
1 

 

 
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS-ARTES 

 
 

 

 
 

ANATOMIA DO CENTAURO 

 

Um ser hipotético 

 

Paulo Kussy Correia Fernandes 

 
 
 

Dissertação  

Mestrado em Anatomia Artística 

Especialização em Anatomia Artística 

 

ANO 2014 

 

 

 
 



2 

 

 

 
 

 ANATOMIA DO CENTAURO 

Um ser hipotético  

 

Paulo Kussy Correia Fernandes 
 

Dissertação orientada pelo Professor Doutor José Artur Ramos 

Coorientada pela Professora Doutora Graça Alexandre-Pires 

 
 
 

Mestrado em Anatomia Artística 

Especialização em Anatomia Artística 

 

 2014 

 

 

 

 
 
 
 



3 

 

Resumo 

O Centauro é um ser quimérico, que à primeira vista nos causa algum espanto e repulsa. 

Resulta de uma punição, perante a insolência (Hybris) de um mero mortal, Ixíon, em 

relação à deusa Hera, e em última análise, ao rei dos Deuses, Zeus. 

Os textos antigos que nos chegaram até aos dias de hoje, através de autores como Homero, 

Ovídio e Hesíodo, contam-nos histórias sobre a origem do universo, dos deuses, seres 

humanos, criaturas monstruosas, heróis e fenómenos da natureza, fora do âmbito da com-

preensão racional e científica do homem. 

Neste contexto surgem relatos sobre os selváticos centauros e as suas batalhas sangrentas, 

bem como do centauro Quíron, pedagogo e curandeiro, que foi eternizado como a cons-

telação Sagitário, signo do Zodíaco, emblema de instituições de ensino, empresas, produ-

tos e personagem da sétima arte, literatura moderna, pintura e escultura. 

O ser mitológico possui características do cavalo, um mamífero, da ordem dos Ungula-

dos, e do ser humano, um animal bípede da ordem dos primatas, criando dessa forma um 

grande desafio para a sua construção hipotética.  

A sua construção estará sempre cingida ao campo das hipóteses, pois não encontramos 

relatos deste ser, na literatura médica humana e veterinária, dando conta da mescla resul-

tante das características de ambas as espécies para a formulação deste ser, que não impli-

que o colapso do seu sistema nervoso central, linfático, cardiovascular e órgãos respira-

tórios. 

 Existem evidentes dificuldades em manter em pleno funcionamento um ser vivo, com 

uma maior multiplicidade dos órgãos internos usuais, criando uma verdadeira utopia fi-

siológica. 

A proposta para esta dissertação focou-se na construção de um esqueleto axial e apendi-

cular, harmonioso e equilibrado, que por sua vez suportasse um conjunto de músculos, 

tendões e articulações que pudessem facilitar uma locomoção ungulígrada. 

 

 

Palavras-Chave: Centauro; Mitologia, Anatomia Artística 
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ABSTRACT 

The Centaur is a chimeric being, which at first sight might cause some dismay and dis-

gust. It is the result of a punishment, before the insolence (Hybris) of a mere mortal, Ixion, 

in relation to the goddess Hera, and ultimately, the King of the Gods, Zeus.  

The ancient texts that have come down to us today, by authors such as Homer, Ovid and 

Hesiod tell us stories about the origin of the universe, gods, humans, monstrous creatures, 

heroes and phenomena outside the scope of rational and scientific understanding of man.  

In this context arise accounts of savage centaurs and their bloody battles, as well as the 

centaur Chiron, teacher and healer, who was immortalized as the constellation Sagittarius, 

zodiac sign, emblem of educational institutions, companies, products and character of the 

cinema , modern literature, painting and sculpture.  

The mythological being has the characteristics of the horse, a mammal of the order of 

ungulates, and the human being, of the order of a bipedal primate animal, thus creating a 

major challenge for its hypothetical construct.  

