes clássicos, foi caindo em desuso e as 
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estadias mais prolongadas foram se tornando cada vez mais frequentes. Embora, os 

últimos relatos do Asclepeion não fazerem mais referência direta à incubação, sobretudo 

depois do século III d. C., no período de apogeu do santuário, entre os séculos IV e III a. 

C., as duas formas de tratamento provavelmente conviveram juntas e tinham muita 

importância. 

Passemos, então, para o próximo bloco de análise, os casos de gravidez. No 

corpus em análise, depois dos casos de cegueira, os relatos mais numerosos são os 

relacionados a algum tipo de gravidez/parto. Evidentemente a procriação tem um lugar 

preponderante dentro da manutenção da vida de um grupo social, ainda mais numa 

sociedade em que se estima que o índice de mortalidade infantil fosse de 

aproximadamente 50%99. Seria importante para um deus que tivesse controle sobre a 

vida e a morte, através da cura ou não de seus devotos, que ele pudesse reverter casos de 

esterilidade e garantir a sobrevivência do grupo. Como analisamos antes, cura e 

fertilidade são categorias análogas para os gregos antigos. Fertilidade é sinônimo de 

regeneração, assim como a cura também. Asclépio, além de curar, é um deus fértil, isto 

se prova pela grande quantidade de filhos e filhas que ele teve – a saber: os já citados 

Macaon e Podalírio, a inseparável filha Higeia, e suas irmãs pouco mencionadas 

Panaceia, Egle, Iaso, Aceso, posteriormente, o pequeno Telésforo, e ainda um filho 

bastardo chamado Arato100, perfazendo um total de nove filhos. Além disto, serpentes, 

bastões, o contato com a deusa Gaia, árvores e água, são mais alguns exemplos dos 

vários elementos do culto e da iconografia de Asclépio que sugeririam a ideia de 

fertilidade para os gregos antigos. Ser fértil, portanto, era ser saudável, e um dos 

principais motivos de se vir ao santuário de Asclépio era para se ter filhos. 

Analisemos o primeiro milagre, que inclusive abre o que se considera a primeira 

estela, a incomum gravidez de Cleo: 

121, I: Cleo, grávida a cinco anos. Depois de estar grávida por 

cinco anos, ela veio como suplicante ao deus e fez a incubação 

no Ábaton. Logo que saiu e foi para fora do santuário, ela deu à 

luz um filho, imediatamente após nascer, ele foi lavado na fonte 

e andou com a mãe pelo santuário. Em troca deste favor, ela 
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inscreveuΝ naΝ suaΝ oferenda:Ν “Admirável não é o tamanho desta 

placa, mas a divindade: Cleo sofria a cinco anos de sua gravidez, 

atéΝqueΝelaΝdormiuΝnoΝsantuário,ΝeΝoΝdeusΝlheΝconcedeuΝaΝcura”. 

Apesar de haver pouca referência ao espaço onírico, o relato de Cleo é 

interessante por vários motivos. O primeiro fato que nos chama a atenção é o tempo que 

a infeliz mulher passou grávida, cinco anos. Difícil entender o que estas inscrições 

entendemΝ porΝ “gravidez”,Ν umaΝ vezΝ queΝ períodosΝ muitoΝ longosΝ deΝ gestaçãoΝ sãoΝ

apontados em mais de um relato, como veremos em seguida. Em grego, a palavra 

utilizada para o que aqui foi traduzido como gravidez é um verbo: έ  (kyéo) que, 

segundo Liddell e Scott, tem um uso muito lato, podendo significar não apenas estar 

grávida, mas também carregar, estar cheio, conceber, gestar, formar101. Todas estas 

noções poderiam estar contidas na mesma palavra, ficando difícil estabelecer qual o 

sentido exato do seu emprego, como teremos oportunidade de ver, as inscrições dão 

mostra que existiam vários tipos de gravidez. 

No entanto, este não é exatamente o problema, como já insistimos diversas 

vezes, os milagres não devem ser tomados de maneira literal. Passar cinco anos grávida 

é, de alguma forma, um grande problema para a medicina científica, tal fato só poderia 

ser resolvido com uma intervenção divina. Na gravidez de Cleo, o seu problema de fato 

era parir a criança, apesar de Asclépio realizar a cura, no período em questão, o parto 

não poderia ocorrer no interior do santuário. Pausânias menciona uma lei sagrada que 

vigorava no AsclepeionΝdeΝEpidauro:Ν“nãoΝseΝdeixaΝmorrerΝninguémΝdentroΝdoΝrecintoΝ

sagrado,ΝeΝnãoΝseΝpermiteΝqueΝasΝmulheresΝdeemΝàΝluz”102. Para os gregos, a morte tinha 

ligação com o nascimento, o fim se ligava ao início. A morte, portanto, ofenderia aos 

deuses, que não conhecem este mal, com exceção das divindades diretamente ligadas a 

ela, como Tánatos ou Hades. Por haver ligação entre morte e nascimento, os partos 

também deveriam ser evitados dentro do santuário. Por este motivo, o parto de Cleo só 

acontece quando ela deixa o temenos do santuário. 

Outro ponto que precisa ser remarcado é que a inscrição menciona que a 

oferendaΝvotivaΝdeΝCleoΝfoiΝumaΝplaca,ΝcomΝumaΝpequenaΝinscrição:Ν“AdmirávelΝnãoΝéΝoΝ

tamanho desta placa, mas a divindade: Cleo sofria a cinco anos de sua gravidez, até que 
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elaΝ dormiuΝ noΝ santuário,Ν eΝ oΝ deusΝ lheΝ concedeuΝ aΝ cura”.Ν AtravésΝ destaΝ passagemΝ

podemos perceber que as estelas são compêndios, ou coletâneas, posteriores aos fatos 

relatados, elas não são os próprios ex-votos deixados pelos devotos. Os ex-votos 

originais eram placas, relevos, pequenas inscrições, pinturas, estátuas, que por algum 

motivo suas histórias foram escolhidas para entrar numa coletânea, talvez para o 

descarte de material para a limpeza e manutenção do Asclepeion, ou para exaltar o 

poder do deus no período de apogeu do santuário. 

Em seguida, ainda na primeira estela, o segundo relato também trata de 

gravidez: 

121, II: Três anos grávida. Itmonica de Pelas veio ao santuário 

para um nascimento. Durante a incubação, ela teve uma visão: 

ela se viu perguntando ao deus se poderia ficar grávida de uma 

filha. Asclépio lhe respondeu dizendo que ela ficaria grávida, e 

que se ela tivesse mais alguma coisa para pedir ele lhe 

concederia, ela respondeu que não precisava de mais nada. Ela 

ficou, então, grávida e carregou sua criança na barriga por três 

anos, até que ela veio suplicar ao deus pelo seu parto. Durante a 

incubação, ela teve outra visão: o deus apareceu para ela e lhe 

perguntou se ela não tinha obtido tudo o que pedira e se não 

estava grávida, porém, acerca do parto ela nada tinha pedido, e 

ele havia perguntado se ela não queria nada mais, ela deveria ter 

dito e ele lhe concederia isto também. Entretanto, agora ela lhe 

veio como suplicante, ele disse que lhe concederia o parto. 

Depois disto, ela apressou-se em deixar o Ábaton, e quando saiu 

do santuário ela deu a luz a uma filha. 

122, XXXIV: [— — —] de Trezena para um parto. Durante sua 

incubação, ela teve uma visão, em um sonho: parecia-lhe que o 

deus dizia que ela teria o parto e perguntou-lhe se ela queria um 

menino ou uma menina, ela respondeu que queria um menino. 

Assim, depois de um ano, o filho dela nasceu. 

Nos dois casos anteriores, o poder de Asclépio ultrapassa o fato de dar ou não a 

fertilidade a mulheres, permitindo-lhes além de engravidar escolher o sexo das crianças. 



151 
 

Itmonica, quase como Cleo, padece com uma gravidez de impressionantes três anos, 

neste caso, o espaço onírico está bem presente, praticamente toda a inscrição se passa 

dentro de sonhos com um diálogo longo e direto entre devoto e divindade. A mensagem 

deste milagre é clara, é preciso saber o que pedir ao deus, isto quer dizer, a cura, ou o 

que se deseja do deus, poderia não ser alcançado se um pedido fosse mal feito. Itmonica 

pediu pela gravidez, pediu por uma menina, mas esqueceu-se de pedir pelo parto, e 

assim ele não foi realizado. Portanto, as inscrições chamam a atenção para mais um 

detalhe, não era só vir a Epidauro, não era só fazer os rituais de incubação, não era só 

ter um contato com Asclépio que garantiria a cura, era preciso também saber o que se 

dizer neste momento decisivo. 

Além destas inscrições, uma segunda categoria, que trata ainda de partos, têm 

um teor nitidamente erótico, em algumas, referências claramente sexuais são sugeridas 

entre devoto e divindade, ou entre devoto e serpente. Deixamos estes milagres para 

analisar por último, pois a intimidade insinuada entre o divino e o humano aqui é muito 

intensa, e este contato erótico é realizado em período histórico, e não em período 

mitológico, o que mostra a vívida atuação de Asclépio nos vários aspectos da vida 

cotidiana das pessoas. Estas inscrições são bem parecidas quanto a sua forma, 

geralmente são curtas, e pouco detalhadas, a relação erótica fica levemente sugerida, às 

vezes mais, às vezes menos explícita e, na maioria das ocasiões, seu objetivo é gerar a 

fertilidade em mulheres que querem ter filhos. Analisemos as inscrições na íntegra: 

122, XXXIX: Agameda de Ceos, para um parto. Durante sua 

incubação, ela teve uma visão, em um sonho: pareceu-lhe, no 

seu sonho, que uma serpente deitava em sua barriga. E, após 

isto, cinco crianças nasceram dela. 

122, XLII: Nicasibula da Messênia para um parto. Durante sua 

incubação, ela teve uma visão, em um sonho: parecia-lhe que o 

deus se aproximava dela com uma serpente que rastejava atrás 

dele. Com esta serpente, ela transou. Depois de um ano, ela teve 

dois meninos. 

Os milagres de Agameda e Nicasibula são muito parecidos, em ambos os casos 

as duas mulheres mantêm relações com as serpentes sagradas de Asclépio para obterem 

a fertilidade e poderem gerar filhos. No primeiro relato, conta-se que a serpente deita 
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sobre o ventre de Agameda, assim os poderes da fertilidade passam da serpente para a 

mulher de tal modo que, após a incubação, ela conseguiu gerar cinco filhos. Apesar de a 

inscrição narrar que a serpente deitou sobre a barriga de Agameda, uma clara relação 

sexual fica sugerida, principalmente quando levamos em consideração o segundo relato. 

No milagre de Nicasibula conta-se que, dentro do sonho, ela se uniu, ou teve relações 

sexuais, έ  (syggenésthai)103, com uma serpente que rastejava atrás de 

Asclépio. O erotismo é bem mais explícito na inscrição de Nicasibula e, assim como 

Agameda, ela torna-se fértil e concebe a dois filhos do sexo masculino. 

As serpentes são um conhecido símbolo fálico, segundo Artemidoro, elas 

representam poder104, por isto, é um animal comum a vários deuses e rituais. Por terem 

uma aparência fálica, a elas são atribuídos também poderes fertilizantes. Além disto, as 

serpentes são associadas à regeneração, por causa de suas trocas sucessivas de pele e, 

portanto, têm relação com a cura. De acordo com Artemidoro, estar, no sonho, com o 

animal consagrado a algum deus é estar na presença do próprio deus105, desta maneira, 

de alguma forma, a relação que Agameda e Nicasibula mantiveram foi também com 

Asclépio. Mais significativo, neste sentido, é o milagre de Andrômaca: 

122, XXXI: Andrômaca do Épiro, para um parto. Durante sua 

incubação, ela teve uma visão, em um sonho: pareceu-lhe que 

um belo garoto a despia e, em seguida, o deus a tocava com as 

mãos. Depois disto, Andrômaca teve um filho de Aribas. 

Apesar de curto, o relato de Andrômaca é muito enigmático, pela maneira pouco 

precisa com que ele é narrado. Esperando ter uma criança, ela vem ao santuário e, 

durante sua incubação, dentro do sonho, ela vê um belo garoto que lhe despe. Na 

continuidade do relato, imediatamente se conta que o deus a toca. Não fica claro se o 

belo rapaz é o deus, ou um assistente. Na maioria dos casos, Asclépio era representado 

como um homem barbado, mas, às vezes, ele figurava como um jovem rapaz, o que 

torna plausível que o garoto descrito fosse o próprio deus. 

A inscrição também não deixa claro qual a parte do corpo da mulher que 

Asclépio toca. Em todos os outros relatos em que o deus toca o enfermo a parte do 
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corpo sempre é especificada, sejam mãos, pernas, boca, peito, cabeça, etc.. Podemos 

julgar que o silêncio se deva ao fato de a parte tocada ser mesmo os órgãos sexuais de 

Andrômaca.ΝAlémΝdisto,ΝoΝverboΝqueΝaquiΝ foiΝ traduzidoΝcomoΝ“tocar”, ἅ  (hapto), 

também é empregado em contextos sexuais, como metáfora para tratar do próprio 

intercurso sexual106. Ou seja, existe a possibilidade de uma devota ter mantido uma 

relação sexual com um deus. Aparentemente não havia problema neste tipo de relação, 

afinal ela foi inscrita no corpus do santuário e seu desfecho foi positivo, não existe a 

mínima reprovação, nem mesmo ressalvas em tal fato, apenas discrição na narração. O 

ocorrido no espaço onírico tem resultado no espaço desperto e Andrômaca consegue ter 

um filho com Aribas, provavelmente seu marido, não se reivindica que o filho seja de 

Asclépio, muito pelo contrário o nome de Aribas só aparece no final da inscrição como 

que para legitimar que o filho era seu. 

O sexo ritual entre deuses e mortais não era prática incomum na Grécia Antiga, é 

famosa a história do santuário de Afrodite, em Corinto, no qual, conta Estrabão107, 

muitos homens foram à ruína por causa das sacerdotisas que se prostituíam neste local 

em rituais para a deusa. Durante o festival da Antesteria, ocorrido em Atenas, a mulher 

doΝ arconteΝ basileu,Ν aΝ “rainhaΝ deΝ Atenas”,Ν eraΝ oferecida em casamento para o deus 

Dioniso108. No discurso de Andócides, sobre os Mistérios de Elêusis, há uma alusão a 

um casamento entre o sacerdote e a deusa Deméter109. Enfim, uma relação íntima e 

sexual com uma divindade não era uma ideia estranha à religião grega. Carl Meier 

defende que, com todos os símbolos de fertilidade e pela estreita relação com a água, os 

rituaisΝ deΝ curaΝ deΝ AsclépioΝ poderiamΝ serΝ consideradosΝ “coito”Ν comΝ oΝ deus110, pelo 

menos esta relação está bem explícita nos relatos que acabamos de analisar. Esta união 

entre deuses, ou entre deuses e mortais em situações rituais, é conhecida como 

hierogamia. Estar integrado sexualmente à divindade pode representar, de certo modo, 

uma indiferenciação entre ambas as partes, o humano e o divino são assemelhados. A 

realidade mítica se une à profana, e a abarca. Talvez, por este motivo, os gregos 

utilizassem também outra palavra para tratar deste encontro, ί  (synousia), 

literalmenteΝistoΝpodeΝserΝtraduzidoΝcomoΝ“estarΝunidoΝemΝessência”. 

                                                      
106 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: ἅ . 
107 STRABON. Géographie. Livro VIII, 6, 20. 
108 BURKERT, Walter. Homo Necans. p. 216. 
109 ANDOCIDES. De misteriis. 124. 
110 MEIER. Sonho e ritual de cura. p. 85. 
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Esta fusão íntima do divino com o humano, além de estar presente na 

hierogamia, parece estar também na teofagia. Alguns deuses eram consumidos, 

ingeridos, literalmente comidos, sob a forma de algum alimento, como bolos, pães, 

vinho. No culto de Asclépio, quem se transformava em alimento era sua filha Higeia, 

deusa da saúde. Ateneu nos relata que uma massa111 e o vinho112 que eram consumidos 

nas cerimônias recebiam o nome da deusa, fato parecido se verifica também no culto de 

Dioniso, em que sua filha Macária era consumida sob a forma de bolo113. Não se passa 

aqui uma representação, assim como o espaço onírico não é uma irrealidade para estes 

devotos, pelo contrário, a divindade é comida realmente, ao mesmo tempo em que é 

destruída, ela é integrada ao humano, seus poderes sagrados são assimilados, salvação 

pela ingestão, ou pela matança114. Ingerir o deus era uma das maneiras mais íntimas de 

estar com ele. 

Em sua origem, Burkert afirma que as cerimônias teofágicas tinham a ver com 

ritos de fertilidade115, a divindade era o próprio grão que era ingerido, assim ela 

retornava e garantia uma boa colheita no próximo ano, da mesma forma como seus 

poderes eram transmitidos, ou integrados, aos humanos. Relação análoga com a 

hierogamia. De acordo com Mircea Eliade, rituais hierogâmicos eram realizados, 

sobretudo, para se assegurar a fertilidade do solo e a boa colheita116. Nas ocasiões 

narradas anteriormente, a intenção é tornar a própria mulher fértil. Ainda é importante 

mencionar que a esterilidade é um problema sempre atribuído à mulher, não há relatos 

remanescentes no corpus que contem que um homem tenha vindo ao santuário em 

busca de fertilidade. 

A intimidade entre o divino e o humano não para por aí. A divindade poderia ser 

comida, poderia se manter relações sexuais com ela, e ainda beijá-la: 

122, XLI: Erasipe de Cafias com vermes. Ela tinha a barriga 

inchada e ardendo, e nada conseguia digerir. Durante sua 

incubação, ela teve uma visão, em um sonho: parecia-lhe que o 

deus massageava sua barriga e a beijava, então ele ofereceu-lhe 

                                                      
111 ATHÉNÉE. Banquet des savants. III, 115a. 
112 IDEM. Ibidem. XI, 487a. 
113 BURKERT, Walter. Antigos cultos de mistérios. p. 119. 
114 IDEM. Ibidem. p. 120-121. 
115 IDEM. Ibidem. p. 120-121. 
116 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. p. 72-73. 
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uma taça contendo um remédio, e a ordenou que bebesse e, em 

seguida, ordenou que vomitasse. Quando ela vomitou, sua roupa 

ficou toda suja. Ao nascer do dia, ela viu que toda sua roupa 

estava cheia de uma substância ruim que ela havia vomitado, e 

então ela ficou curada. 

Além da interseção, comprovada mais uma vez, entre o espaço onírico e o 

espaço da vigília, vemos outro contato íntimo entre Asclépio e uma devota. Apesar do 

desfecho aparentemente repulsivo, a enferma vomita e suja toda a sua roupa, em sonho 

e em realidade, na primeira parte do relato, vemos uma interação pretensamente meiga, 

entre o deus e a mulher. O deus massageia e chega a beijar a mulher, o verbo έ  

(phileo) podeΝ serΝ traduzidoΝ comoΝ “beijarΝ comΝ amor”,Ν “comΝ carinho”117. Na Grécia 

Antiga, o beijo não tinha um significado único, seu sentido mudou ao longo da história, 

desde Homero até o período Helenístico, o beijo adquire vários significados. Segundo 

Richard Hawley, a ideia do beijo como algo erótico já estava desenvolvida no período 

Helenístico, o período em que estamos analisando, isto faz com que nossa interpretação 

de um contexto levemente erótico nesta inscrição não seja equivocada. Porém, o mesmo 

autor nos chama a atenção que o beijo também tem um significado mais profundo, entre 

os gregos, ele traz em si a ideia da transferência de poder118. Mais uma vez, o contato 

íntimo com o deus tem um aspecto de assimilação, por parte do devoto, dos poderes 

regenerativos de Asclépio. 

