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Descoberta de novo texto do filósofo e médico grego Galeno (129/130-

200 EC), oculto por salmos medievais do século XI: 

 

Através da tecnologia de Raios-X de alta intensidade do Stanford Synchrotron 

Radiation Lightsource (SSRL), do departamento de energia do SLAC National 

Accelerator Laboratory (Universidade de Stanford), foram feitas importantes 

colaborações para os historiadores, principalmente antiquistas e medievalistas. Essa 

tecnologia desvendou e continua desvendando informações que certamente virão a 

influenciar na escrita da História. Há algum tempo que seus cientistas vêm utilizando 

os Raios-X fluorescentes, pois já em 2005 fizeram uma grande descoberta 

recuperando textos inéditos de Arquimedes, o famoso matemático grego do século 

III AEC. Poucos dias atrás, o SLAC divulgou sua mais recente revelação feita a partir 

da mesma tecnologia: um manuscrito com informações apagadas, pois foi raspado 

para retirar o texto anterior e mais antigo. O pergaminho é originário do século VI 

EC, com um texto do século XI EC. escrito em siríaco antigo sobrepondo o original, 

também siríaco. 

 

 

A máquina responsável pelo escaneamento do manuscrito. 
Fotografia: Andy Freeberg. 

Fonte: SLAC National Accelerator Laboratory. Acesso em: 13/03/2018. 
 

Com os aparelhos de Raio-X do SLAC, os cientistas puderam perceber a 

raspagem e a diferenciação de elementos químicos das duas tintas utilizadas nas 

grafias, o que possibilitou suas datações. Os salmos do século XI foram escritos em 
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um pergaminho de pele meio milênio mais antigo que seu período, de forma a 

reutilizar o material. O escaneamento de cada parte do pergaminho levou em média 

12 horas e, aos poucos, os pesquisadores estão conseguindo revelar partes do texto 

anterior, que foi escrito no sentido perpendicular ao posterior. Aquele indica ser uma 

tradução siríaca do século VI de textos do filósofo e médico grego Galeno, que viveu 

no Império Romano na segunda metade do século II EC e foi responsável por 

estudos da anatomia e das funções do corpo humano. Essa tradução em siríaco nos 

indica os caminhos pelos quais a medicina estudada por Galeno passou ao longo do 

tempo, sendo sua influência muito grande como mostram os estudos do historiador 

Thomas Laqueur em Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation and Making 

Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, de 1990. 

 

 
Imagem escaneada pela máquina de Raio-X. As letras em verde são o que se pode 

perceber do texto antigo que foi raspado, é perceptível principalmente em sua 
margem inferior.  

Fotografia/Fonte: Universidade de Manchester/SLAC National Accelerator 
Laboratory. Acesso em: 12/03/2018. 

 
De acordo com Amanda Solliday, responsável do SLAC por comunicar essas 

informações, em matéria on-line do SLAC National Accelerator Laboratory – 

News, a parte do manuscrito que está sendo analisada pelo laboratório apareceu 

primeiramente na Alemanha nos primórdios do século XX, mas algumas páginas 

estão espalhadas em outros lugares do mundo. Ainda, de acordo com algumas 

pesquisas em andamento, parece que o manuscrito vem do Monastério de Santa 

Catarina, na Península do Sinai. Solliday informa que tudo que for escaneado será 
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disponibilizado on-line de forma gratuita pelo Instituto Shoenberg, em fotografias de 

alta resolução. 

As imagens evidenciam quantas coisas ainda podem estar ocultas e, se 

reveladas, poderão acrescentar novas fontes e informações sobre esses períodos 

históricos tão distantes de nossa contemporaneidade e as diferentes visões que 

tinham sobre gênero e corpo. Assim, a tecnologia e as descobertas científicas 

tornam-se grandes aliadas para a transformação e produção do conhecimento 

histórico, principalmente para épocas das quais importantes temos menos 

referências da documentação que chegou até o presente. 
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