Its construction is always encircled in the field of hypothesis, since there are no reports 

of this being, in medical, veterinary and human literature, giving an account of the mix-

ture resulting from the features of both species, in the formulation of this being that 

doesn’t involve the collapse of the his central nervous system, lymphatic, cardiovascular 

and respiratory organs.  

  There are obvious difficulties of maintaining and running a living being, with a greater 

multiplicity of the usual internal organs, creating this way a real physiological utopia.  

The proposal for this dissertation focused on the construction of an harmonious and bal-

anced axial and Appendicular skeleton, which in turn would support a set of muscles, 

tendons and joints that could facilitate an unguligrate locomotion. 

 

Key Words: Centaur, Mythology, Artistic Anatomy 
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INTRODUÇÃO 

Os Centauros são criaturas monstruosas, Quimeras, cuja característica principal é o facto 

de resultarem de uma mescla entre os braços e cabeça de um ser humano e o seu tronco 

que se continua com tronco de um equino de onde se projecta o seu próprio esqueleto 

apendicular, nomeadamente os membros craniais e caudais. 

Quando nos deparamos com um tema de tais características, vem à nossa mente, em pri-

meira análise, a génese do referido ser, um ser mitológico. Tendo em vista que este não 

existe na natureza, procuramos entender a sua origem e a sua viabilidade conceptual. Para 

tal teremos de recorrer à prodigiosa imaginação da civilização berço da cultura ocidental, 

a civilização grega, e os legados que nos chegaram até aos dias de hoje, através de des-

cobertas arqueológicas, a preservação e divulgação de textos de autores incontornáveis, 

bem como a pintura de vasos cerâmicos. 

A Mitologia grega, encerra um conjunto de narrativas que fazem parte da Psique colectiva 

de todo um povo. Foi através desta que os antigos gregos, conseguiram encontrar uma 

identidade comum e socorreram-se dela para dar sentido e entender os fenómenos da na-

tureza, misteriosos e na altura sem uma explicação científica plausível. Afinal, os cami-

nhos da ciência, também da ciência moderna que continua na procura de esclarecimentos 

e entendimento sobre os múltiplos fenómenos. 

Para entender a figura do Centauro termos de entender o conjunto de acontecimentos que 

levaram à sua criação. 

O Centauro surge como uma punição divina, devido a uma ousadia cometida por um mero 

mortal, ao desejar eroticamente uma divindade, uma deusa. 

Quando falamos de deus, no mundo católico apostólico romano, referimo-nos a apenas 

uma entidade, o criador de todas as coisas. Para os gregos antigos, politeístas, existia mais 

do que um Deus, cada um com poderes estabelecidos, sendo que todos eram regidos por 

um Deus superior, Zeus. 

Zeus, como veremos nos capítulos posteriores terá um papel fundamental na criação deste 

monstro que é o Centauro.  
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Esta dissertação levar-nos-á a entender de forma resumida a origem de algumas figuras, 

histórias e heróis cujos ciclos e feitos, na mitologia grega se cruzam com a figura quimé-

rica do Centauro. 

Expressões como Cosmogonia, Teogonia, o monte Olimpo, permitir-nos-ão entender os 

eventos, que levaram à criação do Centauro, bem como quão importante foi o seu papel 

no desenrolar da vida, educação e feitos das mais consagradas figuras históricas que fa-

zem parte da mitologia grega, tais como Héracles, Teseu e Aquiles. 

Este património de histórias e narrativas sobreviveram até aos dias de hoje e podemos vê-

lo representado em vasos cerâmicos gregos, da Ática e de Corinto, na dramaturgia e textos 

de prosa e poesia, tais como os do Poeta Homero e Hesíodo. 

Hoje em dia não encontramos grandes dificuldades em estudar a anatomia humana e ani-

mal, tendo em conta a variadíssima bibliografia existente, tanto analógica como digital, 

bem como o advento da sociedade de informação e comunicação e a propagação das redes 

sociais. 