Temos por fim, um único relato em que o sonho é acessado, porém Asclépio não 

aparece, mas mesmo assim a cura é realizada: 

121, XIV: Um homem com uma pedra nas partes. No sonho, ele 

teve uma visão: pareceu-lhe que ele estava transando com um 

belo rapaz, e quando ele teve uma ejaculação, ejetou a pedra, ele 

acordou e saiu com a pedra na mão. 

Um homem, que não é nomeado, vem ao santuário sofrendo de cálculos, durante 

a sua incubação, ele acessa o espaço onírico e tem sua cura alcançada, ele expele seu 

cálculo através de uma ejaculação, depois de ter transado com um belo rapaz. No relato 

                                                      
117 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. verbete: έ . 
118 HAWLEY, Richard. Give me a thousand kisses: the kiss, identity, and power in Greek and Roman 
antiquity. p. 14. 
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não há nenhuma referência de que o rapaz seja Asclépio, talvez, para a mentalidade 

grega, um deus não poderia se colocar em um estado que era considerado tão passivo. 

De qualquer forma, o sonho é acessado. Parece que mesmo que Asclépio não estivesse 

presente, estar dentro do sonho poderia significar que o milagre ocorresse. Mais uma 

vez também, a história tem um teor erótico, o devoto é curado através de uma relação 

sexual explícita em que, curiosamente, não há um sentido de fertilidade. Isto mostra 

que, entre os gregos antigos, a relação sexual tinha um caráter benéfico e estava 

associado à saúde, sendo símbolo de vida e bem estar. 

Assim, temos, em termos quantitativos, levando em consideração as doenças 

apontadas nas três estelas, os seguintes casos: um conserto de vaso (121, X), uma cura 

de calvície (121, XIX), uma cura de dor de cabeça (122, XXIX), uma cura de epilepsia 

(123, LXII), uma cura de piolhos (122, XXVIII), uma cura de pus (123, XLVIII), uma 

cura de gota (122, XLIII), uma cura de hidropisia (122, XXI), duas curas de mudez 

(121, V; 123, XLIV), duas curas de cálculos (121, VIII; 121, XIV), duas curas de coxos 

(121, XVI; 122, XXXV), duas resoluções de desaparecimentos (de um filho: 122, 

XXIV; e de um tesouro: 123, XLVI), duas curas de feridas (121, VI; 121, XVII), três 

curas de pontas de lanças (121, XII; 122, XXX; 122, XL), quatro curas de caroços (122, 

XXVI; 122, XXVII; 123, XLV; 123, LXVI), quatro curas de vermes (121, XIII; 122, 

XXIII; 122, XXV; 122, XLI), seis curas de fraqueza/paralisia (121, III; 121, XV; 122, 

XXXIII; 122, XXXVII; 122, XXXVIII; 123, LXIV), seis casos de gravidez (121, I; 121, 

II; 122, XXXI; 122, XXXIV; 122, XXXIX;122, XLII) e oito curas de cegueira (121, IV; 

121, IX; 121, XI; 121, XVIII; 121, XX; 122, XXII; 122, XXXII; 122, LXV). Em dois 

casos Asclépio não cura, mas fere (121, VII; 123, XLVII). Podemos perceber que para 

os frequentadores do Asclepeion de Epidauro, os problemas que mais os afligiam eram 

os de paralisia, esterilidade e cegueira. 

Levando-se em consideração estes relatos, a maior parte dos dedicantes foi do 

sexo masculino, 73% de homens contra 27% de mulheres. Não é possível afirmar, 

contudo, que havia mais homens frequentando o Asclepeion do que mulheres, mas que 

para a realização deste compêndio foram selecionados mais milagres de homens que de 

mulheres, talvez pela própria mentalidade machista dos gregos antigos. 

Com tudo o que analisamos, podemos, enfim, chegar a algumas conclusões. 

Primeiro, a melhor maneira de conhecer a parte mais importante do culto de Asclépio, 
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os rituais de incubação, são as próprias inscrições do santuário, infelizmente ignoradas, 

ou subestimadas, por toda a bibliografia produzida sobre Asclépio. A síntese deste 

pensamento em relação às inscrições pode ser encontrada em Carl Meier: 

[As inscrições] constituem fonte de informação de segunda mão 

[...], pois apresentam nada menos que setenta histórias de casos. 

Infelizmente estas desapontam até certo ponto devido ao fato de 

que quase todas são compostas rigidamente de acordo com o 

modelo seguinte: tal e tal veio com tal e tal doença, dormiu no 

Ábaton, teve o sonho seguinte, e, depois de fazer oferta de 

agradecimento, foi embora curado119. 

O pensamento simplista presente nas afirmações de Meier é comum em toda a 

bibliografia que trata do culto de Asclépio. Pudemos refutar esta posição analisando 

caso a caso o que contam os relatos, e verificamos que eles são uma janela riquíssima, 

se tomados com a devida seriedade, não apenas para se conhecer o culto de Asclépio, 

mas para se conhecer também importantes questões da religião, do cotidiano e do 

pensamento popular da Grécia Antiga. De certa maneira, a decepção de alguns autores 

se deve ao fato deles querem encontrar, nas inscrições, uma fórmula segura e efetiva 

para a cura de doenças, que deixou boa parte do mundo antigo impressionado com este 

culto ou o princípio da medicina científica hipocrática. Entretanto, o que as inscrições 

nos dão são exemplos de fé. O maior erro da maior parte da historiografia foi querer 

tomar os testemunhos de uma maneira demasiadamente literal. Não há poções mágicas, 

receitas infalíveis, ou conhecimento que tenha servido à medicina científica, apenas fé, 

elemento fundamental para que os milagres ocorressem. 

Segundo, as inscrições formam um tipo de literatura específica. Elas eram 

conhecidas no mundo grego, não era necessário nenhum ritual específico para lê-las, 

elas eram acessíveis ao público em geral. A própria maneira como elas são escritas, 

combinando diversos elementos literários, como comicidade, terror, erotismo, 

provérbios, oráculos, bem distribuídos ao longo das três estelas – apesar de agruparmos 

os relatos por temas, todas as estelas continham todos estes gêneros de forma bem 

distribuída, e não agrupados como expomos. Tudo isto parece ser proposital, a intenção 

era prender a atenção do leitor, as estelas deveriam ser lidas, elas estavam na entrada do 

                                                      
119 MEIER. Sonho e ritual de cura. p. 74. 
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Ábaton, qualquer pessoa que fosse passar pela incubação poderia visualizá-las. Robin 

Mitchell-Boyask 120, afirma que por conta da peste de Atenas e da grande quantidade de 

mortos que ela provocou, uma linguagem médica se torna popular na Grécia Antiga, 

principalmente o teatro grego vai adquirir toda uma terminologia médica, com nomes de 

remédios, doenças e ritos de cura, o interesse sobre este assunto parece ter crescido. Não 

por acaso, o culto de Asclépio também cresce neste mesmo contexto, e mais do que isto, 

uma literatura especializada também surge nos santuários deste deus, nestas estelas. 

Além de serem simples compêndios, coletâneas de milagres, as estelas eram 

também um novo tipo de literatura. Estas estelas, em específico, não eram destinadas à 

divindade, como as inscrições nos próprios ex-votos, elas deveriam ser lidas pelas 

pessoas e propagandeadas, elas eram mais um material de divulgação, como também 

percebeu Milena Melfi121. Por este motivo, a leitura não poderia ser enfadonha e 

cansativa, apesar de haver repetições seja de fórmulas rituais, seja dos próprios casos, 

para reforçar o poder de Asclépio, existe, ao mesmo tempo, uma boa dinâmica interna 

no próprio texto. Não devemos esquecer que estes textos não eram feitos meramente 

para entreter o público, sua função mais profunda era ambientar o devoto no espaço 

sagrado, ou seja, sugestionar aquele que entrava no Ábaton, deixá-lo propenso à 

incubação, facilitar a entrada nos sonhos, por isto as repetições que entediaram parte dos 

autores modernos. 

Associado ao sentido religioso está presente o valor didático destas inscrições. 

Cada milagre passa também um ensinamento, eles explicam como as pessoas deveriam 

se comportar perante o deus, perante os ex-votos, dentro do espaço onírico, ensinam 

como os sonhos deveriam ser interpretados. Elas revelam as múltiplas facetas de 

Asclépio, ora sereno, ora perverso. O cuidado que se deveria ter ao pedir coisas ao deus. 

Enfim, vários ensinamentos, como pudemos constatar, podem ser retirados dos relatos 

das estelas, o que definitivamente não justifica o citado desprezo da historiografia por 

elas. 

Terceiro, por fim, está amplamente comprovado que os gregos tinham o sonho 

como uma categoria espacial própria. O sonho é algo concreto, espacialmente real e 

acessível para estas pessoas. Embora suas implicações com o mundo desperto não sejam 

                                                      
120 MITCHELL-BOYASK, Robin. Plague and the Athenian imagination. p. 19. 
121 MELFI, M. I Santuari di Asclepio in Grecia. p. 33. 
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fáceis de compreender. Às vezes, a relação entre o espaço onírico e o espaço desperto é 

direta, o que ocorre em sonho ocorre em realidade. Por outras vezes, é o inverso, o que 

ocorreΝnoΝsonhoΝtemΝefeitoΝcontrárioΝnaΝvigília,ΝoΝ“paradoxoΝdaΝcura”,ΝoΝ“malΝqueΝtrazΝoΝ

bem”.ΝÀsΝvezes, se adentra o espaço onírico e a cura não é realizada e, às vezes, a cura 

ocorre sem nem sequer sonhar. As analogias são extremamente contextuais, dependem 

de cada caso e da mensagem que o divino queira comunicar ao humano, mais uma vez a 

lógica científica não dá conta da realidade religiosa. O sonho é uma realidade poderosa 

que deve ser experimentada para ser compreendida, por isto só os que a viveram foram 

capazes de deixar de rir das inscrições e se tornaram fervorosos devotos de Asclépio. 

Através do espaço onírico, estas pessoas organizavam suas vidas, seus espaços 

cotidianos, principalmente o de seus corpos. Notamos aqui a tese de Peter Berger122, os 

primitivos não viviam apenas uma realidade, mas realidades múltiplas cada qual com 

seu papel e a sua função, os sonhos seriam mais uma dessas realidades que serviriam 

para integrar e modelar a conduta social, pois revelariam um encontro decisivo com o 

sagrado. No caso de Asclépio, este encontro tinha um papel fundamental, pois tratava da 

frágil relação entre a vida e a morte, através da doença. O espaço onírico é significativo 

para nós, pois nos revela mais um tipo de estratégia para a sobrevivência. 

 

                                                      
122 BERGER, Peter. O dossel sagrado. p. 56. 



 

Conclusão 

 

 

 

 

 

 

“ὡ  ἱ ῶ   ῶ  ά  ἰά   ὸ ῶ  ά   ύ  
 ὶ ί  ἐ  ί ῃ [...] ώ  ὲ ύ   ὶ ἀ ό    ὐ ῖ    
ῖ   ᾤ  ῖ   ” 

 

“Então, estes remédios foram suficientes para curar quem, antes da doença, era são e 

cumpria um regime moderado [...] quanto àqueles que são doentios por natureza e 

intemperantes, eles [os filhos de Asclépio] não acreditavam que fosse importante, para 

eles e para os outros, prolongar-lhes a vida”* 

                                                      
* PLATON. La République. Livro III, 408a. 
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Por tudo que expusemos, portanto, fica claro que o tema dos rituais de cura, do 

culto de Asclépio e mesmo do espaço onírico são extremamente ricos e abertos a várias 

interpretações, não era nossa intenção esgotá-los em uma dissertação. Contudo, 

importantes reflexões puderam ser elaboradas a partir deste estudo. 

O culto de Asclépio, como tivemos a oportunidade de analisar, se tornou 

massivamente popular, principalmente, a partir do século IV a. C.. Não há como 

precisar com exatidão, mas, segundo Thärmer, existiram cerca de 410 santuários de 

AsclépioΝ noΝ mundoΝ gregoΝ antigo,Ν “quaseΝ todosΝ associadosΝ aΝ Epidauro”1. Apesar de 

Asclépio não ter uma origem epidaurense, é a partir de Epidauro que ele 

indubitavelmente se consolida enquanto divindade e é deste centro que o culto se 

projetará para toda a Grécia Antiga. 

Os motivos para esta popularização são diversos e estão correlacionados. 

Asclépio cura através de sonhos e de rituais de purificação. Ao contrário de muitas 

divindades gregas, que se afastavam de seus devotos, como Apolo – também uma 

divindade médica – Asclépio se aproximava de seus fiéis, nas incubações. Este contato 

transformador, fez com que Asclépio fosse percebido como um deus mais eficiente e 

cada vez mais requisitado para a cura. A atestada eficiência do Asclépio de Epidauro fez 

com que mais pessoas viessem ao seu santuário, sobretudo, na segunda metade do 

século V a. C., depois dos surtos da grande peste de Atenas. Os sacerdotes de Epidauro 

não tardaram a aproveitar o aumento das finanças proporcionado pelo crescente afluxo 

de peregrinos e investiram na reforma do santuário. O que era, no século V a. C., apenas 

um pequeno pórtico abrigando várias funções, como a de incubatório, de moradia de 

sacerdotes, de lugar para sacrifícios, etc., passou a ser, no século IV a. C., um dos 

maiores complexos de prédios de um santuário do mundo grego até então. 

A figura de Asclépio se tornará também paradigmática inclusive para outros 

deuses. O maior exemplo disto é o do deus Anfiarao. Na mitologia grega, ele foi um dos 

heróis que lutou na Guerra Troia, com o tempo, sua figura foi divinizada e ele passou a 

ser cultuado também como um deus de cura, principalmente na região de Oropo, 

nordeste da Ática. Até o século V a. C., Anfiarao era representado como um guerreiro, 

com lanças, escudos e elmo, porém, com a popularização do culto de Asclépio, ele irá 

ser representado da mesma forma que este deus, com o cajado, trajando o himation, 

                                                      
1 THÄRMER. Hastings. ERE, VI, 550. Apud MEIER, C. A. Sonho e ritual de cura.  p. 31. 
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inclusive, com serpente. Até as filhas de Asclépio – Higeia, Panaceia, Iaso – também 

serão associadas a Anfiarao. As estruturas arquitetônicas, como o Ábaton, também 

estarão presentes no santuário de Anfiarao em Oropo, assim como o procedimento de 

cura através de sonhos. Ou seja, Asclépio, sua iconografia, seu procedimento de cura e 

santuário se tornaram um tipo de linguagem paradigmática associada ao tema cura 

divina2. 

Tudo isto se deve ao culto epidaurense de Asclépio, seu sucesso é tão grande que 

ele vai ser transladado para outras regiões seguindo claramente o modelo de Epidauro, 

tanto na estrutura física dos santuários como nos procedimentos rituais. Do ponto de 

vista arquitetônico, o Ábaton é a construção mais específica do culto de Asclépio, 

claramente desenvolvida, como um lugar de sonhos e encontros com deus, em 

Epidauro. Ele passa a ser edificado em vários Asclepeions, depois do final do século V 

a. C., consolidando-se como uma estrutura básica dos santuários de Asclépio. Milena 

Melfi faz uma comparação entre os Asclepeions de Atenas, de Gortina e da Arcádia3, só 

para tomar como exemplo, e verifica que todos eles seguem a estrutura básica de 

edifícios do núcleo central do culto de Epidauro – a saber: altar, templo, Ábaton, poço e 

Tholos (embora, nem sempre o Tholos esteja presente). Este elemento revela que o 

Ábaton se consolidou como uma estrutura arquitetônica do Asclepeion, mas, além disto, 

o dado aponta para outra conclusão. O ritual de incubação, que o Ábaton abriga, é a 

peça fundamental do culto de Asclépio e talvez o principal fator de sua popularização. 

Promover um contato íntimo entre deus e devoto, talvez, tenha sido o diferencial 

no culto de Asclépio. Como vimos, o contexto religioso grego irá mudar no Período 

Helenístico. Epidemias, crises, guerras, corrupção, invasões macedônicas, a perda da 

autonomia das póleis, tudo isto fará com que o modelo cívico, coletivo e público da 

religião grega comece a perder espaço para outro tipo de religião, mais intimista e 

pessoal, que não se propõe a ser necessariamente pública, mas principalmente privada. 

Asclépio também será uma das primeiras divindades que será percebida desta forma 

mais íntima, falando diretamente aos devotos, ele os toca, os beija, faz oráculos, 

concertos, curas, tudo isto através da incubação, no espaço onírico. 

                                                      
2 O crescimento do culto de Asclépio foi tão expressivo que, só para dar um exemplo, após o século III d. 
C., sua figura foi associada à de Zeus, o deus mais poderoso do panteão grego, tornando-se o deus 
sincrético “Zeus-Asclépio”. HART, G. D. Men and books: Asclepius, god of medicine. p. 232. 
3 MELFI, M. I santuario di Asclepio in Grecia. p. 300. 
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A relação do devoto com Asclépio, portanto, vai muito além da cura. Embora, a 

cura seja o ponto principal do culto, Asclépio e o seu santuário não serão requisitados 

apenas para isto. Todo um complexo de edifícios, aparentemente sem fins estritamente 

religiosos, no Asclepeion de Epidauro, mostra que não apenas doentes vinham ao 

santuário, mas toda uma vida cotidiana se desenvolvia ali. Isto revela que não somente 

os sacerdotes que administravam o culto foram sagazes para fazer com que o santuário 

tivesse frequentação mesmo que as pessoas não estivessem doentes, mas também que o 

principal ensinamento de Asclépio não era legar uma farmacopeia e sim mudar a 

postura de seus devotos, proporcionando-lhes uma nova maneira de lidar com a vida. 

É este, inclusive, o segredo das curas que a historiografia que analisou os cultos 

de Asclépio não conseguiu perceber. A cura ritual não é a restauração de um estado de 

pré-doença, ou seja, fazer com que o corpo fique como ele era antes de se estar doente. 

A cura ritual é uma nova forma de encarar a vida, a morte e a própria doença depois do 

contato com o sagrado4. O ritual de cura não leva ao estado de pré-doença, mas ao 

reconhecimento do próprio devoto que ele está curado, pois é um novo ser, renascido 

depois do contato com o divino – por isto, os risos de incredulidade e depois o 

agradecimento em suntuosos ex-votos tão citados no corpus de inscrição. A cura, 

portanto, não é uma volta, mas uma oportunidade de um novo começo. Nas inscrições, a 

palavraΝqueΝvemΝaoΝfinalΝdosΝrelatosΝeΝqueΝtantasΝvezesΝtraduzimosΝcomoΝ“curado”Νé,ΝnaΝ

verdade, uma expressão idiomática: “ ὴ  ἐ έ ”Ν (“hygiès egéneto”).Ν EstaΝ

expressãoΝéΝaΝjunçãoΝdeΝduasΝpalavras,ΝaΝprimeiraΝéΝdeΝfácilΝtradução,Ν“ ή ”Ν(hygiés) 

vem do verbo  ά  (hygiázo),ΝeΝsignificaΝ“curado”,Ν“saudável”5. A segunda palavra é 

umΝ verbo,Ν “ἐ έ ”Ν (egéneto) forma pretérita, e conjugada na terceira pessoa do 

singular, de ί  (gígnomai). Este verbo não tem uma tradução específica em 

língua portuguesa, mas segundo Liddell e Scott, seu sentido é próximo da ideia de se 

“entrarΝemΝumΝnovoΝestadoΝdeΝser”6. Portanto, a cura é o reconhecimento de um novo 

estado de ser. O infiel que antes ria doente dos milagres se transforma no fiel são e 

                                                      
4 NasΝpalavrasΝdeΝCsordas:Ν“AoΝcomeçarΝaΝhabitarΝnesseΝnovoΝmundoΝsagrado,ΝoΝsuplicanteΝéΝcuradoΝnãoΝ
no sentido de ser restituído ao estado no qual ele existia antes da instalação da doença, mas no sentido de 
serΝ ‘transportado’Ν retoricamenteΝ paraΝ umΝ estadoΝ dissimilarΝ dasΝ duasΝ realidades,Ν deΝ pré-doença e de 
doença. A tarefa interpretativa crucial é mostrar como essa realidade constitui-se como uma 
transformação das realidades de pré-enfermidade e de enfermidade”.Ν CSORDAS, Thomas J.. 
Corpo/significado/cura. p. 51. 
5 LIDDELL; SCOTT. A Greek-English Lexicon. Verbete:  ή . 
6 IDEM. Ibidem. Verbete: ί . 
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agradecido depois de adentrar o espaço onírico e ter um contato íntimo com Asclépio. A 

cura é a aceitação de um novo estado, de uma nova vida, de um novo ser. 