Pretendemos recuar num tempo muito distante, anterior ao advento de Cristo, no qual, 

oleiros, ceramistas e pintores, representaram os primeiros exemplares desta quimera. 

Para tal socorreram-se de narrativas populares, feitos memoráveis de figuras heroicas, nos 

quais estavam envolvidos os Centauros, o mito de Íxion, histórias de rapto, batalhas sel-

váticas, engano, traição e insolência perante os deveres estabelecidos (hybris). 

Pretendemos entender as características universais e apelativas que fizeram com que estes 

mesmos temas pudessem ser resgatados e representados ao longo dos inúmeros séculos 

que sucederam ao declínio do período Helenístico da civilização grega. 

Tais temas históricos e mitológicos tiveram um ressurgimento na pintura do Renasci-

mento, do Período Barroco, Neoclássico, passando pelo século XX aos dias de hoje, no 

Século XXI. 

Porquê que tal aconteceu com tanta frequência? O que dizem sobre nós esses mitos mis-

teriosos e ao mesmo tempo fascinantes? Eles transcendem gerações e épocas e continuam 

a fazer ressonância no nosso mais profundo âmago e na nossa psique colectiva. 
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Apresentada a resenha história e a contextualização da figura do Centauro, a presente 

dissertação pretende fornecer um contributo para uma questão deveras complexa, ou seja, 

executar a anatomia de um Centauro, a sua osteologia e miologia.  

Aspectos ligados ao sistema nervoso, linfático, urinário e digestivo não foram por nós 

explorados.  

O cerne da questão focou-se na criação de um esqueleto hipotético e do conjunto de gru-

pos de músculos que possa permitir a locomoção motora deste ser mitológico. 

A locomoção hipotética deste ser mitológico apresenta desafios novos e intrigantes, tendo 

em conta a eliminação do pescoço do cavalo, sendo substituído pelo tronco do ser hu-

mano. 

 Novos paradigmas tiverem de ser definidos para a colocação de alguns ossos e a remoção 

de outros, no sentido a conferir uma harmonia e estética plausíveis a este ser mitológico. 

 Por fim abordar-se-á uma questão relacionada com a amplitude entre úmero e escápula 

do equino, patentes no centauro. Ossos que por sua vez existem no equino e que sofrem 

ligeiras alterações, mais uma vez, para conferir alguma funcionalidade, harmonia e esté-

tica ao ser hipotético. 
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O Mito 

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Estas são perguntas que têm assaltado 

o homem desde tempos imemoriais e às quais ele se tem esforçado por responder através 

de uma fundamentação de carácter mítico. 1 

Entenda-se mitos como contos ou histórias de origem popular e transmitidas pela tradi-

ção, em que de forma alegórica ou simbólica, brotam as forças da natureza, os factos 

históricos, os aspectos da condição humana. 

Eles surgem personificados em deuses ou figuras heroicas e em lendas tais como relatos 

orais ou escritos, de acontecimentos reais ou fictícios do passado, aos quais a imaginação 

popular ou o poder criador do poeta contador de histórias acrescentam novos elementos 

e cuja memória faz parte do património cultural do povo, ou seja a tradição popular. 2 

Os mitos apresentam imagens que causam impacto na memória colectiva e que perduram 

na tradição, porque sem dúvida respondem a perguntas fundamentais do ser humano e à 

inquietação perante os mistérios da vida e os desafios da sociedade. Os mitos pertencem 

à memória colectiva. 3 

Mito, em sentido estrito, é um tipo de lenda com os personagens divinizados. A acção 

torna-se sobrenatural e irracional: supera a natureza e dispensa a razão. Num sentido mais 

amplo, o mito se refere tanto a personagens sobrenaturais como a objectos extraordinários 

e regiões fantásticas, que existem na mentalidade de tribos ou povos, na forma de repre-

sentações colectivas. 4 

Os Gregos contaram muitas histórias acerca das origens. Algumas dessas histórias cons-

tituem relatos sobre a criação do universo («cosmogonia»), outras interrogam-se acerca 

das origens dos deuses («teogonia»), outras, acerca das origens da Humanidade («antro-

pogonia»), e há ainda aquelas que narram as origens de cidades ou de cultos, ritos, costu-

mes, de certos grupos sociais (lendas de carácter etiológico). 5 

_________________ 

1-PINHEIRO, Marília – Mitos e lendas da Grécia antiga, 2011, p.73 

2- CHOMPRÉ, Pierret – Dicionário abreviado da fábula, 2004, pp.7-8 

3- GUAL, Carlos – Dicionário de Mitos, 2005, p.12 

4- FERREIRA, Cláudio [et al.] - O livro completo dos Heróis, Mitos e Lendas, 2004, p.21 

5- PINHEIRO, Marília – Mitos e lendas da Grécia antiga, 2011, p.73 
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Na antiga Grécia os mitos persistiam nas narrações dos velhos, dos poetas educadores do 

povo, das festas públicas, nas imagens dos templos e monumentos, enquanto agora só 

permanecem numa tradição culta, livresca, numa fantasmagoria prestidigitadora, mas não 

popular. E, no entanto, ainda estão aí, ainda nos dizem algo profundo e enigmático sobre 

nós próprios. 6 

Tais histórias deverão ser elaboradas pelos filósofos como alegorias que irão ter como 

finalidade permitir explicar à multidão verdades que, pela sua complexidade, ela é inca-

paz de compreender. (7) 

O mito tem, nas sociedades primitivas, uma função importante, que é a de codificar a 

crença, salvaguardar e reforçar a moralidade, tornar eficaz o ritual e aplicar regras práticas 

para guia do homem. O mito é, assim, um ingrediente vital da vida humana, uma força 

activa e uma carta de conduta das crenças primitivas e da sabedoria moral. 8 

A função da classe particular de lendas que são os mitos é, com efeito, a de exprimir 

dramaticamente a ideologia de que vive a sociedade, de manter na sua consciência não só 

os valores que precede de geração, mas, principalmente, o seu ser e a sua própria estrutura, 

os elementos, os vínculos, os equilíbrios, as tensões que a constituem, justificar, no fundo, 

as regras e as práticas tradicionais sem as quais todo que é seu dispersaria. 9 

Tomando como ponto de partida cronológico o final da II Guerra Mundial, podemos agru-

par em três grandes tipos as teorias que fundamentam as pesquisas míticas contemporâ-

neas: 1. Teorias funcionalistas; 2. Teorias simbolistas; 3. Teorias estruturalistas. Segundo 

estas perspectivas, a mitologia afirma-se como uma verdadeira ciência, recorrendo a me-

todologias próprias, operando em direcções múltiplas e apoiando-se em outras disciplinas 

(psicologia, sociologia, etnologia, história das religiões, linguística, gnosiologia, antro-

pologia, etc.) 10 

 

______________________ 

6- GUAL, Carlos – Dicionário de Mitos, 2005, pp.14 

7- PINHEIRO, Marília – Mitos e lendas da Grécia antiga, 2011, p.25 

8- Idem, p.32 

9- Victor Jabouille, in GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, pp. XVI-XVII 

10- Idem, p.VII 
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Bronislaw Malinowsky é o autor que pode resumir as posições funcionalistas, que partem 

de uma realidade que deriva da experiência: o papel desempenhado pelos mitos nas soci-

edades em que permanecem vivos e actuantes. 