Assim, vimos, em vários milagres, que o processo de cura não era algo 

unilateral, do deus para o devoto, muito pelo contrário, o devoto tinha que ter iniciativa, 

ter fé, acreditar na sua cura, também deveria agir. Platão nos dá um bom esclarecimento 

sobre as curas rituais em sua República, quando explicaΝ queΝ pessoasΝ “doentiasΝ porΝ

naturezaΝ eΝ intemperantes”7, ou seja, que não estavam dispostas a mudar de estilo de 

vida, não eram curadas por Asclépio e seus filhos. Desta forma, a cura divina não tinha 

efeito se o devoto também não fizesse a sua parte. Seria por isto, argumenta ele no 

Banquete,ΝqueΝumΝmédicoΝhábil,ΝqueΝseguisseΝaΝmedicinaΝdeΝAsclépio,ΝdeveriaΝ “cederΝ

aosΝ bonsΝ temperamentosΝ eΝ combaterΝ osΝ queΝ sãoΝ depravados”8. A mesma ideia, 

encontramos nas inscrições de Epidauro, Asclépio não cura os covardes, os incrédulos, 

os mentirosos e, quase sempre, um ensinamento de vida está associado à cura. Deste 

modo, curar-se era, antes de qualquer coisa, se submeter a toda uma nova postura diante 

da vida. 

Portanto, os relatos de cura do corpus de inscrição do Asclepeion de Epidauro 

não são verdadeiros ou falsos, não são exageros ou simples propaganda, eles revelam o 

deslumbramento do devoto. Cinco anos de gravidez, seis anos com uma lança na 

mandíbula, um cego sem os olhos que volta a enxergar, a historiografia se deixou levar 

pelo absurdo que nos soa hoje ouvir coisas deste tipo. Mas, nada disso é o mais 

importante, o foco das inscrições, em seus contextos, não era a doença, nem mesmo a 

cura, mas o ensinamento. A ideia é que não importa qual é o seu problema e quão 

grande ele é, Asclépio lhe transformará em uma nova pessoa. E tudo isto só foi possível 

graças à existência deste espaço peculiar, o espaço onírico, que colocava homens e 

deuses em ί  (synousia), em companhia de uma mesma essência. Deveria ser 

impossível ao devoto entrar no espaço onírico, submergir na companhia do divino, e 

voltar sem que não estivesse transformado de alguma forma, tanto em corpo quanto em 

espírito. O devoto que conseguisse fazer e entender isto estava contemplado com a 

maravilhosa cura ritual. 

                                                      
7 PLATON. La République. Livro III, 408a. 
8 IDEM. Le Banquet. 186c. 
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Portanto, temos comprovada a existência de uma espacialidade atribuída ao 

mundo dos sonhos, pelos gregos antigos. Espaço diferenciado e especial, capaz de 

integrar homens e deuses, lugar que influenciou mentes e corpos, que restaurava a cura, 

pois apontava para um novo estilo de vida. A estruturação de um espaço onírico, 

percebido como acessível e, portanto, ritualizável, auxiliou na formação de uma nova 

racionalidade, de um novo tipo de divindade, mais próxima e sensível aos problemas 

humanos. O espaço onírico não mudou apenas os corpos, ele empreendeu ainda 

mudanças no mundo físico, pois, de fato, um espaço dentro do santuário teve de ser 

criado para possibilitar a acessibilidade ao mundo dos sonhos, o Ábaton. O lugar de 

entrada mais proibida no santuário, extremamente ritualizado, pois era o lugar de dois 

mundos, o Ábaton foi a construção mais sui generis do culto de Asclépio. 

O estudo e a análise do culto de Asclépio, portanto, é de extrema importância 

para a compreensão da transição do Período Clássico para o Período Helenístico e para 

desmistificar a ideia, tão difundida nos estudos sobre a Grécia Antiga, de que o final do 

Período Clássico foi marcado por retrocessos, falências e por uma falta de produções 

autênticas e criativas, a prova disto é o espaço onírico. A análise dos rituais de cura, nos 

mostra o quanto os gregos foram inventivos quando precisavam garantir sua própria 

existência. 
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Figura 01 

 

Material: Mármore 

Altura: 0,64m 

Largura: 0,47m 

Data estimada: Cerca 380-370 a. C. 

Origem: Epidauro, Asclepeion 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 173 

Descrição: 

Um homem barbudo é representado 

sentado num trono. O himation deixa o 

ombro direito à amostra. O braço direito 

está quebrado. A mão esquerda aponta para 

frente erguendo o dedo indicador. 

A figura deve ser uma representação de 

Asclépio. 

Tipo: Relevo 

Técnica: Alto-relevo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

Perseus Digital Library. Disponível em: 

<http://www.perseus.org>. Acesso em: 

01 mai. 2012. 

Imagem:  

CHARITONIDES, Angelica. Epidauro: Il 

santuario di Asclepio e Il museo. p. 67, 

fig. 58. 
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Figura 02 

 

Material: Mármore 

Altura: 0,63m 

Largura: 0,73m 

Data estimada: Cerca 340 a. C. 

Origem: Epidauro, Asclepeion 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 174 

Descrição: 

Um homem é representado sentado num 

trono. O himation deixa a parte de cima do 

corpo à amostra. O rosto, o braço direito e a 

mão esquerda estão quebrados. A mão 

esquerda ergue-se, deveria ter a palma 

aberta. 

A figura deve ser uma representação do 

deus Asclépio. 

Tipo: Relevo 

Técnica: Alto-relevo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

Perseus Digital Library. Disponível em: 

<http://www.perseus.org>. Acesso em: 

01 mai. 2012. 

Imagem:  

CHARITONIDES, Angelica. Epidauro: Il 

santuario di Asclepio e Il museo. p. 67, 

fig. 57. 
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Figura 03 

  

Descrição: 

Na extrema direita do relevo (face b), 

está representado Asclépio em seu trono. A 

parte inferior do trono e as pernas de 

Asclépio estão danificadas. Seu braço 

direito está erguido, talvez segurando seu 

bastão. No centro, vemos uma mulher 

vestida com o quíton e cobrindo sua cabeça 

com o himation, talvez seja Higeia, ou mais 

provavelmente Epione. Sua cabeça e braços 

estão faltando. Na ponta esquerda do relevo, 

vemos apenas uma asa e partes de um 

vestido esvoaçante que se dobra no vértice 

do relevo (para a face a), provavelmente 

pertencentes à deusa Niké. 

Na face direita do relevo (face c) está 

representada uma mulher, em estilo arcaico, 

segurando com a mão direita um pote, 

provavelmente uma representação da deusa 

Hebe. 

Segundo Kaltsas, o relevo talvez fizesse 

parte do altar dos doze deuses. 

Material: Mármore 

Altura: 0,62m 

Largura: 1,09m 

Profundidade: 0,18m 

Data estimada: Século IV a. C. 

Origem: Epidauro 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 1425a 

Tipo: Relevo 

Técnica: Alto-relevo 

Função: Arquitetural (?) 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 178, fig. 354.  

Perseus Digital Library. Disponível em: 

<http://www.perseus.org>. Acesso em: 

01 mai. 2012. 

Imagem:  

CHARITONIDES, Angelica. Epidauro: Il 

santuario di Asclepio e Il museo. p. 11, 

(Face a) (Face b) (Face c) 

javascript:window.close\(\);
javascript:window.close\(\);
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fig. 4. 

Fondation pour le Lexicon 

Iconographicum Mythologiae Classicae 

(LIMC). Disponível em: 

<http://www.iconiclimc.ch>. Acesso em: 

19 mai. 2012. 
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Figura 04 

  

Descrição: 

Na extrema direita do relevo, um 

homem barbado segura, com a mão direita, 

um bastão no qual uma serpente se enrosca, 

e apoia a mão esquerda sobre seu quadril. A 

sua direita, uma mulher levanta o véu de sua 

cabeça com a mão direita e segura algo, que 

não é possível identificar, com a mão 

esquerda. Diante dela, um altar retangular. 

Devido à maior estatura destas figuras, 

provavelmente, se tratam de Asclépio e sua 

filha Higeia. 

Seguindo para a esquerda, um homem 

também barbado, uma mulher velada e uma 

criança devem ser uma família de devotos. 

Atrás deles, na extrema esquerda do relevo, 

uma serva leva uma enorme cesta sobre a 

Material: Mármore 

Altura: 0,37m 

Largura: --- 

Data estimada: Século IV a. C. 

Origem: Epidauro, Asclepeion 

 

Local atual: Desconhecido 

No. de inventário: --- 

Tipo: Relevo 

Técnica: Baixo-relevo 

Função: Votiva 
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cabeça. E atrás do homem, espremido entre 

ele e o altar, aparece um servo, ou outro 

filho da família, trazendo um porco e uma 

cesta sacrificial chamada kanoûn (VAN 

STRATEN, 1995, 63). 

 

Segundo Van Straten, o relevo estava, 

em 1925, com um negociante de arte em 

Amsterdã, seu paradeiro atual é 

desconhecido. 

Bibliografia:  

VAN STRATEN, Folkert T. Hierà Kalá: 

images of animal sacrifice in archaic and 

classical Greece. p. 63; 282. 

Imagem:  

VAN STRATEN, Folkert T. Hierà Kalá: 

images of animal sacrifice in archaic and 

classical Greece. Fig. 58; R33. 
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Figura 05 

  

Descrição: 

Da direita para a esquerda, temos a 

representação de uma mulher e um homem 

de proporções menores diante de um altar. 

Em frente a eles, está um homem de barba e 

um longo himation que deixa o ombro 

direito à amostra, com proporções maiores, 

ele é um deus, provavelmente Asclépio. Ao 

lado dele, um homem nu com um cão 

próximo aos seus pés, talvez Podalírio. Ao 

lado deste, outra figura masculina, desta 

vez, com botas e um himation curto, sua 

mão direita acaricia o focinho de um 

segundo cão, enquanto um terceiro cão 

cheira o chão, talvez se trate de Macaon. Ao 

seu lado, encontramos a figura de três 

mulheres, estando duas em pé e uma 

sentada. A mulher sentada pode ser Epione, 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,38m 

Largura: 0,59m 

Data estimada: Cerca 350-325 a. C. 

Origem: Epidauro, Templo de Apolo 

Maleata 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 1426 

Tipo: Relevo 

Técnica: Baixo-relevo 

Função: Votiva 
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a esposa de Asclépio, que segura algo na 

mão esquerda, uma fruta (?). Vemos, então, 

uma mulher segurando algo, Panaceia (?), e 

ao seu lado outra mulher, Higeia (?), que 

repousa seu braço direito sobre o ombro 

daquela que se encontra sentada. 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 227-228, fig. 478.  

Perseus Digital Library. Disponível em: 

<http://www.perseus.org>. Acesso em: 

01 mai. 2012. 

Imagem:  

Fondation pour le Lexicon 

Iconographicum Mythologiae Classicae 

(LIMC). Disponível em: 

<http://www.iconiclimc.ch>. Acesso em: 

19 mai. 2012. 
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Figura 06 

  

Descrição: 

Um homem com barba ocupa o centro 

do quadro, numa posição afável, ele olha 

para a esquerda enquanto segura um bastão 

no qual se enrosca uma serpente, sem 

dúvida uma representação de Asclépio. 

Atrás dele, uma mulher com a cabeça 

coberta por um véu aparece quase 

imperceptível, talvez seja a deusa Epione, 

esposa de Asclépio. Seguem-se duas figuras 

masculinas nuas, representações de Macaon 

e Podalírio. Atrás deles, três jovens 

mulheres se olham entre si, possíveis 

representações das filhas de Asclépio, 

Higeia, Panaceia e Iaso. 

À frente da família divina, em estatura 

menor, está representada a família do 

devoto. Dois homens barbados, o que está 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,51m 

Largura: 0,75m 

Data estimada: Século IV a. C. 

Origem: Loukou (?) 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 1402 

Tipo: Relevo 

Técnica: Baixo-relevo 

Função: Votiva 
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imediatamente à frente de Asclépio parece 

ter algo na mão para entregar ao deus, não é 

possível identificar o quê, ele traz também 

um porco que está atrás de seus pés, só é 

possível ver a cabeça do animal. Duas 

mulheres, uma com um véu sobre a cabeça, 

e outra segurando o que parece ser uma 

caixa. Duas crianças, à frente, no primeiro 

plano. Ao fundo, uma criada tem sobre a 

cabeça uma enorme cesta coberta por um 

pano. 

Embora haja uma inscrição, em grego, 

na parte superior do relevo, ela data do 

séculoΝ XIX:Ν “ ΩΡ Ι Ι. ΜΟΝΗ ΛΟΤΚΟΤ 

1872”Ν (DoadoΝ peloΝ monastérioΝ deΝ LoukouΝ

em 1872). O relevo parece ter ficado guardo 

pelo monastério até ser doado ao Museu de 

Atenas em 1872, o local onde estava 

originalmente depositado é desconhecido. 

Devido à proximidade com Epidauro e as 

características que se assemelham ao relevo 

nº 1426, há a possibilidade deste relevo 

poder ter sido do Asclepeion de Epidauro. 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 210-211, fig. 428.  

Perseus Digital Library. Disponível em: 

<http://www.perseus.org>. Acesso em: 

01 mai. 2012. 

Imagem:  

Fondation pour le Lexicon 

Iconographicum Mythologiae Classicae 

(LIMC). Disponível em: 

<http://www.iconiclimc.ch>. Acesso em: 

19 mai. 2012. 
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Figura 07 

 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,75m 

Largura: 0,65m 

Data estimada: 380 a. C. 

Origem: Epidauro, Templo de Asclépio 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 1423 

Descrição: 

Métope do templo de Asclépio, em 

baixo relevo, representando um homem 

apoiado sobre um bastão e passando, com 

sua mão direita, um elmo para uma mulher 

que o recebe com a mão esquerda, ela tem 

um escudo apoiado sobre a perna esquerda. 

O homem é, pelos seus atributos, o deus 

Asclépio assim como a mulher é, 

provavelmente, a deusa Atena. 

Tipo: Relevo 

Técnica: Baixo-relevo 

Função: Arquitetural 

Bibliografia:  

Perseus Digital Library. Disponível em: 

<http://www.perseus.org>. Acesso em: 

01 mai. 2012. 

Imagem:  

http://www.flickr.com/photos/24729615

@N00/6280993694/ 
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ESTÁTUAS 
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Figura 08 

 

Material: Mármore 

Altura: 0,36m 

Data estimada: --- 

Origem: Epidauro 

 

Local atual: Archaeological Museum of 

Epidaurus, Epidauro 

No. de inventário: 270 

Descrição: 

Um jovem vestindo um himation, de 

cabelos curtos e cacheados, segura, com a 

mão direita, um bastão pelo qual uma 

serpente se enrosca, sua mão esquerda se 

apoia sobre o quadril. Ao lado de seu pé 

esquerdo, há a representação de um ônfalo. 

Esta estatueta é uma rara representação 

do deus Asclépio jovem. A representação de 

Asclépio sem barba é incomum no mundo 

antigo. 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

 

Imagem:  

http://www.flickr.com/photos/handymac

99/2970541556/sizes/o/in/photostream/ 
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Figura 09 

 

Material: Mármore 

Altura: 0,70m 

Data estimada: Antiguidade tardia 

Origem: Epidauro, Templo de Apolo 

Maleata 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 1809 

Descrição: 

Um jovem vestindo um himation segura, 

com a mão direita, um bastão de formato 

irregular pelo qual uma serpente sobe, com 

a mão esquerda, ele segura um pequeno rolo 

de papel. Seu pé esquerdo ergue levemente 

o calcanhar como se estivesse caminhando. 

Outra rara representação do deus 

Asclépio jovem, sem a barba. 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

KERÉNYI, Karl. Imágenes primigenias de 

la religión griega: El médico divino. p. 

150. 

Imagem:  

Fondation pour le Lexicon 

Iconographicum Mythologiae Classicae 

(LIMC). Disponível em: 

<http://www.iconiclimc.ch>. Acesso em: 

19 mai. 2012. 
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Figura 10 

 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,55m 

Data estimada: Século IV a. C. 

Origem: Epidauro 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 265 

Descrição: 

Um homem barbado vestindo um 

himation que recobre todo seu corpo, com 

exceção do braço direito, do peito e dos pés, 

tem a perna esquerda relaxada e se apoia 

sobre um bastão, no qual uma serpente se 

enrosca. 

A estatueta é mais uma representação do 

deus Asclépio em pé. 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 261, fig. 545. 

Imagem:  

Fondation pour le Lexicon 

Iconographicum Mythologiae Classicae 

(LIMC). Disponível em: 

<http://www.iconiclimc.ch>. Acesso em: 

19 mai. 2012. 
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Figura 11 

 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,62m 

Data estimada: Século IV a. C. 

Origem: Epidauro, Asclepeion 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 296 

Descrição: 

Um homem barbado vestindo um 

himation que recobre todo seu corpo, com 

exceção da mão direita, do peito e dos pés, 

se reclina sobre um grosso bastão, ou num 

tronco de árvore pelo qual sobe uma 

serpente em busca de um ovo que o homem 

tem na mão. Ao lado de seu pé esquerdo, há 

um ônfalo. 

A estatueta é uma típica representação 

do deus Asclépio, mas chama a atenção o 

bastão incomum. 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 262, fig. 546. 

Imagem:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 262, fig. 546. 
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Figura 12 

 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 1,70m 

Data estimada: Século IV a. C. 

Origem: Epidauro, Asclepeion 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 263 

Descrição: 

Um homem barbado é representado de 

pé, vestindo um himation ricamente 

dobrado que deixa o lado direito de seu 

corpo à amostra. Ele segura, com a mão 

esquerda, um bastão, que encosta no chão, 

pelo qual sobe uma serpente. Os pés calçam 

ornamentadas sandálias, e por trás do pé 

esquerdo há um ônfalo. 

O antebraço direito, bem como alguns 

dedos de ambas as mãos, parte do bastão e 

da serpente estão faltando. 

A estátua é uma típica representação do 

deus Asclépio. 

Cópia romana, cerca de 160 d. C., do 

original grego do século IV a. C.. 

Tipo: Estátua 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 343, fig. 727. 

Imagem:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:

1671_-_Archaeological_Museum,_Athe 

ns_-_Asklepios_-_Photo_by_Giovanni_ 

Dall%27Orto,_Nov_11_2009.jpg. 
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Figura 13 

 

Material: Mármore 

Altura: 0,48m 

Data estimada: Período Romano 

Origem: Epidauro 

 

Local atual: Archaeological Museum of 

Epidaurus, Epidauro 

No. de inventário: 280 

Descrição: 

Um homem é representado de pé e nu. 

Ao seu lado esquerdo, uma clâmide se apoia 

sobre seu ombro e recai, até o chão, por 

detrás de seu corpo. A cabeça, o braço 

direito, e o antebraço esquerdo estão 

fragmentados. 