 O Funcionalismo não procura descobrir o significado espiritual ou intelectual das narra-

tivas míticas, mas, sim, realçar a função social que desempenham na vida comunitária. O 

mito fundamenta os usos e as normas básicas de convívio, propondo uma justificação 

narrativa tradicionalmente aceite por todos. 11 

Apesar de não conter uma teoria específica acerca dos mitos gregos, a doutrina psicana-

lista de Sigmund Freud teve implicações importantes no que diz respeito ao pensamento 

mítico. A sua teoria veio revelar que os sonhos e as alucinações possuem características 

em comum com o mito, pois utilizam os mesmos tipos de símbolos, que parecem com-

portar-se de modo semelhante. Deste modo, sendo o mito o sonho de um povo, o estudo 

dos sonhos individuais permitir-nos-á descobrir as raízes e o significado dos símbolos 

colectivos. 12 

Entre as perspectivas simbolistas da análise mitológica, consideram-se os autores que en-

caram o mito como um modo diferente de exprimir o pensamento, a cultura e a forma de 

observar o mundo. Têm em comum o admitirem o símbolo, tautegórico, que se afirma a 

si próprio, implicando a intervenção de reacções fundamentais, como a actividade física 

e a vontade. Trata-se de um outro tipo de linguagem, colectiva, mais emotiva e rica, ex-

primindo o que não pode ser expresso directamente no falar corrente. Os mitos dirigem-

se, pois, não apenas ao entendimento, mas também, à fantasia e à realidade. 13 

Um dos principais contributos da teoria psicanalítica consistiu na defesa do princípio de 

que o pensamento humano funciona a um nível racional, segundo as normas do raciocínio 

lógico, bem como a nível simbólico, de acordo com outros mecanismos que constituem 

a lógica do inconsciente. 14 

 

______________ 

11- Victor Jabouille, in GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p. VII 

12- PINHEIRO, Marília – Mitos e lendas da Grécia antiga, 2011, p.34 

13- Victor Jabouille, in GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, pp. IX 

14- PINHEIRO, Marília – Mitos e lendas da Grécia antiga, 2011, p.33 
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A orientação psicanalítica, desenvolvida a partir da teorização e dos estudos pioneiros de 

Sigmund Freud, continua a ocupar um lugar de destaque entre as correntes «simbólicas» 

de interpretação do mito. Freud referenciava a tragédia Rei Édipo de Sófocles como 

exemplo caracterizante da materialização do complexo nuclear da teoria psicanalítica. O 

mito é considerado, sob o ponto de vista filogenético, o que o sonho é sob o ponto de vista 

individual. Se o sonho se explica pela libido pessoal, o mito – sonho de um povo – ex-

plica-se pela libido colectiva. 15 

Os continuadores de Freud, discípulos e dissidentes, insistiram na utilização do material 

mitológico como referente e como corpus base de trabalho. 

A partir da teoria dos arquétipos, Carl Jung chega à formulação essencial de um incons-

ciente individual – o que foi explorado por Freud – e de um inconsciente colectivo – 

imutável e universal, constituído por arquétipos, animus, duplo, etc. O inconsciente co-

lectivo pode ser definido como uma estrutura mental de que a mitologia constitui a mate-

rialização. O mito é, pois, a projecção de uma força psíquica que parte de um objecto real 

e o transfere na representação. 16 

Para Carl Gustav Jung, o inconsciente não deve ser concebido em termos individuais, mas 

colectivos. Considera também que o mito possui um valor cognoscitivo, passando a ser 

considerado como uma das dimensões próprias do pensamento humano, deixando, por 

isso, de ser entendido como expressão de um conflito (individual ou colectivo). 17 

O Autor assinala também que muitos dos temas e motivos dos mitos reaparecem em his-

tórias contadas pelos povos mais díspares, o que significa que muitos deles devem ser 

inerentes à mente humana. Deste modo, os mitos podem revelar-nos verdades acerca da 

nossa própria psicologia. 18 

 

 

 

__________________ 

15- Victor Jabouille, in GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p. X 

16- Idem, pp. X-XI 

17- PINHEIRO, Marília – Mitos e lendas da Grécia antiga, 2011, p.34 

18- Idem, p.35 
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O estruturalismo, designação geral entendida como consequência dos trabalhos de Vladi-

mir Propp e de Claude Lévi-Strauss, marca a investigação mitológica e pode ser encarado 

como um dos factores responsáveis pela definição de uma ciência dos mitos. 