Como um jovem efebo, a estatueta, 

provavelmente, trata-se de um dos filhos de 

Asclépio, Macaon ou Podalírio, ou ainda, 

segundo Staïs, um atleta. 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

STAÏS, V. Marbres et bronzes du Musée 

National: guide illustré. p. 72. 

Imagem:  

http://arachne.uni-

koeln.de/arachne/index.php?view[section

]=uebersicht&view[layout]=objekt_item

&view[caller][project]=&view[page]=15

7&view[category]=overview&search[dat

a]=ALL&search[mode]=meta&search[m

atch]=similar&view[active_tab]=overvie

w&search[constraints]=Epidauros 
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Figura 14 

 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,43m 

Data estimada: Cerca de 200 d. C. 

Origem: Epidauro, Asclepeion 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 281 

Descrição: 

Uma criança é representada quase nua, 

um himation preso em seus ombros recai 

sobre o corpo. A cabeça se volta, levemente, 

para esquerda, enquanto o pé esquerdo se 

ergue como se o menino caminha-se. A mão 

esquerda segura o himation, o antebraço 

direito está faltando. Junto ao pé direito, há 

um tronco de árvore. 

Sabemos, pela inscrição na base, que se 

trata de uma representação de Telésforo, um 

dos filhos de Asclépio. Na inscrição lemos: 

“ΣΩ Σ Λ ΦΟΡΩ ΓΑΙΟ ΙΑΣΡΑ”Ν (IGΝ

IV²,Ν 560),Ν ouΝ sejaΝ “DeΝCaioΝparaΝoΝmédicoΝ

Telésforo”. 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 25, fig. 8. 

Imagem:  

PETSALIS-DIOMIDIS, Alexia. Truly 

beyond wonders: Aelius Aristides and 

the cult of Asklepios. p. 25, fig. 8. 
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Figura 15 

 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,68m 

Data estimada: Século IV a. C. 

Origem: Epidauro 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 304 – 309 – 310 

Descrição: 

Estão representadas cinco pessoas de pé. 

As três figuras centrais são representadas 

numa estatura maior do que as da ponta e 

com cabeças desproporcionais ao corpo, 

com características infantis. As figuras da 

ponta esquerda e da ponta direita estão 

representadas como adultos. Da esquerda 

para a direita, as cabeças da primeira e da 

quarta figura estão faltando, bem como 

parte da perna da segunda. Temos 

respectivamente representadas, uma figura 

masculina com um himation com um dos 

ombros à amostra, uma figura masculina 

nua, uma figura feminina vestida com um 

quíton com um medalhão preso entre os 

seios, uma segunda figura masculina nua e 

uma figura feminina, também vestida com 

quíton. 

As três figuras de estatura alta são 

provavelmente representações de deuses. Os 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Votiva 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 262, fig. 549. 
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traços infantis sugerem que elas sejam os 

filhos de Asclépio. A figura feminina 

central deve ser Higeia, acompanhada pelos 

seus irmãos Macaon e Podalírio. As figuras 

de estatura menor seriam os mortais, podem 

ser das pessoas que dedicaram esta oferenda 

a estes três deuses. 

Imagem:  

http://www.greek-gods.info/ancient-gree 

k-gods/asclepius/asclepius-statues.php. 
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Figura 16 

 

Material: Mármore 

Altura: 0,94m 

Data estimada: Cerca 380 a. C. 

Origem: Epidauro, Templo de Asclépio 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 4723 

Descrição: 

Um homem é representado nu, exceto 

pelo himation que se apoia sobre seu braço 

esquerdo, passa pelas suas costas, perpassa 

toda a perna direita até chegar ao chão. Ele 

se move vigorosamente para frente. A perna 

esquerda, abaixo do joelho, e o antebraço 

esquerdo estão faltando. Trata-se de uma 

representação do deus Apolo, pai de 

Asclépio. 

Segundo Kaltsás, esta estatueta era parte 

de um grupo, ao qual se integrava outra 

estatueta feminina da qual só restou a mão 

direita, que é puxada por Apolo. O grupo 

representava o mito da sedução de Corônis 

por Apolo e estava no centro do acrotério 

leste do templo de Asclépio. 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Arquitetural 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 173, fig. 339. 

Imagem:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 173, fig. 339. 
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Figura 17 

 

Material: Mármore de Paros 

Altura: 0,81m 

Data estimada: Século V a. C. 

Origem: Epidauro, Templo de Ártemis 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 159 

Descrição: 

Estatueta do acrotério esquerdo do 

frontão oeste do templo de Ártemis, no 

complexo do santuário de Asclépio. 

Uma figura feminina é representada de 

pé. Sua mão direita, antebraço esquerdo e 

dedos do pé estão faltando, as asas nas 

costas estão em estado fragmentário. 

Uma bela jovem vestindo um 

esvoaçante peplo lacônico que deixa 

exposto seu seio e perna esquerda é 

mostrada voando, numa intensa cena de 

movimento. 

Trata-se de uma representação da deusa 

Niké alada. 

Tipo: Estatueta 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Arquitetural 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 179, fig. 356. 

Imagem: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:

NAMA_159_Nike_Artemis_Temple_L_

1.JPG 

http://www.free-photos.biz/images/architecture/architectural_elements/nama_159_nike_artemis_temple_l_1.jpg
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Figura 18 

 

Material: Mármore de Pentélico 

Altura: 0,85m 

Data estimada: 380 a. C. 

Origem: Epidauro, Templo de Asclépio 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 155 

Descrição: 

Uma mulher é representada vestindo um 

quíton amarrado na cintura e um himation, 

ambos esvoaçantes. A mão direita segura 

uma ave, um galo ou perdiz. 

A cabeça, o braço esquerdo, parte das 

pernas e das asas nas costas estão faltando. 

Trata-se de uma representação da deusa 

Niké alada atribuída ao escultor Timóteo. 

A estátua estava situada na parte central 

do acrotério oeste do templo de Asclépio. 

Tipo: Estátua 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Arquitetural 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 177, fig. 352. 

Perseus Digital Library. Disponível em: 

<http://www.perseus.org>. Acesso em: 

01 mai. 2012. 

Imagem: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:NAM

A_155_Nike_Epidauros_1.JPG 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/NAMA_155_Nike_Epidauros_1.JPG
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Figura 19 

 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,79m 

Data estimada: 380 a. C. 

Origem: Epidauro, Templo de Asclépio 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 157 

Descrição: 

A escultura representa uma mulher 

sentada, confortavelmente, em um cavalo, 

sua mão direita segura o pescoço do animal 

enquanto o corpo se vira para o lado e a 

cabeça olha, levemente, para baixo. Ela 

veste uma túnica e um quíton com mangas 

de comprimento médio que parecem 

esvoaçar indicando movimento. 

Os pés e o braço esquerdo da mulher 

estão fragmentados, bem como a cabeça e 

as patas dianteiras do cavalo. 

A estátua pode ser uma representação de 

uma Nereida, Aura ou Brisa saindo do 

Oceano com seu cavalo. 

A estátua, provavelmente, estava situada 

na parte direita do acrotério oeste do templo 

de Asclépio e é atribuída ao escultor 

Timóteo. 

Tipo: Estátua 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Arquitetural 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 176, fig. 344. 

Perseus Digital Library. Disponível em: 

<http://www.perseus.org>. Acesso em: 

01 mai. 2012. 

Imagem: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NAM

A_157_Nereid_Epidauros_2.JPG 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/NAMA_157_Nereid_Epidauros_2.JPG
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Figura 20 

 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: 0,33m 

Data estimada: 380 a. C. 

Origem: Epidauro, Templo de Asclépio 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 144 

Descrição: 

Um homem bardado de cabelos 

cacheados é representado em intensa 

expressão de dor. Suas sobrancelhas se 

curvam e seu olhar é de desespero. Uma 

mão, em estado fragmentário, puxa seus 

cabelos, a boca e parte do queixo também 

estão em estado fragmentário, todo o corpo 

foi perdido. 

A figura é interpretada como sendo o rei 

Príamo de Troia, vendo com desespero a 

ruína de sua rica cidade, a mão que puxa 

seus cabelos é provavelmente a do soldado 

grego Neoptólemo. A estátua fazia parte do 

frontão leste do templo de Asclépio no qual 

era representado o saque de Troia. 

Tipo: Estátua 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Arquitetural 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 173, fig. 338. 

Imagem: 

http://o.quizlet.com/WQXH1TO4v-

rNYVy9G9oLyA_m.jpg 
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Figura 21 

  

Descrição: 
Grupo de estátuas em que são 

representados uma mulher e um homem. A 

mulher, vestida com um quíton esvoaçante, 

de joelhos, se reclina para traz, seu rosto 

expressa dor, pois seus cabelos são puxados 

pelo homem nu, também de joelhos, logo 

atrás dela. 

Parte do queixo da mulher, seu seio 

esquerdo, os dois braços e parte da perna 

esquerda estão fragmentados. A cabeça do 

homem, seu braço e perna direitos também 

estão fragmentados. É possível notar partes 

do escudo na mão esquerda do homem, bem 

como alguns dedos da mulher tentando 

afastá-lo. 

As estátuas representam uma amazona 

sendo capturada por um soldado grego. 

Estas duas esculturas faziam parte de um 

grupo maior de estátuas do frontão oeste do 

templo de Asclépio no qual era representado 

a Amazonomaquia. 

Material: Mármore do Pentélico 

Altura: --- 

Data estimada: 380 a. C. 

Origem: Epidauro, Templo de Asclépio 

 

Local atual: National Archaeological 

Museum, Atenas 

No. de inventário: 139, 140, 149, 4752 

Tipo: Estátua 

Técnica: Vulto redondo 

Função: Arquitetural 

Bibliografia:  

KALTSAS, Nikolaos. The sculpture 

collection in the National Archaeological 

Museum, Athens. p. 174-175, fig. 343. 

Imagem:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:

NAMA_139%264572_Amazonomachy.J

PG 



 

Anexos de inscrições 
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Inscrições do Asclepeion de Epidauro (século IV a. C.) 

Inscriptiones Graecae IV², 1, 121 

ό . ύ  [ἀ ] ά. 

ἰά  ῦ ό  ὶ ῦ 

ῦ. 

Deus e boa Fortuna. 

Curas de Apolo e Asclépio. 

 

(I) [ ] ὼ έ '  ἐ ύ . ὕ  έ ' 

ἐ ὺ  ἤ  ῦ  ὶ ὸ   [ ]ὸ  

ἱ έ  ἀ ί  ὶ ἐ ά  ἐ  ῶ  

ἀ ά · ὡ  ὲ ά [ ] ἐ   ἐ  

ὐ ῦ ὶ ἐ  ῦ ἱ ῦ ἐ έ , ό  

,  ὐ[ ]ὺ  ό  ὐ ὸ  ἀ ὸ 

 ά  ἐ ῦ  ὶ ἅ   ὶ 
[ ]  . ῦ  ὲ ύ  ἐ ὶ ὸ 

 ἐ ά · " ὐ έ [ ]  

ί  έ , ἀ ὰ ὸ ῖ , 

έ '  ὡ  ἐ ύ  ἐ  ὶ ὼ 

ά ,  ἐ ά  ί  

   ". 

(I) Cleo, grávida a cinco anos. Depois de 
estar grávida por cinco anos, ela veio 
como suplicante ao deus e fez a incubação 
no Ábaton. Logo que saiu e foi para fora 
do santuário, ela deu à luz um filho, 
imediatamente após nascer, ele foi lavado 
na fonte e andou com a mãe pelo 
santuário. Em troca deste favor, ela 
inscreveuΝ naΝ suaΝ oferenda:Ν “AdmirávelΝ
não é o tamanho desta placa, mas a 
divindade: Cleo sofria a cinco anos de sua 
gravidez, até que ela dormiu no santuário, 
eΝoΝdeusΝlheΝconcedeuΝaΝcura”. 

 

(II) έ  Ἰ ί  Π ὶ  ἀ ί  

ἰ  ὸ ἱ ὸ   ὲ  . 

ἐ [ ] ῖ  ὲ  · ἐ ό  

ἰ ῖ  ὸ  ὸ    ό[ ]. ὸ  

' ὸ  ά   ἐ ῖ ί 
, ὶ    [ἰ ] ῖ , ὶ ῦ ό ἱ 

ἐ ῖ , ὐ ὰ ' ὐ ὸ  ά   

[ῖ] .  ὲ έ  ἐ  

ὶ ἐ ό  ί  ,  έ  

ὶ ὸ  ὸ  ἱ έ   ὲ  ῦ ό · 
ἐ ῖ  ὲ [ ]  ·ἐ ό  

ἐ    ὸ  ό , ἰ ὐ έ  

ὐ  ά  ὅ  ἰ ή  ὶ  

·  ὲ  ὲ ό  έ   ὐ έ , 

ὶ ῦ  έ  ὐ ῦ,  

 ὶ  έ  έ , ὡ  

ῦ  ὶ ῦ . ἐ ὶ ὲ ῦ   ὲ  

(II) Três anos grávida. Itmonica de Pelas 
veio ao santuário para um nascimento. 
Durante a incubação, ela teve uma visão: 
ela se viu perguntando ao deus se poderia 
ficar grávida de uma filha. Asclépio lhe 
respondeu dizendo que ela ficaria grávida, 
e que se ela tivesse mais alguma coisa 
para pedir ele lhe concederia, ela 
respondeu que não precisava de mais 
nada. Ela ficou, então, grávida e carregou 
sua criança na barriga por três anos, até 
que ela veio suplicar ao deus pelo seu 
parto. Durante a incubação, ela teve outra 
visão: o deus apareceu para ela e lhe 
perguntou se ela não tinha obtido tudo o 
que pedira e se não estava grávida, porém, 
acerca do parto ela nada tinha pedido, e 
ele havia perguntado se ela não queria 
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ύ  ί  ' ὐ ὸ  ἱ έ , ὶ 
ῦ ό ἱ ά  ἐ ῖ . ὰ ὲ ῦ  

 ἐ  ῦ ἀ ά  ἐ ῦ , ὡ  

 ῦ ἱ ῦ ,  ό . 

nada mais, ela deveria ter dito e ele lhe 
concederia isto também. Entretanto, agora 
ela lhe veio como suplicante, ele disse que 
lhe concederia o parto. Depois disto, ela 
apressou-se em deixar o Ábaton, e quando 
saiu do santuário ela deu a luz a uma filha. 

 

(III) ἀ ὴ  ὺ   ὸ  ύ  

ἀ ῖ   ὰ  ἑ ὸ  ἀ  ί  ὶ 
ὸ  ὸ  ἱ έ · ῶ  ὲ ὺ  ἐ  ῶ  

ἱ ῶ  ί  ἀ ί  ῖ  ἰά  ὶ 
 έ  ὰ ἐ ά [ ] . 

ἐ  ύ  ὲ  · ἐ ό   ὸ ῶ  

ῶ  ἀ ί [ ]  ὐ ῦ ὶ 
έ  ά  ῶ  ἀ ά , 

ἐ έ  [ ]ὸ  ὸ   ἐ έ  ἐ ὶ 
ὰ    ὶ ἐ ῖ ί   ὺ  

ύ · ὡ  ' ἀ ί , ῖ  

ά  ὰ    ' ἕ  

ἐ ί  ῶ   ύ · ἐ ὶ ὲ ά  

ἐ ύ , ἐ    ὸ  ό , ἰ  

ἀ  ῖ ῖ  ἐ ά  ῖ  ἐ ὶ 
ῶ  ά  ῶ  ὰ ὸ ἱ  ό  (!), 

ὐ ὸ  ' ὐ ά . "ὅ  ί  

 ἀ ί  ὐ [ῖ]  ὐ  ἐ ῦ  

ἀ ί , ὸ ὸ   ," ά , 

"   [ ]". ἁ έ  ὲ 

έ   ὴ  ἐ  . 

(III) Um homem que tinha os dedos da 
mão paralisados, exceto um, veio suplicar 
ao deus. Quando ele viu as placas no 
santuário, ele não acreditou nas curas e 
zombou das inscrições. Durante sua 
incubação, ele teve uma visão: pareceu-
lhe como se ele estivesse brincando de 
dados, à sombra do templo, e estando 
prestes a lançar o dado, o deus apareceu e 
saltou sobre sua mão estendendo seus 
dedos. Quando o deus saiu de cima de sua 
mão, ele se viu fechando e abrindo a mão, 
estendendo dedo por dedo. Quando todos 
os seus dedos estavam endireitados, o 
deus lhe perguntou se ele continuaria 
sendo incrédulo diante das inscrições nas 
placas no santuário, ele respondeu que 
não.Ν “UmaΝ vezΝ queΝ vocêΝ foiΝ incréduloΝ
com as coisas que não mereciam 
incredulidade”,Ν disseΝ oΝ deus,Ν “teuΝ nomeΝ
será de agora em diante Ápisto 
(Incrédulo)”.Ν NoΝ diaΝ seguinte,Ν eleΝ saiuΝ
curado. 

 

(IV) ί  ἐ   

[ἁ ό] [ ] . ὕ  ἱ έ   ὶ 
ὸ  ό · έ  ὲ [ ὰ ]ὸ 

ἱ  ὸ  ῶ  ἰ ά  ὰ έ  ὡ  

ἀ ί  ὶ ἀ ύ [ ὰ ἐό ] , ὺ  

ὶ ὺ[ ]  ῖ  ί  ἐ ύ  

ἰ ό [  ό] . ἐ ύ  ὲ   

· ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  ἐ ὰ  [ ἰ ῖ ], 

ὅ     έ   ῖ, ὸ  ά  

 ῖ ἀ [ έ  ]ἰ  ὸ ἱ ὸ  ᾃ  

ἀ ύ   ό   ἀ ί . 

(IV) Ambrosia de Atenas, caolha. Ela veio 
como suplicante ao deus. Enquanto ela 
andava pelo santuário, ela ria de algumas 
curas, dizendo que era inacreditável e 
imposível que os coxos e cegos ficassem 
curados simplesmente vendo sonhos. 
Durante sua incubação, ela teve uma 
visão: pareceu-lhe que o deus dizia que a 
curaria, mas ele pedia, como pagamento, 
que ela dedicasse um porco de prata ao 
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[  ὲ ῦ ]   ἀ ί    ὸ  

 ὸ  ῦ  ὶ ά [ ό  

 ἐ έ] · ἁ έ  ὲ έ   ὴ  

ἐ  . 

santuário como lembrança de sua 
ignorância. Depois de dizer isto, ele 
cortou o olho doente e o pôs em um 
remédio. No dia seguinte, ela saiu curada. 

 

(V) ῖ  . [ ᾃ  ἀ ί]  ἰ  ὸ 

ἱ ὸ   ὲ  · ὡ  ὲ ύ  

ὶ [ἐ ό  ὰ] ό , ὰ ῦ  

ὁ ῖ  ὁ ῶ  ῶ  ῶ  [ἐ έ , 

] ὶ ὸ  έ  ὸ  ῦ ὸ  

έ ,  έ [  ὐ ὸ  

ἐ] ῦ, ό  ἐ '  ά , 

ἀ ῖ  ὰ . [ὁ ὲ ῖ  

ἐ ] ί  " έ ", · ὁ ὲ 

ὴ  ἐ ὶ  ά  [ἐ έ  ὐ] ὸ  

ἰ ῖ · ὁ '  ά · ὶ ἐ  ύ  

 ὴ  ἐ έ[ .  

(V) Um garoto mudo. Ele veio ao 
santuário como suplicante para recuperar 
a voz. Assim que ele ofertou os primeiros 
sacrifícios e cumpriu os rituais, 
imediatamente o servo do santuário, que 
traz o fogo para o deus, olhando para o pai 
do garoto perguntou se ele prometia trazer 
durante um ano as oferendas pela cura, se 
ele a obtivesse. O garoto, de repente, 
gritou:Ν “euΝ prometo”.Ν SeuΝ paiΝ ficouΝ
chocado e pediu para ele repetir, o garoto 
repetiu as palavras e verificou-se que ele 
estava curado. 