O sistema religioso de uma sociedade exprime-se numa estrutura conceptual primeiro e 

em seguida em mitos que representam e fazem agir essas relações intelectuais fundamen-

tais. 19 

Basicamente, Lévi-Strauss defende que o mito não é mais que uma forma de conheci-

mento, cuja estrutura revela contradições elementares ou problemas de difícil solução. 20 

Para Lévi-Strauss o mito é, então, um sistema semiológico que pode decompor-se em 

sequências mínimas fundamentais – os mitemas -, que se articulam formando estruturas 

significativas de carácter matriarcal, as quais, por sua vez, estão agrupadas num sistema 

de códigos. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

19- Victor Jabouille, in GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, pp. XV-XVI 

20- PINHEIRO, Marília – Mitos e lendas da Grécia antiga, 2011, p.38 

21- Idem, p.38 
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IXÍON – a origem do mito do Centauro 

Ixíon é um tessálio, rei dos Lápitas. Casou com Día, filha do rei Dioneu. Quando pediu a 

este a mão da jovem, fez-lhe grandes promessas. No entanto, quando, depois do casa-

mento, o sogro reclamou os presentes combinados, Íxion atirou-o traiçoeiramente para 

um fosso cheio de brasas.22 

O crime era duplamente odioso, pois o autor era culpado de perjúrio e de assassínio de 

um familiar. Ixíon, que ninguém aceitava purificar, implorou a Zeus e o soberano dos 

deuses deixou-se comover pelos seus lamentos e chegou mesmo a convidá-lo para a sua 

mesa, onde tomou o néctar e ambrósia, que conferem imortalidade. 23  

Mas Ixíon, em vez de se mostrar agradecido, revelou para com o seu benfeitor uma 

enorme ingratidão, pois tentou seduzir Hera. 24 

Este, porém, lendo os pensamentos de Ixíon, moldou uma nuvem na forma e à semelhança 

de Hera, e Ixíon, havendo bebido em quantidade e por demais ébrio para dar pelo em-

buste, abraçou-se à nuvem e saciou seus desejos. Zeus surpreendeu-o no seu ardente am-

plexo e ordenou a Hermes que o açoitasse impiedosamente até que ele repetisse a frase: 

«Devem respeitar-se os benfeitores»; a seguir, mandou prendê-lo a uma roda de fogo que 

rolava incessantemente pelo céu. 25Muitas vezes, o castigo de Ixíon localiza-se nos Infer-

nos, no Tártaro, junto dos grandes criminosos.26 

A falsa Hera, passando a chamar-se Néfele depois do sucedido, deu a Ixíon um filho, o 

abjecto e desprezado Centauro que ao atingir a idade adulta gerou, ao que se diz, das 

éguas da Magnésia, os Centauros, seres meio-cavalo, meio-homem, dos quais o mais ve-

nerável era o douto Quíron.27 

Ixíon é o pai de Pirítoo, amigo de Teseu. 28 

_________________ 

22-GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p.256 

23-SCHMIDT, Joel – Dicionário da mitologia grega e romana, 2011, pp.161-162 

24-PINHEIRO, Marília – Mitos e lendas da Grécia antiga, 2011, p.226 

25-GRAVES, Robert – Os mitos gregos, 2005, p.213 

26- GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p.256 

27- GRAVES, Robert – Os mitos gregos, 2005, p.213 

28- GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p.256 
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Representações do mito de Ixíon na Pintura                    
 

                         
 

Peter Paul Rubens – 1615 

“Ixíon e Nefele” – óleo s/tela – 174 x 245 cm 

Museu do Louvre, Paris, França 

 