 

(VI) Πά ]  ὸ  ί  

 ἐ  ῶ  ώ . ᾃ  

[ἐ ύ  ]  · ἐ ό  ὐ ῦ 

[ ] ί    ὰ ί[  ὁ 

ὸ  ]ὶ έ ί , ἐ ὶ [  ] 

έ  ῦ ἀ ά , [ἀ ό  ὰ]  

ί  ἀ έ [  ἰ]   ὸ   ό · ἁ έ  

ὲ [ έ  ἐ έ ] ὶ ἀ ή  

[ὰ  ] ί , ὶ  ὸ ὲ  

ό  [ ὸ   ῶ]  

ά [ , ]ὰ  [ὲ ] ί  ἀ έ  

ἰ  ὸ  [ό ,  ὰ ]ά [ ] 

 ὰ ἐ  ῦ ώ .  

(VI) Pândaro da Tessália tinha feridas na 
testa. Durante sua incubação, ele teve uma 
visão: pareceu-lhe que o deus enfaixou 
seu ferimento com uma fita e lhe ordenou 
que, quando saísse do Ábaton, removesse 
a fita e a dedicasse ao templo. Assim que 
o dia chegou, ele se levantou, tirou a fita e 
viu seu rosto sarado de sua ferida. Ele 
dedicou a fita ao templo, que continha as 
marcas que estavam na sua testa. 

 

(VII) Ἐ έ  ὰ Π ά[  ί  

]  ὶ ῖ   ά . ᾃ  

ὼ  ὰ  [Π ά  ή ], ὥ ' 

ἀ έ  ῶ  ῶ  ἰ  Ἐ ί   ὲ  

ὐ[ ῦ], [ ὐ ] ἀ  ί  ῦ · 
ἐ ύ  ὲ  · ἐ ό  ἱ ὁ 

[ὸ ] ἐ ὰ  ἐ   , ἰ  

ὰ ή  ὰ  Π ά  ἐ[  

(VII) Equedoro recebeu as feridas de 
Pândaro além das que ele já tinha. Ele 
tinha recebido o dinheiro de Pândaro para 
oferecer ao deus de Epidauro em seu 
nome, mas ele não o fez. Durante sua 
incubação, ele teve uma visão: pareceu-
lhe que o deus estava diante dele e lhe 
perguntou se ele tinha recebido algum 
dinheiro de Pândaro de Eutena para 
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ὐ]   ἰ  ὸ ἱ ό · ὐ ὸ  ' 

ὐ ά  ή  ὐ ὲ[ ] ῦ  

' ὐ ῦ· ἀ '       ή , 

ἀ ῖ  ἱ ἰ ό  ά · ὰ 

ὲ ῦ  ὸ  ὸ  ὰ  ῦ Π ά  

ί    ὶ ὰ ί ά   

ὶ έ ί , ἐ ί  ἐ έ  ἐ  ῦ 

ἀ ά , ἀ ό  ὰ  ί  

ἀ ί  ὸ ό  ἀ ὸ  

ά  ὶ ἐ ί  ἰ  ὸ 

ὕ · ἁ έ  ὲ έ  ἐ ὼ  ἐ  

ῦ ἀ ά  ὰ  ί  ἀ ή , ὰ 

ά  ὐ  · ἐ ὼ  ὲ 

ἰ  ὸ ὕ  ἑώ  ὸ ὐ ῦ ό  

ὶ ῖ  ἰ ί  ί  ὶ ὰ ῦ 

Π <ά>  ά[ ]  ό . 

consagrar ao santuário. Ele respondeu que 
não recebeu nada, mas se o deus lhe 
curasse, consagraria uma imagem pintada 
para ele. Imediatamente, o deus amarrou a 
fita de Pândaro com as marcas de suas 
feridas, e ordenou que quando ele saísse 
do Ábaton retirasse a fita, lavasse o rosto 
na fonte e se olhasse na água. No dia 
seguinte, ele deixou o Ábaton, retirou a 
fita, que não tinha mais as marcas, mas 
quando se olhou na água, ele viu que seu 
rosto estava, além de suas feridas, com as 
marcas de Pândaro. 

 

(VIII) ὐ ά  Ἐ ύ  ῖ . ᾃ  

ῶ  ἐ [ ά] ·  ὴ ὐ ῶ  ὁ 

ὸ  ἐ ὰ  ἰ ῖ · " ί  ῖ ,  ύ 

    ή ;" ὐ ὸ  ὲ ά  " έ ' 

ἀ ά ". ὸ  ὲ ὸ  ά  

ά   ῖ · ἁ έ  ὲ 

έ   ὴ  ἐ  . 

(VIII) Eufanes, uma criança de Epidauro, 
sofrendo de cálculos. Durante sua 
incubação, pareceu-lhe que o deus surgiu 
e perguntou:Ν“oΝqueΝvocêΝmeΝdaráΝseΝeuΝteΝ
curar?”,Ν aΝ criançaΝ respondeu:Ν “dezΝ
astrágalos”.ΝOΝdeusΝriuΝeΝdisseΝqueΝpoderiaΝ
lhe curar. No dia seguinte, ele saiu curado. 

 

(IX) ἀ ὴ  ἀ ί  ὶ ὸ  ὸ  ἱ έ  

ἁ ό  ὕ , ὥ  ὰ έ  

ό  , ἐ ῖ  ' ἐ  ὐ ῖ  έ , 

ἀ ὰ ὰ [ ]  ὅ . {ἐ έ } ή 

  ῶ  ἐ  ῶ  ἱ ῶ  ὰ  ὐ ί  

ὐ ῦ, ὸ ί  ῖ  ὅ  

ί   ὰ   ὀ ί  

ἀ ' ἢ ώ  ό . ἐ  [ ύ ]   

ᾂ  ὐ ῶ   ἐ ά · ἐ ό  ὸ  ὸ  

ἑ  ί  ά[ , ]   

ό  ὰ έ  ἐ έ  ἰ  

ὐ ά· ἁ έ [  ὲ έ ]  έ  

ἀ ῖ  ἐ  .  

(IX) Um homem veio como suplicante ao 
deus, cego a tal ponto que um de seus 
olhos tinha apenas a pálpebra, sem nada 
na órbita, inteiramente vazia. Alguns dos 
que estavam no santuário riram de sua 
ingenuidade de achar que recuperaria sua 
visão quando não existia o menor vestígio 
de um de seus olhos, mas somente a órbita 
vazia. Durante sua incubação, ele viu uma 
aparição: pareceu-lhe que o deus 
preparava um remédio, em seguida, abria 
suas pálpebras, e o vertia dentro delas. No 
dia seguinte, ele saiu com a visão 
restaurada em ambos os olhos. 
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(X) ώ .  ό  ἰ [  ὸ] ἱ [ὸ ] 

ἕ   , ἐ ὶ ἐ έ  ὶ ὸ 

ά , έ  · [ὡ  ὲ] ἀ έ , 

ἀ ῶ  ὸ  ὸ   [ὶ ἐ] ό  ὰ 

έ  [ ]ύ · ὡ  '  ὸ  

ώ  [ ]ό , ἐ  ᾃ ὁ ό  

 [ ]ί , ἐ  ῖ  ὶ ί  

[ ὰ]  ό . ὁ [ ] ό  

ᾂ   ἰ ὼ  ὐ ό · " ί, ᾓ ," [ ] , 

" ί  ὸ  ώ  [ ά] ; ῦ  

ὰ  ὐ έ  ὁ ἐ  Ἐ ύ  ὸ  

     ύ ." ἀ ύ  ῦ  ὁ 

ῖ  ὶ  ὰ  ἰ  ὸ  ὸ  

 ἰ  ὸ ἱ ό · ἐ ὶ ' ἀ ί , 

ἀ ῶ  ὸ  ὸ  ὶ ἐ ῖ    ὸ  

ώ  έ  ὶ ῶ  ό  

ἡ ά  ὰ έ  ὶ έ · 
ὡ  ὲ ', ἀ έ  ῶ  ῶ  ὸ  

ώ . 

(X) O vaso. Um carregador estava indo 
para o santuário, a uma distância de dez 
estádios, ele caiu. Quando se levantou, ele 
abriu sua bolsa e viu seus bens quebrados, 
inclusive o vaso que seu senhor 
costumava beber. Com uma grande 
angústia, ele sentou e tentou consertá-lo, 
reunindo as peças. Um transeunte, ao vê-
lo,Νdisse:Ν“camarada,ΝporΝque reconstrois o 
vaso em vão? Isto, nem mesmo Asclépio 
de Epidauro poderia fazê-lo!”.Ν OΝ jovem,Ν
ouvindo isto, pôs os pedaços de volta na 
bolsa e foi ao santuário. Quando chegou 
abriu a bolsa e retirou o vaso 
completamente restaurado. Ele contou 
tudo ao seu senhor que ao ouvir a história, 
dedicou o vaso ao deus. 

 

(XI) ἰ ί  ἐ έ  ἤ  ῶ  

ἱ  ἐ ὶ έ ό   ἀ ὰ  

 έ  ἰ  ὸ . ὼ  

ᾂ  ἀ ὸ ῦ έ  ὶ ό ά  

 ὺ  ὀ ί  ἀ έ · 
ῶ  ὲ ί  ὶ ὸ  

έ  ύ  ὸ  ὸ  

ἐ ά  ὶ  ὴ  ἐ έ . 

(XI) Ésquines subiu numa árvore para 
olhar dentro do Ábaton enquanto os 
suplicantes estavam dormindo. Porém, ele 
caiu da árvore sobre uma cerca e se feriu 
nos dois olhos. Num estado de desastrosa 
cegueira, ele foi como suplicante ao deus 
e, durante sua incubação, ele foi curado. 

 

(XII)   ό   ἐ ό   ἐ  

 ά · ἐ έ  ' ὐ ῦ 

ἐ ὼ  ὰ  ό  ὁ ὸ  ἰ  ὰ  

 ά  ἱ · ἁ έ  ὲ έ  

 ὴ  ἐ   ὰ  ό  ἐ  ῖ  ὶ  

. 

(XII) Evipo tinha uma ponta de lança na 
sua mandíbula há seis anos. Durante sua 
incubação, o deus extraiu a ponta de lança 
e a deu nas mãos dele. No dia seguinte, 
ele saiu curado com a ponta da lança na 
mão. 
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(XIII) ἀ ὴ  ῖ  έ . ᾃ  

ἐ ύ  ἐ ύ  · έ ἱ ὸ  

ὸ  ὰ έ  ί   ἀ ί  

ὰ  έ  ἐ ῖ  ὶ ό  ἱ ἐ  

ὰ  ῖ  ὶ ά  ὰ ή · 
ἁ έ  ὲ έ  ἐ   ὰ ί  

ἐ  ῖ  ὶ   ὶ  ὴ  ἐ έ · 
έ  ' ὐ ὰ ὶ   ὸ  

ἐ   ἐ έ  ἐ ώ . 

(XIII) Um homem de Torona com 
sanguessugas. Durante sua incubação, ele 
teve uma visão, em um sonho: pareceu-lhe 
que o deus lhe cortava o peito com uma 
faca para retirar as sanguessugas, as dava 
em suas mãos, e costurava o peito. No dia 
seguinte, ele saiu com as sanguessugas 
nas mãos e foi embora curado. Ele havia 
as engolido enganado por sua madrasta 
que as havia colocado em sua papa. 

 

(XIV) ἀ ὴ  ἐ  ἰ ί  ί . ᾃ  

ἐ ύ  · ἐ ό  ὶ ῶ  

ί , ἐ ώ  ὲ ὸ  

ί  ἐ ά  ὶ ἀ ό  ἐ   

ἐ  ῖ  ὶ  . 

(XIV) Um homem com uma pedra nas 
partes. No sonho, ele teve uma visão: 
pareceu-lhe que ele estava transando com 
um belo rapaz, e quando ele teve uma 
ejaculação, ejetou a pedra, ele acordou e 
saiu com a pedra na mão. 

 

(XV)   ό  ὸ  ἀ ὴ  

ῦ ώ . ῦ  ἐ ύ  

ἰά  ὶ ἐ ή  ἐ ό  ί  

ἐ ῖ  ἰ  ὸ ἱ ὸ  ὁ ό  ύ  

έ · ὁ ὲ ὸ  ὸ ῦ ἀ ά  

ί  ἤ .  

(XV) Hermódico de Lampsaco com 
fraqueza no corpo. Durante sua incubação, 
o deus lhe curou, e lhe ordenou para sair e 
trazer uma pedra, tão grande quanto 
possível, para o santuário. Ele trouxe a 
pedra que agora jaz em frente ao Ábaton. 

 

(XVI) ά  ό · ύ  

έ  ῖ    ὕ  ὸ  ί  

ἁ ά  · ὁ ὲ ἀ ὰ  ἐ ί  ὶ 
ἐ  ύ   ὴ  ἐ έ . 

(XVI) Nicanor, coxo. Enquanto ele estava 
sentado, e acordado, um garoto agarrou 
sua bengala e fugiu. Ele se levantou para 
persegui-lo, e assim ficou curado. 

 

(XVII) ἀ ὴ  ά  ἰά   ὸ · 
ᾃ  ὸ  ῦ ὸ  ά   ὸ ῦ 

ἀ ί  ἕ  ῶ  ί  

ά   ὸ ῶ  ό  

ἐ ὶ  ἐ ὶ ἑ ά ό   ῖ  · 
ὕ  έ  ό  ἐ  ύ  

ά  ἐ  ῦ ἀ ά  ἐ ὼ  ὸ  

ά  ἰά   ώ  ὶ ῦ  

(XVII) Um homem que teve o seu dedo 
do pé curado por uma serpente. Sofrendo 
terrivelmente de uma ferida maligna no 
dedo do pé, ele foi posto em plena luz do 
dia no santuário pelos servos. Enquanto 
ele estava sentado num banco, o sono lhe 
apreendeu, então uma serpente surgiu do 
Ábaton e curou o dedo com sua língua e, 
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ή  ἰ  ὸ  

ἀ ώ  ά . ἐ ὶ  ὲ ὡ   

 ή ,   ἰ ῖ , ῖ  ί  

ὐ   ὰ  ὰ  ἐ ὶ ὸ  ά  

ἐ   ά . 

logo em seguida, voltou de novo para o 
Ábaton. Quando ele acordou curado, disse 
que tinha tido uma visão: pareceu-lhe que 
um jovem com uma bela aparência pôs 
um remédio sobre seu dedo. 

 

(XVIII) έ  ό · ᾃ  ὸ  

ἐὼ  ἐ ύ  · ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  

ὼ  ῖ  ύ  ά  ὰ 

 ὶ ἰ ῖ  ὰ έ    ὰ 

ἐ  ῶ  ἱ ῶ . ἁ έ  ὲ έ  

 ὴ  ἐ  . 

(XVIII) Alcetas de Hálix. Este homem 
cego teve uma visão em um sonho: 
parecia-lhe que o deus se aproximava dele 
e, com os dedos, abria seus olhos, e ele 
começou, primeiramente, a ver as árvores 
no santuário. No dia seguinte, ele saiu 
curado. 

 

(XIX) ὺ  ῖ · ᾃ  ὐ  

 ἐ    ί , ἐ  ὲ ῶ  

 ί  ό . ἰ ό  ὲ  
[ὡ ] ά   [ὸ] ῶ   

ἐ ά . ὸ  ὲ ὁ ὸ  ί  

ά  ὰ  ὰ  ἐ ό  ί  

. 

(XIX) Heraieu de Mitilene. Ele não tinha 
cabelo na cabeça, mas uma barba 
abundante. Constrangido com as piadas 
dos outros, ele veio para a incubação. O 
deus untou sua cabeça com um remédio, 
fazendo crescer cabelo nela. 

 

(XX) ύ   ὺ  ῖ  ἀϊ ή . 

ᾃ[ ] ὕ   ὸ ὸ  ῶ  ὰ ὸ 

ἱ ὸ  [ ] ό  ὺ  ὀ ί  

  [ ὴ]  ἀ  . 

(XX) Lison de Hermione, um garoto cego. 
Enquanto acordado, um dos cães sagrados 
do santuário fez com que ele saísse com 
seus olhos curados. 

 

Inscriptiones Graecae IV², 1, 122 

 

(XXI)  ά  [ ά]  ὕ [ .  ]ὲ  

ύ  ἁ ά  ἐ ά  ἐ  

ί  [ ] ὶ ἐ ύ  

[ὁ]  · ἐ ό   ό    ὸ  ὸ  

ἀ ό  ὰ  [ ] ὰ  ὸ ῶ  

ά  ά  ὸ  ά  · ὡ  

' ἐ ύ   ὸ    [ό] , 

(XXI) Arata da Lacedemônia, com 
hidropisia. Enquanto ela estava na 
Lacedemônia, sua mãe foi fazer a 
incubação, por ela. No sonho, ela teve 
uma visão: parecia-lhe que o deus cortava 
a cabeça de sua filha e a retirava do corpo 
de tal forma que a garganta ficou virada 
para baixo. Com isto, saiu uma grande 
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ύ  ὸ ῶ  ὰ  ὰ  

ά  ἐ έ  ἐ ὶ ὸ  ὐ έ · 
ἰ [ῦ]   ὲ ὸ ἐ ύ  ῦ  

ἀ ή  ἰ  ί  

ά  [  ]ὰ  έ  

 ί  ὶ ὸ ὐ ὸ ἐ ύ  

ὡ ῖ . 

quantidade de fluido. Logo após, ele virou 
o corpo e colocou a cabeça no pescoço 
novamente. Depois que ela teve este 
sonho, voltou à Lacedemônia, onde 
encontrou sua filha curada, ela tinha tido a 
mesma visão em sonho. 

 

(XXII) Ἕ  [ά . ῦ ]  ὸ  

ἐό  ἰά · ὰ ὲ ῦ  ὰ  

ὐ  ἀ ά  [  ὁ ό  ] ἐ ό  

ὸ  ᾂ · ἀ ό  ' ὐ ὸ  ὶ 
ά  ἐ  [ύ   ]  έ . 

(XXII) Hermon de Tasos. Sua cegueira foi 
curada pelo deus, mas, uma vez que ele 
não trouxe as oferendas, o deus o fez ficar 
cego novamente. Quando ele voltou, 
durante a sua incubação, o deus o curou 
outra vez. 

 

(XXIII)  [ ό  ] ί . ὕ  

ἕ   ἐ   ί  

ἐ ά  ἐ  [  ἐ  ῶ ] ῦ 

ῦ έ  ὶ ἐ ύ  · 
ἐ ό  ὁ>ἱ< ὺ  ἱ[ ὺ  ῦ ] ῦ, ὐ  

ἐ ῦ  ὐ ῦ, ἀ ' ἐ  Ἐ ύ  

ἐό , ὰ  [ ὰ  ἀ ] ῖ , ὐ 

έ  ' ἐ έ  ά  έ  

ὰ [ὶ] ὸ  [ ό , ὅ]  ό · 
ὺ ὲ ἁ έ  ἐ ά  ὶ 

ὁ ἱ ὺ  ὁ   [ ά  ]ὰ  ὰ  

ἀ έ  ἀ ὸ ῦ ώ ·  

ἐ ῦ  ὲ [ὸ  ] ό  

 · ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  ἵ  ἐ  

Ἐ ύ  ἐ ὶ  [ὰ  ] ὰ  ἐ ὶ 
[ ὸ]  ά , ὰ ῦ  ἀ ί  

ὰ  [ί ]   ὰ  ὐ [  ἐ ] ῖ  ὰ  

ἕ[ ]  ὶ ά  ά , ὶ ἐ  

ύ   [ ὴ]  ἐ έ [ .  

(XXIII) Aristágora de Trezena. Ela tinha 
uma lombriga na barriga. Durante sua 
incubação no temenos de Asclépio em 
Trezena, ela teve uma visão, em um 
sonho: pareceu-lhe que os filhos do deus, 
enquanto ele estava longe, em Epidauro, 
cortaram sua cabeça, mas não souberam 
colocá-la no lugar, então eles enviaram 
um mensageiro a Asclépio pedindo-lhe 
para voltar. Enquanto isto, o dia passava e 
o sacerdote via, claramente, sua cabeça 
cortada do corpo. Na noite seguinte, 
Aristágora teve uma visão: pareceu-lhe 
que o deus chegava de Epidauro e fixava 
sua cabeça no pescoço. Em seguida, ele 
cortava a sua barriga, retirava a lombriga e 
a costurava novamente. Assim, ela saiu 
curada. 
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(XXIV)  ] [ὸ ]έ  ῖ  ό  

 ό · ᾃ  ἀ [ ά ]  ἰ  ὰ  

ά [ ]    ύ  ἰ  ό  

ἀ ί  ό , ύ [ ] έ  

[ ό] , ὶ ὐ  ἐ ύ   

ὐ ί   ῖ . [ ] ὰ ὲ ῦ  ὁ 

[ὴ  ]ὐ ῦ, ὡ  ὐ ὶ 
ύ  ύ , ' 

[ ] ῶ  ἐ  ῶ  ἀ[ ά ]  

ἐ ά  ὶ ῦ ὸ  ὶ 
ἐ ύ   [ ] · ἐ ό  ὐ ὸ  ὁ [ ὸ ] 

   ώ  ὶ ῖ ί ἱ, 
 [ ]ό  [ ]ῖ ἐ  ὁ  ὸ  ὐ ῦ. 

ἐ  [ ὼ]  ' ἐ  ῦ ἀ ά  ὶ 
 ή  ὰ[ ] έ  ἀ[ ] ῦ  ὸ  

ῖ  ἑ  [ῖ ] . 

(XXIV) Aristócrito, um garoto de Hálix, 
nas pedras. Depois de ter mergulhado e 
nadado para longe no mar, chegou a um 
esconderijo seco cercado por pedras, e ele 
não conseguia encontrar nenhuma maneira 
de voltar. Posteriormente, seu pai, por não 
tê-lo encontrado em nenhum lugar em sua 
busca, recorreu ao Ábaton do Asclepion, 
fazendo a incubação em favor de seu 
filho. No seu sonho, ele teve uma visão: 
pareceu-lhe que o deus lhe levava para 
certo lugar e lhe mostrava onde estava seu 
filho. Quando ele saiu do Ábaton, 
procurou entre as falésias e encontrou seu 
filho depois de sete dias. 

 

(XXV) ά  ί[  ] ύ . 

[ὕ]  ἐ  ὶ ἐ ῦ  ά   ἰ  ὸ 

ἱ ὸ  ἀ έ  ἐ [ ά] . ὡ  ὲ 

ὐ ὲ  ἐ ύ  ἐ [ὲ]  ἑώ , ά  

 ἀ ί  [ ] . ὰ ὲ ῦ  

 ί  ὶ ό  ὐ  ὶ 
ῖ  ἑ[ έ]   ὰ   

ὐ ὴ  ἀ ή ,  ό  ' 

ὐ ῶ  [ὰ  ] ί  ὰ  ὐ ῶ  

ἐ ή  έ  ὰ   ί , ἐ '  ὰ  

[ά  ] .  ὰ  

ί  ὐ  ἀ ί  ἐ ῖ   

[ ϋ ί  ά ] , [ ύ]  

 · ά  ὲ ὰ[  

] έ  ὶ ή   [  ] ὰ  

 ῖ  ά   ί  ὰ  ὐ [ῦ 

] ά  ὁ ὸ  ὶ  

ἐ έ   ἀ [ ] έ  ἰ  

Ἐ ί[ ] [ .] 

(XXV) Sóstrata de Feres, grávida de 
vermes. Estando realmente mal, ela foi 
levada para o santuário e lá fez a 
incubação. Porém, não tendo nenhum 
sonho claro, ela se deixou levar de volta 
para casa. Enquanto isto, no entanto, perto 
de um lugar chamado Kornos, pareceu-lhe 
que um homem de boa aparência ia para 
junto dela e seus companheiros. Quando 
ele soube da má sorte dela, pediu-lhes 
para que colocassem no chão a maca em 
que traziam Sóstrata. Então, ele cortou sua 
barriga e pôs para fora uma grande 
quantidade de vermes – dois vasos cheios. 
Depois de ter costurado sua barriga e ter 
feito a mulher se sentir boa novamente, 
Asclépio lhe revelou sua presença e 
ordenou que ela enviasse as oferendas em 
agradecimento pelo tratamento a 
Epidauro. 
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(XXVI) ύ  ἰά  ῖ  ἰ[ ]ά . 

ᾃ  ῦ  ἐ  ῶ[  ]  ά  · 
ἀ ό [ ] ' ὐ ὸ  ὶ [ὸ ] [ὸ]  

ύ  ῶ  ἱ ῶ  ὕ[  ]   ώ  

ἐ ά  ὶ    ἐ ό [ ] . 

(XXVI) Um cão curou um garoto de 
Egina. Ele tinha um caroço no pescoço, 
quando ele veio ao deus, um dos cães do 
santuário, enquanto ele estava acordado, o 
curou com a língua. 

 

(XXVII) ἀ ὴ  ἐ[ ὸ]   ί  ἕ  

. ᾃ  ἐ ύ  ἐ [ύ ]  

· ἐ  ό [ ]  ὐ ῶ  ὁ ὸ  ά  ῖ  

ἑ έ   έ [  ] ό  

ὐ ὸ  , ὅ  ά    ὰ  

ί · ὐ ὸ  ὲ ύ[ ] , ὺ  ὲ 

ό     ὶ ῥό · 
ὰ ὲ ῦ  ὸ  [ ] ὸ  

ἀ ί  ὰ  ί  ἐ ῖ  ὸ 

ἕ  ὶ ά[ ] ά , ὶ 
  ἐ  ῶ  ῶ · ὶ ἐ  ύ  

 ὴ  ἐ  [ ] , ὸ ὲ ά  ἐ  ῶ  

ἀ ά  ἵ  ά  . 

(XXVII) Um homem com um abscesso no 
abdômen. Durante sua incubação, ele teve 
uma visão, em um sonho: parecia-lhe que 
o deus ordenava aos seus auxiliares que o 
agarrassem e o prendessem firmemente 
para que ele abrisse seu abdômen. O 
homem tentou correr, mas eles o 
agarraram e o amarraram na mesa de 
operação. Após isto, Asclépio abriu sua 
barriga, removeu o abscesso e, depois de 
ter costurado, o retirou de suas amarras. 
Assim, ele saiu curado, mas o chão do 
Ábaton ficou coberto de sangue. 

 

(XXVIII) ά   ῖ  ὁ ὺ  

ῖ · ᾃ   [  ] ό   ά  

[ ]ῶ  ἐ  ῶ  ώ  [ ]  

ἀ ό  ἐ ά[ ]  ὶ ὁ   . 

ἐ ό  ὐ ό   ὁ ὸ  ἐ ύ  ὶ 
ὸ  ά  ὀ ὸ  ά  [ ]  ὶ 

ὺ  ῖ  ἀ ὸ ῦ ώ  

ἀ ί · ἁ έ  ὲ [ ] έ  

ἐ  ῦ ἀ ά   ὴ  ἐ  . 

(XXVIII) Clinata de Tebas com piolhos. 
Ele veio com um grande número de 
piolhos no seu corpo. Durante sua 
incubação, ele teve uma visão: pareceu-
lhe que o deus lhe despiu e fê-lo ficar de 
pé e nu, então, com uma vassoura escovou 
os piolhos para fora de seu corpo. No dia 
seguinte, ele deixou o Ábaton curado. 

 

(XXIX) έ   [ ] · 
ᾃ  ἀ ί  ό  ὰ ὸ  

ό   [ ], ὡ  ἐ  ῶ  ἀ ά  

ἐ έ , ύ  ὶ ἐ [ύ]  

· ἐ ό  ὐ ὸ  ὁ ὸ  ἰ ά   ὸ 

   ὀ ὸ  ἀ ά  

ὸ  ί  ὰ  ά · 

(XXIX) Agestrato com dores de cabeça. 
Ele sofria de insônia por causa de suas 
dores de cabeça. Quando ele veio ao 
Ábaton, ele dormiu e teve uma visão, em 
um sonho: pareceu-lhe que o deus o 
curava de suas dores de cabeça e, fazendo-
lhe ficar de pé e nu, ensinou-lhe o soco 
usado no pancrácio. No dia seguinte, ele 
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ἁ έ  ὲ ί   ὴ  ἐ   ὶ 
ὐ ὰ ὺ  ό  ὰ έ  

ἐ ί  ά . 

partiu curado e, algum tempo depois, ele 
ganhou no pancrácio nos Jogos de 
Nemeia. 

 

(XXX) ί  ώ  ύ . 

ᾃ  ἐ  ά  ὶ ὶ  ἰ  ὸ  

ύ  [ύ] [ ]  ἐ ὸ  ὶ 
ἑ ά    ὕ  ῶ , 

ὥ  ἑ ὰ ὶ ἑ ή  ά  

ἐ έ  ύ · ὡ  ' ἐ ά ,  

· ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  ὰ  ἀ ί  ἐ ῖ  

ἐ  ῦ ύ · ἁ έ  ὲ έ  

 ὴ  ἐ   ὰ  ἀ ί  ἐ  ῖ  ὶ 
έ . 

(XXX) Górgias de Heracleia, com pus. 
Durante uma batalha, ele foi ferido por 
uma flecha no pulmão e há um ano e meio 
teve um supurado tão ruim que encheu 
sessenta e sete vasos com pus. Durante 
sua incubação, ele teve uma visão: 
pareceu-lhe que o deus extraia a ponta da 
flecha do seu pulmão. No dia seguinte, ele 
saiu curado, segurando a ponta da flecha 
nas mãos. 

 

(XXXI) ά  ἐ  ί [ ] ὶ 
ί . ὕ  ἐ ύ  ἐ ύ  

· ἐ ό  ὐ  [ ]ῖ   ὡ ῖ  

ἀ ύ , ὰ ὲ  ῦ  ὸ  ὸ  

ἅ ί    [ ] ί· ἐ  ὲ ύ   

ά  [ἱ]ὸ  ἐ  ύ  ἐ έ . 

(XXXI) Andrômaca do Épiro, para um 
parto. Durante sua incubação, ela teve 
uma visão, em um sonho: pareceu-lhe que 
um belo garoto a despia e, em seguida, o 
deus a tocava com as mãos. Depois disto, 
Andrômaca teve um filho de Aribas. 

 

(XXXII) [∙∙∙ ] ά  ί  ὀ ύ . 

ᾃ    ά   ὸ ό[ ]  

[ ὶ]  ' ἀ έ  ῶ  

ὀ ῶ  ὸ  ἐ έ  ὶ ὰ  

ό  [ ] ῦ  ἐ  ῶ  ώ  

έ · ἐ ύ  [ ]ὲ  · 
ἐ [ό ]    ἱ ὸ  ὸ  ἐ ύ  ὸ 

έ  ἰ  ὰ [ έ]  ὰ  

[έ ]  ό  ά  ἐ ό . 

ἁ έ  ὲ έ   ὴ  ἐ  [ ]. 

(XXXII) Antícrates de Cnido, olhos. 
Numa batalha, ele foi atingido por uma 
lança em ambos os olhos, e ficou cego; a 
ponta da lança ainda permanecia consigo, 
furando seu rosto. Durante sua incubação, 
ele teve uma visão: pareceu-lhe que o 
deus arrancava o projétil e, em seguida, 
concertava suas pálpebras novamente e as 
chamadas pupilas. No dia seguinte, ele 
saiu curado. 

 

(XXXIII) [ ]έ  ὸ  ί . 

ᾃ , ὡ  ἐ ύ  [ ὐ] ί   

[ἑ]ώ , ἐ ' ἁ ά  [ ]  

(XXXIII) Tersandro de Hálix com 
consumpção. Durante sua incubação, ele 
não teve nenhuma visão. Então, foi levado 
de volta a Hálix numa carruagem. Uma 
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ἀ ί  ἰ  ῖ , ά  έ  

[ ]ῶ  ἱ ῶ  ἐ ὶ [  ἁ ]ά  

έ  , ὸ [ ]ὺ  ὁ ῦ 

[ ] έ  [ὶ ]ὸ   

έ . ό  ' [ ]ὐ[ ]ῶ  ἰ  

ῖ  [ ]ὶ ῦ [ά]  

έ  [ ] , ὁ ά  ἀ ὸ 

 ἁ ά[ ]  ὰ[  ]ὸ  

έ  ἰά . [  ]ὲ ό  

ῶ  ῶ  [ἀ ] [ ] ύ  ὸ 

έ  ὶ [ έ ] ὶ 
ῦ [ , ό]  ἰ  Ἐ ί  

ἀ ί  [ἢ ὐ ὸ  ] ὰ ώ  

ἐῶ [ , ]   ό  ἰ  ὺ  

ἀ ῖ [  έ] , ό   

[ ] ῶ · ὁ ὲ ὸ   ὸ   ἐ  

ὐ[ ῖ ὶ ἱ] έ [ ] [ ] ῦ 

έ  ὶ ἰ ό  ὐ ῦ 

[ έ]  ἀ έ  [ ἰ ] ὸ ἱ ό . 

ἀ έ  ὲ ῦ [ ῦ, ἁ ό ]  

ἁ ῶ  ῶ  ἱ ύ  έ  

ῦ [ ὐ ῖ ὶ ὰ  ὸ ]ῦ ῦ 

[ ] έ  ἐ έ .  

das serpentes do santuário, entretanto, 
sentou-se na carruagem e assim 
permaneceu durante a maior parte da 
jornada, contorcida sobre si mesma. 
Quando eles chegaram a Hálix e 
Tersandro estava descansando na sua casa, 
a serpente desceu da carruagem e o curou. 
Após isto, a cidade de Hálix fez um 
inquérito acerca do que havia acontecido e 
chegaram a um impasse em relação à 
serpente, se a devolveriam à Epidauro, ou 
se deixariam-na no seu território. A cidade 
resolveu consultar o oráculo de Delfos 
para saber o que fazer. O deus decidiu que 
eles deveriam deixar a serpente lá e 
assentar um temenos para Asclépio, 
fazendo uma imagem dele e colocando-a 
no santuário. Quando o oráculo foi 
anunciado, a cidade de Hálix assentou o 
temenos de Asclépio e seguiu em repouso 
no comando do deus. 

 

(XXXIV) [  ] [  ῖ  ] ί  

 ὲ  έ . ὕ  ἐ ύ [ ] 

ἐ [ύ  · ἐ ό  ]ἱ  ὁ [ ὸ ] 

ἐ ῖ  ὰ  ὶ ἐ[ ] [  ἰ 
ἐ έ   ἢ ] έ , ὐ ὰ 

ὲ ά  ἐ [ ῖ  · ὰ ὲ 

ῦ  ἐ ὸ  ἐ ] ῦ ἐ έ  ὐ  

ἱ[ό ].  

(XXXIV) [— — —] de Trezena para um 
parto. Durante sua incubação, ela teve 
uma visão, em um sonho: parecia-lhe que 
o deus dizia que ela teria o parto e 
perguntou-lhe se ela queria um menino ou 
uma menina, ela respondeu que queria um 
menino. Assim, depois de um ano, o filho 
dela nasceu. 

 

(XXXV) [    ]  Ἐ ύ  ό . 

ᾃ  [ ὸ  ἐὼ  ά  ἰ  ὸ ἱ ὸ  

ἀ ί ]· ἐ ύ  ὲ  · 
[ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  ὸ  ί   

ὶ] ά  ὐ ῶ  ί [  

(XXXV) [— — —] de Epidauro, coxo. Ele 
veio como suplicante para o santuário em 
uma maca. Em sua incubação, ele teve 
uma visão: pareceu-lhe que o deus 
quebrava sua muleta e lhe ordenava a ir 
pegar uma escada e subir o mais alto 
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έ  ․․․․․․․․ ὶ ἀ   ἐ] ὶ 
ὸ  ό · ὐ ὸ  ὲ ὸ ὲ[   

 ,  ὸ ά  ἀ ] 

ὲ  ὶ  ἐ ὶ ῦ [ ῦ 

ἀ ύ , έ  ὲ ἀ ῖ  ] ὶ ὰ  

ί  ὸ  [ ὰ ὸ  

· ὁ ὲ ὸ  ὸ]  

ἀ ῶ  [ ]  ά[   

ἐ ά  ὐ ῶ  ὕ  ] ῶ  ἐό · 
ἀ [ῶ ] ὲ ἁ [έ  έ  

ἐ έ  ἀ ὴ  ἐ]  . 

possível para cima do templo. O homem 
tentou fazê-lo, em um primeiro momento, 
então, porém, perdeu a coragem e ficou 
acima do friso. Finalmente, ele deu-se 
conta e desceu a escada pouco a pouco. 
Asclépio, primeiramente, ficou indignado 
com a atitude, depois riu porque ele foi 
tão covarde. Ele se atreveu a fazê-lo 
depois, durante o dia, e foi embora ileso. 

 

(XXXVI) ί[     ὸ  ό . 

ᾃ   ῖ  ῦ ] ῦ 

ύ  ἐ [ ῶ  ύ , 
, ἰά  ὁ ὸ  ύ]  έ  

ὡ , ἰ ύ  [ , ί ὺ ὸ   

ἰά ; ὁ ὲ ὸ ]  ὕ  ὰ  

ά [  ὐ  · ἱ ύ  ὰ  ὁ 

ί   ὸ] ῦ ά  ἐ   

ἕ  [ έ  ἐ ά  ὥ  

 ]  ὸ  ό    ὶ 
[ ά  ἰ  ὸ ἱ ὸ  ἀ  ]· 
ὕ[ ]  ὲ ὰ ύ[  

ὐ ὸ  ὁ ὸ   ὴ ἐ ό ]. 

(XXXVI) Cafisias [— — —] o pé. Ele riu 
dasΝcurasΝdeΝAsclépioΝeΝdisse:Ν“se o deus 
curou pessoas coxas ele está mentindo, 
pois, se ele tivesse o poder para tanto, por 
queΝ nãoΝ curouΝ Hefesto?”Ν OΝ deus,Ν porém,Ν
não escondeu que infligiria uma 
penalidade pela insolência. Assim, 
Cafisias, enquanto cavalgava, foi 
derrubado por seu teimoso cavalo que 
sentiu cócegas no assento, imediatamente 
seu pé foi ferido e, numa maca, ele foi 
levado ao santuário. Mais tarde, depois de 
ter suplicado fervorosamente, o deus o 
curou. 

 

(XXXVII) έ  ῖ  ἀ ὴ  

[ ῦ ώ · ᾃ  ἐ ὼ  ἰ  ὸ 

]  ἐ ά  ὶ  [ · 
ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  ί  ἐ  

] ί  ὶ ὸ ῶ  ὶ [ ὸ  

 ῦ ἱ ῦ ἰ  ὸ  ]  ἐ ί 
 ί ,  ὸ ὕ  [  

 ὰ  ὸ · ῶ ] ' 

ὐ ῦ ἕ  έ  ὸ  

[ ὸ  ὐ  ἰ ῖ  ὺ  

] ὺ  ῶ  ἀ ώ  ἰ  ῦ  

ά[ , ἀ  ἢ ἵ έ    ὐ ὸ   

(XXXVII) Climenes de Argos, fraqueza 
no corpo. Ele veio ao Ábaton e, durante a 
sua incubação, ele teve uma visão: 
pareceu-lhe que o deus envolvia uma 
coberta de lã vermelha em volta de seu 
corpo e o levava para um banho num lago, 
próximo ao santuário, qual tinha uma água 
extremamente fria. Ele tremia de angústia, 
Asclépio disse que não poderia curar 
pessoas covardes, mas sim, aqueles que 
vinham, ao seu temenos, cheios de 
esperança de que ele não faria mal algum, 
mas poderia mandá-los embora curados. 
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ἀ] ῶ  ἰ  ὸ έ  ἐό [  

ὐέ , ὡ  ὐ ὲ  ὸ  ὸ ] 

ῦ  ῖ, ἀ '    

ἀ [ ῖ. ἐ ὶ   ἐ ῦ  ὶ 
ἀ ] ὴ  ἐ  . 

Quando ele acordou tomou um banho e 
saiu curado. 

 

(XXXVIII) ί  ύ [ ῖ · ᾃ  

ἀ ὴ  ἐὼ  ἐ ύ ]  ῶ  ά · 
ἐ ύ  ὲ ἐ ύ[  · ἐ ό  ἱ 
ὁ ὸ ] ὺ   έ  έ  

ἀ έ  [   ἐ ῖ  ἐ  ῦ 

ἀ] ύ  ὶ έ  ὸ ῦ ῦ· 
ἐ[ ὶ ὲ ὐ ὸ  ᾃ   ἤ ] , 

ἅ  ύ  ὸ  ὸ  ἵ  

[ ύ  ὶ  ί  ύ]  ὶ 
ῖ  < >  ῖ  ἵ , [ ί   ὰ 

ό  ἰ ὰ ] έ  ὐ ύ · 
ἁ έ  ὲ έ   [ ὴ  ἐ  . 

(XXXVIII) Dietos de Cirra com paralisia 
nos joelhos. Durante sua incubação, ele 
teve uma visão, em um sonho: pareceu-lhe 
que o deus ordenava a seus servos que o 
levantassem e o levassem para fora do 
Áditon, deitando-o em frente ao templo. 
Depois de tê-lo carregado para fora, o 
deus emparelhou seus cavalos na biga, 
conduziu muitas vezes em torno dele num 
círculo, e o pisoteou com seus cavalos, ele 
obteve o controle dos seus joelhos 
instantaneamente. No dia seguinte, ele 
caminhou curado. 

 

(XXXIX) [ ή]  ἐ  έ . ὕ  ὶ 
ί  ἐ ύ [  ἐ ύ  · 

ἐ ό]  ἱ ἐ  ῶ  ὕ  ά  ἐ ὶ  

[ ὸ  ῖ · ὶ ἐ  ύ ] ῖ έ  

ἱ ἐ έ  έ . 

(XXXIX) Agameda de Ceos, para um 
parto. Durante sua incubação, ela teve 
uma visão, em um sonho: pareceu-lhe, no 
seu sonho, que uma serpente deitava em 
sua barriga. E, após isto, cinco crianças 
nasceram dela. 

 

(XL) ί [  ό  ] ὶ   ὸ ὸ  

ὀ ό · ᾃ  ἐ ύ [  

ἐ ύ  · ἐ ό]  ἱ ὁ ὸ  ί  

ί  ἐ ῖ  ἰ  [ὸ  ὀ ό  · ὶ 
 ]ὴ  ἐ έ . 

(XL) Timon [— — —] ferido por uma 
lança no olho. Durante sua incubação, ele 
teve uma visão, em um sonho: pareceu-lhe 
que o deus untava uma erva e derramava 
em seu olho. Assim, ele saiu curado. 

 

(XLI) Ἐ ί  ἐ   ἰ[ ύ . 

ὕ  ὠ έ ]  ὰ  έ  ὶ 
ἐ έ  ὅ  ὶ [ὐ ῖ  ὐ έ · 
ἐ ] ύ  ὲ ἐ ύ  · ἐ ό  

ἱ ὁ ὸ[  ὰ  έ  ἀ ί]  

(XLI) Erasipe de Cafias com vermes. Ela 
tinha a barriga inchada e ardendo, e nada 
conseguia digerir. Durante sua incubação, 
ela teve uma visão, em um sonho: parecia-
lhe que o deus massageava sua barriga e a 
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 ί , ὰ ὲ ῦ  ά  ἱ 
ό[ , ἐ   ά ], ὶ έ  

ἐ ῖ ,  ἐ ῖ  έ [ ί , 

ἐ ά ] ὲ ἐ   ὸ ώ  ὸ 

ὐ · ἁ έ  ὲ [ έ  ἑώ  

] ὸ ώ  ὸ  ᾔ  ἐ ή  

ῶ , ὶ ἐ  [ύ   ὴ  ἐ έ ] . 

beijava, então ele ofereceu-lhe uma taça 
contendo um remédio, e a ordenou que 
bebesse e, em seguida, ordenou que 
vomitasse. Quando ela vomitou, sua roupa 
ficou toda suja. Ao nascer do dia, ela viu 
que toda sua roupa estava cheia de uma 
substância ruim que ela havia vomitado, e 
então ela ficou curada. 

 

(XLII) ύ  ί  ὶ 
ί [  ἐ ύ ] ἐ ύ  · 

ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  ά   [έ  

ἵ ] έ  ' ὐ ά , ύ  ὲ 

έ  ὐ ά· [ ὶ ἐ  ύ ] 

ῖ έ  ἱ ἐ έ  ἰ  ἐ ὸ   

ύ[ . 

(XLII) Nicasibula da Messênia para um 
parto. Durante sua incubação, ela teve 
uma visão, em um sonho: parecia-lhe que 
o deus se aproximava dela com uma 
serpente que rastejava atrás dele. Com 
esta serpente, ela transou. Depois de um 
ano, ela teve dois meninos. 

 

(XLIII)   ] ὸ  ά . 

ύ  ὕ  ὰ  [ έ  

ά ] ὐ ῦ ὺ  ό  ὶ 
ἐ ά     ἐ ό [ ]. 

(XLIII) [— — —] de Cios com gota nos 
pés. Enquanto estava acordado, ele andava 
em direção a um ganso que mordeu seus 
pés e, fazendo-lhe sangrar, o curou. 

 

Inscriptiones Graecae IV², 1, 123 

 

(XLIV) ό  · [ὕ ]  

[ἐ ύ  ὡ   ἐ ό  

]ά [ ]  ἀ ὸ έ  ὸ  ῶ  

ὰ ὸ [ (?) ἐό , 

ἐ ῖ  ]ὐ ὺ   , ὰ  έ  

ὶ ὸ  έ  [ ]έ[ , ἀ  ]  

[ ὲ  ή ]. 

(XLIV) Uma garota muda. Durante sua 
incubação, ela viu uma serpente descendo 
de uma árvore e entrando no Ábaton. Ela 
acordou assustada e começou a gritar, 
chamando sua mãe e seu pai, assim ela foi 
curada. 

 

(XLV) έ   ὸ  ῦ · [ὕ]  

ἐ  [  ὶ ]ῦ  [ ]  

ἀ ί · ῶ  ὲ ό  ' 

ὁ[ ]ό[   ί ]  

(XLV) Melissa com um tumor curado por 
uma mordida de víbora. Ela chegou com 
um tumor na mão. Então, quando os 
criados descarregavam a bagagem para a 
mulher, uma víbora se arrastou até sua 
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ὶ  ἐ  ῶ  ί  [ ί  

· ἥ  ' ἰ  ] [ί] [ ]  ὡ  

ἰ  ὐ ὰ  ί  ἁ έ [ ] [ , ὶ 
 ] ὸ ἐ   ὶ ῦ , ὶ 

ἐ  ύ   ὴ  ἐ έ  . 

bagagem e ficou entre as folhas de 
enchimento de seu colchão. Quando 
Melissa chegou em Mantineia, ela foi 
descansar deitando-se no colchão, a víbora 
mordeu sua mão abrindo o tumor, assim 
ela ficou curada. 

 

(XLVI) [ ]ά  ό . ὕ  

ά [ ό]  ἱ ῦ ἀ[ ] [ ό] , 

ἰ έ  ὲ ᾃ  [ ύ ]  ῶ  ἀ ὶ 
ί  [ ] έ  ἐ [ ]ὶ ὐ  

ἐ ύ  ύ [ ]  ] ῖ , ἀ ί  

ἰ  ὸ ἱ ὸ   ὲ  ῦ ῦ ὶ 
[ἐ ] ύ[ ]   · ἐ ό [  

ὐ ]  ὁ ὸ  [ἐ ] ὰ[ ] ἰ ῖ  

[ ῶ ] [  ]ὸ  ἐ  ί  

ἐ[ ] ὸ[ ] έ  [ῖ ] ὸ ί[ . 

ἁ έ ]  [ ὲ ] [ ]έ  ἐ   ὶ 
 ἀ[ ] [έ ]  ὸ ὲ  [  

ὰ  ]ὰ[ ] [ῦ] έ  [ ] ῦ 

[ ]ί [ ] ἐ ά [ · ]  ὲ ί [  

 ἰ ί  ]  ἐ ί   ί  

έ . ἐ [ὶ '] ὐ  ὕ , 

[ έ ] [  ὲ] ὐ  ά  [ ό]  ὐ 

έ[ ]  ὁ ὸ  ἐ  [ ]  ί  [ ]  

[ ὸ  ] [ ] ὸ  [ ] , ἀ ' ἐ  [ ]  

  έ  ἀ ὸ [ ῦ έ] [ ] 

ἐ  ῶ[ ] ῶ  ὶ ὶ έ  

ἁ έ , ὰ ὲ ῦ  [ ] έ  

[ ]  [ ]  ῦ ί  ὸ[  

] ό  ῦ  ἀ ῦ  ὸ  ὸ  

[ ] [ὶ] [ ]  ῶ  ῶ  ὰ 

[ ]ό .  

(XLVI) Calicrateia e o tesouro. Isto 
ocorreu porque o seu marido tinha 
morrido, mas ela notou que ele havia 
escondido um tesouro em algum lugar, 
mas como ela o encontraria se nem sabia 
onde procurar? Então, ela foi ao santuário 
por causa do tesouro. Durante sua 
incubação, ela teve uma visão: pareceu-
lheΝqueΝoΝdeusΝvinhaΝeΝlheΝdizia,Ν“NoΝmêsΝ
targélion ao meio-dia, dentro do leão está 
todoΝoΝtesouro”.ΝQuandoΝoΝdiaΝchegou,ΝelaΝ
foi embora. Chegando em sua casa, ela 
examinou primeiro a cabeça de um dos 
leões de pedra que havia em um túmulo 
perto de sua casa. Como não encontrou 
nada, um vidente lhe disse que o que o 
deus disse não significava que o tesouro 
estava na cabeça do leão, mas na sombra 
que o leão fazia ao meio-dia no mês de 
targélion. Então, ela fez outra busca, e 
assim, encontrou o tesouro, e ofereceu ao 
deus os sacrifícios, como é costume. 

 

(XLVII) [       ] 

ἰ ό[  ί] [ ] · ᾃ [  

ἰ] ῶ  ἰ  ί , ὐ ά  

ὰ  [ ά  ῖ]  ῶ  [ ] ῶ  

 ἐ  ῶ  ἰ ύ , ὐ  

(XLVII) [— — —] Anfimnasto um 
pescador. Ele trouxe os peixes para a 
Arcádia, e prometeu doar um décimo do 
lucro com a venda dos peixes a Asclépio, 
mas não cumpriu seu voto. Quando ele foi 
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ἐ [ ]έ[  ὰ  ὐ ά · έ ] [  ὲ ὸ  

ἰ ] ὺ  ἐ  έ  ἐ ί  [ ώ ] 

[ ά  ἐ ] έ  [ ἱ] 
ἐ[ ί ]  ὸ ὸ ῶ ·  ὲ 

ῦ [ ] [ ά]  [ἰ ] ὰ  

ί , ὁ ί  ῖ ὰ  

ἐ ά ἅ [ ] [ ὰ ] ό[ ] 

έ · ἐ ύ  ' ὐ ῦ ὸ  

[ ὸ  ᾃ  ὐ ῶ  ὺ ] ἰ ύ[ ]  

 ὶ ὁ ί  

ἀ έ  [ ὰ  ά  ῶ ] ῶ . 

vender a pesca em Tegeia, de repente, 
mosquitos se inclinaram sobre ele e 
picaram todo seu corpo. Como muitas 
pessoas estavam ao redor vendo tudo, 
Anfimnasto admitiu publicamente a falta 
que havia feito a Asclépio. Quando ele 
orou ao deus para pedir perdão, os peixes 
se multiplicaram. Assim, Anfimnasto 
dedicou o dízimo a Asclépio. 

 

(XLVIII) Ἐ   ά  [ · 
ύ ] ἐ   έ   ὸ ῶ  

ἰ ῶ  ἰ ∙∙  ἰ  ύ [  ὁ 

ὸ  ὶ  ἢ έ ] ῦ[ ]  ἐ έ  

ή  ἰ[ ] [ ] [ , ἐ ] ύ  [ ὲ ἐ  

ῶ  ἱ ῶ  ῶ  Ἐ ί] · ῦ ὲ 

ό[ ]  [ ] [ ]ό[ ] ,  

έ[           

(XLVIII) Erátocles de Trezena com pus. 
Quando ele estava prestes a ser tratado 
pelos médicos, em Trezena, o deus, em 
um sonho, lhe disse que antes que a 
cauterização acontecesse, ele fizesse a 
incubação no santuário de Epidauro. 
Conforme o tempo passava, o que foi 
prescrito para ele [— — — — — —] 

 

(XLIX)    Ἐ] ί  ὕ - 

[ · ὕ      ]  ὸ  ύ  

[         ]ό  ί [ά  

           ]  ῶ   

[            ]  

[             ] ․ ․ 

(XLIX) [— — —] de Epidauro com 
hidropsia. [— — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — — ]  

 

 

 

 

[As linhas 34 a 115 estão muito 
danificadas] 

[As linhas 34 a 115 estão muito 
danificadas] 
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(LXII)   ] ῖ  ἐ ί · 
ᾃ  ἐ [ ὶ   · ἐ ό  

ὰ ] ὁ ὸ  ῶ  ί  

έ  [ ὸ  ὀ ό (?), ὶ ἐ  

ύ   ὴ  ἐ ]έ . 

(LXII)* [— — —] de Argos, epiléptico. 
Durante sua incubação, teve uma visão: 
pareceu-lhe que o deus vinha e acertava-
lhe com um anel de dedo no olho (?) e 
assim saiu curado. 

 

(LXIII) ά  ῖ · ᾃ[  

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ] έ  

ἐ  Π έ  ἰ  [ ά  ἰ  ὸ ἱ ὸ  

ἀ ό  ἐ ] ά  ὶ  · 
ἐ ό[  ἱ         ά ]  

ὅ  ᾃ   ὁ ύ  [ ά ....] ὸ 

ί · ἀ ό  ὲ ἰ  ά [  

....] [ ] ὼ  ἐ ί  ἅ . 

(LXIII) Heráclito de Quios. Ele [— — —] 
navegou para o porto de Leucas e veio 
para o santuário. Durante sua incubação, 
ele teve uma visão: pareceu-lhe que o 
deus dizia que [— — —] mais velho [— — 

—] receber o ouro. Então, ele veio para 
Leucas [— — —] pegou a tudo. 

 

(LXIV) έ  .............. [ ] έ · 
ᾃ  ἀ ί  ἰ  ὸ ἱ ὸ  ἐ ὶ [ ί  

ὶ ἐ ὶ ί ] ἀ ό  

ύ · ἐ [ ὶ  ὲ  

]· ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  ά  

ά  ἐ  ῶ  [ἱ ῶ  έ , 

ὅ]  ἐ  ῶ  ό  ύ   ὴ  ἐ ῖ · 
ὰ [ ῦ  ἐ ὸ  ] ή  ἐ  ῖ  

ί  ἁ έ  ἰ ὼ  [ ἰ  ὸ 

]  ὰ ύ    ὴ  

ἐ  . 

(LXIV) Demóstenes de [– – –] paralisia 
nas pernas. Ele veio ao santuário em uma 
maca e andava se apoiando em muletas. 
Durante sua incubação, ele teve uma 
visão: pareceu-lhe que o deus 
recomendava que ele ficasse quatro meses 
no santuário, e que ele ficaria saudável 
neste período de tempo. Assim, nos 
últimos dias do quarto mês, ele entrou no 
Ábaton, com as duas muletas e saiu 
curado. 

 

(LXV) ἀ ὴ  ὸ · [ ᾃ  ἐ  ῶ ] 

ί  ὰ  ά  ἀ έ · 
ἐ έ  ὲ [ἐ ό  ἱ ά ] ὁ 

ὸ  ἐ   ί   ά  

ύ  ὰ  [ ά , ἐ ὶ ]ὰ 

ἰ έ . ἁ έ  ὲ έ  

έ  [ὁ ά  ὶ] ά · 
ἰ ὶ  ὲ ἰ  ὰ  ί   

[ ὰ  ά  ἐ] ί  ὶ ἐ  ύ  

 ὴ  ἐ έ[ ]. 

(LXV) Um homem cego. Enquanto estava 
no banho, ele perdeu seu frasco de óleo. 
Durante sua incubação, pareceu-lhe que o 
deus mandava que ele procurasse o frasco 
de óleo no grande dormitório, à esquerda 
da entrada. No dia seguinte, ele foi fazer a 
procura com a ajuda de um servo. Quando 
entrou no dormitório, ele viu o frasco de 
óleo, e ficou curado. 

                                                      
* Retomamos a numeração de acordo com a contagem de Herzog. HERZOG, Rudolf. Die Wunderheilungen 
von Epidauros. p. 32. 
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(LXVI) Π [ ] ά  [Ἐ ] ύ  

έ   ῦ ό  [ . 

ᾃ ] [  ἐ ] [ ]ὶ[ ] [ ]  · 
ἐ ό  ἱ ὁ ὸ  ί  ὸ [ό   

ὶ ὸ ἕ ] ἀ[ ] ῖ  ὶ ἐ  

ὸ ό , ὶ ἐ  ύ[   ὴ  ἐ έ ]. 

(LXVI) Panfaes de Epidauro com uma 
úlcera dentro da boca. Durante sua 
incubação, ele teve uma visão: pareceu-
lhe que o deus abria sua boca com as 
mãos, retirava a úlcera e a limpava, assim 
ele saiu curado. 

 

Inscriptiones Graecae IV², 1, 124 

 

[               

  ἐ ] [ ά       

     ἐ έ [       

         ὶ ὸ  [   

            ] ὴ  

ό [            

 ]  ή · ᾃ [        

    ] ὰ ό  [   

          ]  ὴ  

ἐ έ  [            

  ] ἀ ί   ἰ [ ῖ (?)  

 ἰ  ὸ  ὸ  ὸ  ] ῦ 

ῦ. [     . ᾃ  

ὸ ] ἐὼ  ὸ  ἅ  ὀ [ ὸ   

   ,  έ  ὲ ί]  ῶ  

ῶ  ῖ[            

   ἰ ] ὸ  ὸ  ἐ [ὸ  

ἐ ῦ(?)         ] 

. Ὠ ί  ἐ  Ὑ[         

   ]  ί   [      

           ] ὁ ὲ 

ὸ  ἐ  [            

     ἀ ] έ  [     

              

]  ὴ   [ό          

       ]  [     

               

 ] [           ] 

[— — —— — — — — — — — — — 
— — —] durante a incubação [— — — 
— — — — — —] pediu [— — — — — 
— — — — — — — — — — ] e o [— 
— — — — — — — — — — —] ficou 
curado [— — — — — — — — — — — 
—] homem de Creta. Este [— — — — — 
— — — —] ofereceu os sacrifícios como 
de costume [ — — — — — — — ] ficou 
curado [— — — — — — — — — — — 
— — —] carregaria (?) uma mina de ouro 
[— —] para o tesouro de Asclépio. [— —
— — — — —] cego em um dos olhos 
[— — — —] tendo mais sacrifícios aos 
deuses [— — — — — — — — — — — 
— — —] para o tesouro no aniversário (?) 
[— — — — — — — — — — — — — ] 
Ofelion de [— — — — — — — — — — 
— — — — —] na cama [— — — — — 
— — — — — — — — — — — — —] o 
deus[— — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — —] chegou [— 
— — — — — — — — — — — — — ] 
ficou curado [— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — —]  
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Lei de asilo do Asclepeion de Epidauro (século IV a. C.) 

Inscriptiones Graecae IV², 1, 47 

 

ό , ύ  ἀ ά.  ῖ  

Ἐ ί  ῦ  ἀ ί  

Ἐ ί  ἐ ῦ  ὶ ὐ έ  

ἀ έ   ά  ὶ ἀ ί  ὶ 
ἐ  ἰ ά  ὶ ἐ  έ  ὶ ὰ 

ά  ὶ ὰ ἱ [ ]ῖ  ὰ ῶ  

[ ]έ  έ [ ]  ὺ  [  

ῶ ] Ἐ ί  [ ]  ὶ ύ  

ῖ  ῖ[  ῖ ] ἐ  Ἐ [ ύ   ] 

Deus, boa fortuna. Foi decretado pelos 
epidaurenses que os habitantes de 
Astipalea, que são colonos dos 
epidaurenses e seus bem-desejados, 
tenham isenção de todas as cargas do 
estado bem como asilo em tempos de 
guerra e de paz, em terra ou em mar e que 
os animais sacrificiais do povo de 
Astipalea sejam inclusos na procissão dos 
epidaurenses e que eles sacrifiquem para 
os deuses de Epidauro [ –– –– ] 

 

Poema de Isilo (século III a. C.) 

Inscriptiones Graecae IV², 1, 128, I-V 

 

Ἴ  ά  Ἐ ύ  

ἀ έ  ό  ά  ὶ 
ῶ . 

(I)  ἰ  ἀ ί   ἰ 
ά  ῶ , ὐ ὸ  ἰ ό · 

ὀ ῦ  ὰ  ἐ  ἀ ί . ἰ έ  
ῶ  ὶ  ά  ί  

ά  ἐ ύ , ά   
ἀ έ . ά  ὰ  ώ  ό  

 ὶ  ὶ ῦ  έ . ὐ ά  
ἀ ά ,   ἰ  ά  ὰ  ώ  

έ  ὁ ό  ἁ ί ,  ἐ έ ·  
 ὐ    .  

 

Isilo, filho de Sócrates, o epidaurense, 
dedica a Apolo Meleata e a Asclépio. 
 
(I) Se a cidade belamente educa os 
homens para a aristocracia, eles se tornam 
mais fortes, pois são levados por uma 
virtude viril. Porém, se alguém educado 
faz coisas ruins, caindo em baixeza, então 
a cidade seguramente o castigará. Esta 
opinião, eu defendi antes, a pronunciei e a 
pronuncio agora. Jurei inscrevê-la na 
pedra se nossa lei, que eu introduzi, 
pudesse confirmar esta opinião. Isto 
aconteceu, não sem a ajuda dos deuses. 
 

 

ΘΘ  ό  ἱ ὸ  ί  ί  ό  
ᾃ  Ἴ   ἀέ  έ  

ἀ ά  ῖ , ί  ἅ   
ὸ  έ  ί  ἀ , ῖ  

ἀ ό  ά  ἐ  ὐ ὸ  
ὐ ύ[ ]· ἵ  ἀ ύ  ό   

Ἐ ύ , έ ί   ὶ 

(II) Esta lei, santificada pelas Moiras 
divinas, Isilo compôs. Um imperecível e 
perpétuo presente aos deuses, e todo o 
povo, levantando suas mãos para o amplo 
céu, para com os deuses abençoados, 
torná-la uma regra obrigatória de nossa 
pátria: 
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ἐ ῖ  ὰ ά ,  ῦ  
 ὸ έ  ἀ ά  ὶ ἰ ώ , ῖ  
ἐ έ  ὶ ύ   

ῶ  ί   ἱῶ   
ῶ  ἰ   ἵ  ἐ  ῖ , 

ά  ά   ό , ὶ  
ὸ   ἐ ί  ἡ ύ  

ἁ ῶ  ύ  ὶ ἐ ύ  
ά   ἀ ὶ ό  έ   

ἐ ὰ   ί , ὰ  ί   
Ἐ ῖ ἀ ὶ ῥέ  ἀ ῶ  ὐ ί  

 ὶ ἰ ά  ὶ ῦ  ἀ  , 
ὥ  ἐ  ὡ  ό  ἀ ὶ ό  
έ · ὕ  ί  ἀ ῶ  ί  
ὐ ύ  ύ . 

Escolher e anunciar, por tribo, quaisquer 
homens que possam ser os melhores nesta 
cidade de Epidauro, aqueles que tenham 
em seus corações a virtude e a reverência 
que salvaguardem a cidade. Chamá-los e 
tê-los no comando de uma procissão para 
Febo e para seu filho Asclépio, o médico, 
vestidos de branco e com cabelos longos. 
Conduzir uma procissão solene ao templo 
de Apolo portando guirlandas de louros e 
depois ao templo de Asclépio portando 
ramos de oliveira cultivada, para suplicar-
lhes a conceder eternamente saúde a todos 
os cidadãos e suas justas crianças, e 
garantir que o nobre caráter dos homens 
de Epidauro sempre prevaleça, juntamente 
com a ordem, a paz e a irrepreensível 
riqueza, de época em época, desde que 
esta lei seja respeitada. 
Assim possa Zeus, que tudo vê, nos 
poupar. 

 

(III) ῶ    ό  

ά   ὸ  ὶ ί  ἠ άϊ  

έ · ὐ έ  ί  ἐ  ί  

ί  ἰ   ὰ  

ῦ, ἰ ὴ ἀ  ἁ ῦ ῶ  

ό  ῦ ύ  ά . 

Ἴ  άϊ  ἐ έ  

ύ ί ἱ ὶ ῦ  ἐ  

ῖ ,  ἐ ό  ἰ  ὸ  ό  

ὶ ὸ  ό ,  ώ ό  ἵ   

ἀ ά  ὸ  ῖ . ἐ ά  

ώ ό  ἵ   ἀ ά  ὶ 
ὐ ί  ὶ ἰ  ὸ  ὕ  ό . 

(III) Malos primeiro construiu o altar de 
Apolo Maleata e fez o esplêndido recinto 
com sacrifícios. Nem mesmo na tessaliana 
Trica você poderia descer no Áditon de 
Asclépio a menos que, primeiramente, 
sacrificasse sobre o sagrado altar de Apolo 
Maleata. Isilo mandou Astilaides 
consultar o oráculo de Delfos acerca do 
pean que compôs em honra a Apolo e 
Asclépio, se seria melhor escrever o pean 
em uma pedra. O oráculo respondeu: 
“seriaΝ melhorΝ escrevê-lo na pedra, tanto 
para o tempo presente, como também, 
paraΝosΝdiasΝvindouros”. 

 

(IV) ἱ  ὸ  ἀ ί  ί, | 

έ  ἐ έ   Ἐ ύ . | 

ᾔ  ὰ  ά  ἐ έ  ἤ  ἐ  ἀ ὰ  

| ό  ἁ έ , ᾓ ῖ  

ό . | Ἐ ὼ ῦ  ὴ  ὺ  

έ  ά| [ ] ό  ά  

ὁ ί  ά . | ύ  , [ ] 

ί  Ἐ ί  , | έ  

ά  { } ῖ, ὰ  Ἐ ὼ ί|  

ά , ή   ὀ ά . | ἐ  ὲ 

ύ  έ ,   ὀ ά · | 

ό  ἐ ώ · ὸ ά  ὲ ὶ  

(IV) Oh povo, que habita a sagrada 
Epidauro, louva o deus a quem é cantado 
“ie pean”.Ν PorqueΝ assimΝ aΝ mensagemΝ
chegou aos ouvidos dos nossos 
antepassados, oh Febo Apolo. Zeus pai 
disse ter dado a Musa Erato para Malos 
como sua noiva em casamento santo. 
Então Flégias, que habitava em Epidauro, 
sua terra natal, casou com a filha de Malos 
que Erato, sua mãe, pariu, o nome dela era 
Cleofema. Então, por Flégias, foi gerada 
uma filha, e ela foi chamada de Egle, este 
era o nome dela, porém, por causa de sua 
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ἐ ή . | ὼ  ὲ ὁ ό  

ῖ  ἐ  ά|  ό  ί  

ὥ  ·" | έ   ἱ έ  

ἐ έ , | ώ  ό  ό . | 

έ ί · ἐ  ὲ ώ  έ  

έ | ό  , ί    

ὠ ῖ|  ὸ  ῖ  ὰ  ά  ί  

 ῖ  ἀ ά. | ἐ ί  έ  

 ὸ  | ὸ  ὠ ό  

ό , ὸ  ό  ύ|  , 

   ί , έ  ώ  ῖ . 

| ἱ ά , ἱ ά , ῖ   | έ, 

ὰ  ὰ  Ἐ ί  ό  

| , ἐ     ί  ἐ έ  | 

ὶ ὶ ώ  ἁ ῖ · ἱ ά , 

ἱ ά . 

beleza, ela também era chamada de 
Corônis. Febo, do arco de ouro, a viu no 
palácio de Malos, e desatou sua 
virgindade, deitando com amor em sua 
cama. Oh loiro filho de Leto, eu te 
reverencio. Assim, no perfumado templo, 
Egle deu à luz uma criança, e o filho de 
Zeus, junto com a Moira Láquesis, a 
nobre parteira, aliviou as dores de seu 
parto. Por causa do nome da mãe, Egle, 
Apolo o chamou de Asclépio, o aliviador 
de doenças, o assegurador da saúde, 
grandeΝ benefícioΝ paraΝ aΝ humanidade.Ν “Ie 
pean! Ie pean!”Ν AsclépioΝ façaΝ crescerΝ
Epidauro, sua cidade materna, envie a 
brilhante saúde para os nossos corações e 
corpos,Ν“ie pean, ie pean”. 

 

(V) ὶ ό    ἀ  , έ, 

ᾂ   ἐ  ί  ό , 

ὅ  ὴ ὸ   ί [ ]  ἰ  

ά , ἐ έ  ἀ ῖ  ΐ  

ή . ῖ   ὸ    ό  

ἐ  Ἐ ύ , ῶ  έ  ά , 

 ί   ύ . ά   , 

ὅ  ὁ ῖ  ἐ  ό  †  

ά  . ῶ  ύ  ί  

ά  ὺ  ὅ  ό  

έ , έ. ῖ   ἐ ώ   

ί  ῖ  ὀ έ , ἱ έ  ύ   

ῶ · " ό  ἰ  ῶ  ώ , 

ὲ Π ά , ἀ ά  ἐ ί ." 

ὺ έ  ά   ἐ  · " ά · 
ῶ  ά   ἀ ί   ἀ ὰ έ  

ὐ ῖ  ῖ  ί  ὰ  

ἀ ὸ   ἐ ύ , ὕ  ὺ  ί  

ὺ  ώ  ί ,   

ά  έ  ό ϊ 
ῦ ." ᾏ  ὁ ὲ  ᾐ  ἐ{ } ὶ 

ά . ἐ ὲ  ᾓ  ό  ἀ ῖ  

ί  ἐ ό  ὸ ῖ  

ά  ά  ἑ ί ·   ὐ ή  

 ώ  ή , έ, 

ί  ά .  ὲ ἐ ά  ά  

ί   έ ,   ὐ ό  

ί  ἀ έ . ῦ ά , 

ᾓ έ   ῶ , ἀ έ  Ἴ  

 ῶ  ὴ  ἀ ή , ᾓ , ὥ  ὸ 

(V) E através de seu poder, Asclépio, você 
deu este exemplo, quando, naqueles dias, 
Filipe, querendo destruir a autoridade real, 
guiou o exército dele contra Esparta. Para 
eles, Asclépio veio de Epidauro como um 
ajudante, honrando a raça de Héracles, 
que, consequentemente, Zeus poupou. Ele 
veio no momento em que o garoto doente 
chegou do Bósforo. Brilhando em sua 
armadura dourada, você, Asclépio, o 
conheceu quando ele se aproximou. E 
quando o garoto, chegando perto de você, 
te reconheceu, estendendo a mão, te pediu 
comΝ palavrasΝ suplicantes:Ν “euΝ nãoΝ tenhoΝ
nenhuma participação em teus dons, 
Asclépio Pean,Ν temΝ piedadeΝ deΝ mim”.Ν
Então, você dirigiu estas palavras a mim 
claramente:Ν “temΝ ânimo,Ν poisΝ euΝ venhoΝ aΝ
ti no tempo devido – apenas espere aqui – 
depois que eu livrar os lacedemônios de 
grave desgraça, porque eles guardam 
justamente os preceitos de Apolo, que 
Licurgo ordenou à cidade, depois de ter 
consultado o oráculo”.Ν EΝ assimΝ eleΝ foiΝ àΝ
Esparta. Mas meus pensamentos 
agitavam-me para anunciar o advento da 
divindade aos lacedemônios, tudo na 
ordem exata. Eles ouviram-me quando 
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ί . falei a mensagem de segurança e você, 
Asclépio, os salvou. Então, eles chamaram 
a todos para recebê-lo com as honras 
devidas de um convidado, te proclamando 
o Salvador da espaçosa Lacedemônia. 
Estas palavras, oh melhor de todos os 
deuses, Isilo criou para ti, horando o seu 
poder, oh Senhor, como é justo. 

 

Cura de Apelas (século II a. C.) 

Inscriptiones Graecae IV², 1, 126 

 

ἐ ὶ ἱ έ  Π ( ί ) ἰ (ί ) ό  

( ) Ἰ ύ   Ἰ ὺ  

ὺ  έ   ὸ ῦ ῦ, 

ά  ἰ  ό  ἐ ί  ὶ 
ἀ ί  ώ . ὰ ὴ ὸ  ῦ  

ἐ  ἰ ί ῃ ἐ έ έ   ὴ ὰ 

ὀ ί . ἐ ὶ ὲ ἐ ό  ἐ  ῷ 

ἱ ῷ, ἐ έ  ἐ ὶ ύ  ἡ έ  

ύ  ὴ  ή , ἐ   

 ἐ έ , ὸ  ὶ  

ῖ , έ  ὰ ί , 

ὐ ὸ    ῦ ῦ , ό ᾞ, 

ά , ί  ά  ὰ 

, ἰ  ὕ  ἀ έ , ὸ  ῖ  

ἀ ῖ  ἐ  ίᾞ ί  ῷ 

ί , ά ᾞ    ᾟᾞ, 

ἰώ , ἁ ῇ ώ , ἀ ό  

ῖ , ὶ  ἐ   ἐ  ῶ  

ίᾞ ἰ  ὸ ὸ  ὕ   

έ , ό  ύ  ὶ 
ὴ  ῦ  ῶ  ῖ, ῇ 

ῦ  ῷ, ό ῃ, 

Ἐ ί , ά  ὰ έ  

ῖ ·  ὲ ἡ έ ᾳ ό ό   

ά  ό , · " έ   ἰ  ὸ 

ά , ἵ  ύ  ό ." ἐ ὶ ὲ 

No sacerdócio de Poplio Élio Antíoco 

Eu, Marcus Júlio Apelas, um idriano de 
Mylasa, fui enviado ao deus, pois estava 
ficando doente frequentemente, sofrendo 
de dispepsia. Durante a minha jornada, em 
Egina, ele me disse para não ficar tão 
irritado. Quando cheguei no santuário, ele 
me disse para manter minha cabeça 
coberta por dois dias e, durante estes dois 
dias, choveu, me disse para comer queijo 
e pão, aipo com alface, me lavar sem 
ajuda, praticar a corrida, pegar limões, 
ficar de molho na água, perto do (local do) 
akoai no banho pressionar contra a 
parede, dar um passeio no pórtico 
superior, fazer alguns exercícios passivos, 
salpicar areia sobre mim, andar descalço, 
no banheiro, antes de mergulhar na água 
quente, verter vinho sobre mim mesmo, 
para banhar-me sem ajuda e dar uma 
dracma ática para o criado do banho, e 
igualmente oferecer sacrifícios a Asclépio, 
Epione e as deusas eleusianas, tomar leite 
com mel. Quando um dia eu tomei apenas 
leite,Ν eleΝ disse:Ν “PonhaΝ melΝ noΝ leiteΝ para 
queΝeleΝfiqueΝcompleto”. 

Após ter pedido ao deus para me aliviar 
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ἐ ή  ῦ ῦ ό   ἀ ῦ , 

ᾤ  < >ά ϊ ὶ ἁ ὶ  έ  

ὅ  ἐ έ  ὰ ὰ  ἀ ὰ  ἐ  ῦ 

ἀ ά , ά  ὲ ἡ ῖ  

ή   ἀ ί  ὶ ὸ  ἱ έ  

έ  " ά , ὴ ὲ 

ἀ ό  ὰ ." ὶ ἐ ί ,  

, ὶ ί  ὲ  ῖ  ἁ ὶ ὶ 
ῶ  ά ϊ  ῶ  ἤ , ύ  ὲ 

ὐ  ἤ . ῦ  ἐ  ἐ έ  ἡ έ  

ἀ  ᾃ . ἥ  έ  ὶ   

 ὸ  ὶ ῦ ῦ, ῇ ὲ ἑ   

ἡ έ ᾳ ἐ ύ ό   ὸ  

ἀ ῦ  ἐ έ  ὴ  ῖ , ὡ  

ὶ ί  ἐ  ·  ὀ ί  

ὲ  ὴ  ἡ ὶ  ἐ έ . ἐ ί ί  

  ἐ ί  ή  ὸ  

ὴ  ί  . ὐ ὴ  ἤ  

ὴ  ή . έ  ᾂ  

ή ί   · 
ά  ῷ ἐ ίᾞ ἀ ά    

ί . ἀ ί  

ῷ ὸ  ὴ  ὴ   ὶ ὰ  

ὶ ύ  ά  ὸ  ὸ   ὸ 

ὐ ὸ ὶ ὸ  ί . ἐ έ  ὲ 

ὶ ἀ ά  ῦ . ά  ἰ ὼ  ὶ 
 ὴ  ό  ἀ ά . 

mais rapidamente, eu sonhei que sairia do 
Ábaton perto do (local do) akoai sendo 
todo ungido com mostarda e sal, enquanto 
um menino me guiava segurando um 
incensoΝ eΝ oΝ sacerdoteΝ dizia:Ν “Você foi 
curado,Ν masΝ precisaΝ pagarΝ oΝ tratamento”.Ν
Assim, fiz o que vi, e enquanto eu me 
ungia, com sais e mostarda umedecida, 
senti dores, porém quando me banhei elas 
desapareceram. Isto aconteceu durante 
nove dias após eu ter chegado. Ele tocou 
na minha mão direita e também em meu 
peito. 

No dia seguinte, enquanto oferecia um 
sacrifício, a chama pulou e queimou 
minha mão, de modo que bolhas 
apareceram. Porém, após algum tempo a 
mão ficou boa. Como eu permaneci, ele 
disse que eu deveria usar endro com azeite 
de oliva contra minhas dores de cabeça. 
Contudo, acontece que depois que eu 
tinha estudado muito, minha cabeça estava 
congestionada. Logo que usei o azeite de 
oliva as dores de cabeça passaram. 

Fiz gargarejo com líquido frio para a 
úvula – também para isto consultei o deus 
– e o mesmo para as amídalas. Ele 
mandou-me também escrever isto.  

Cheio de gratidão, eu parti bem. 
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