 

                           
 

Jules-Élie Delaunay – 1876 

“Ixíon atirado ao hades” – óleo s/tela – 114x 147 cm 

Musée des Beaux-Arts de Nantes, França 

 

                             
 

Alexandre Denis Abel Pujol - 1824 

“Ixíon preso no Tártaro” – óleo s/tela Museu do Louvre, Paris, França 
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José Ribera – 1632 

“Ixíon cai no Tártaro”- óleo s/tela – 220 x 301 cm 

Museu do Prado, Madrid, Espanha 

 

 

 

 

 

                        
 
                                                                         Bernard Picart - 1731 

“Ixíon do Tártaro preso à roda” 
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Centauros 

Os Centauros são seres monstruosos, meio homem e meio cavalo. Têm busto de homens 

e, às vezes, também as pernas, mas a parte posterior do corpo, a partir do busto, é de 

cavalo e, pelo menos na época clássica, têm quatro patas de cavalo e dois braços de ho-

mem. Vivem nas montanhas e nas florestas, alimentam-se de carne crua e têm costumes 

extremamente brutais. 29 Devem o seu estado de excitação e embriaguez ao vinho ou à 

cerveja feita à base de hera. 30  

Andavam sempre armados de macetes, e usavam destramente o arco.31   

Já Schmidt (2011) afirma que “Alimentavam-se de carne crua e viviam como animais nas 

florestas da Tessália. Os seus costumes brutais, o gosto desmesurado por vinho e mulhe-

res tornava-os temíveis para os mortais. Só dois deles, Folo e Quíron, se distinguiam dos 

seus semelhantes por uma bondade e sabedoria exemplares”.32  

Os Centauros veneravam dionísio, e os licenciosos festins que se celebravam no Outono 

em honra deste tinham a designação de Ambrosias.33 

Faziam um horrível ruído com suas vozes muito parecidas aos relinchos dos cavalos. 34 

Os Centauros, (estes de tribos tendo como totem o cavalo), e as suas parceiras femininas, 

as Ménades, utilizavam infusões como o vinho para ajudar à ingestão de uma droga bem 

mais forte: nomeadamente um cogumelo cru, o amanita muscaria, que provoca alucina-

ções, verdadeiro delírio dos sentidos, visões proféticas, vigor erótico e extraordinária 

força muscular.35 

 

______________ 

29- GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p.82 

30- GRAVES, Robert – Os mitos gregos, 2005, p.13 

31-CHOMPRÉ, Pierret – Dicionário abreviado da fábula, 2004, p.79 

32- SCHMIDT, Joel – Dicionário da mitologia grega e romana, 2011, p.67 

33- GRAVES, Robert – Os mitos gregos, 2005, p.13 

34- CHOMPRÉ, Pierret – Dicionário abreviado da fábula, 2004, p.79 

35- GRAVES, Robert – Os mitos gregos, 2005, p.13 
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Dois Centauros, todavia, Quíron e Folo, diferentes dos outros pelo carácter, tinham ori-

gem também diferente. Quíron nasceu dos amores de Fílira e de Crono; Folo é filho de 

Sileno e de uma ninfa dos freixos (uma Melíade). Quíron e Folo não têm o carácter sel-

vagem dos seus congéneres; são hospitaleiros, benfazejos, amigos dos homens e não re-

correm à violência. 36 

Os Centauros, intervêm em vários mitos. Lutam várias vezes contra o herói Héracles.  

Os Centauros lutaram também contra os Lápitas, povo da Tessália, comandados por Pirí-

too e seu amigo Teseu. 37 

Um ou vários Centauros aparecem ainda em lendas relacionadas com raptos. Êurito tenta 

raptar a Héracles a sua noiva Mnesimaque; em seguida, Nesso tenta violar Dejanira. Na 

lenda, os Centauros Hileu e Reco, tentaram violar a virgem Atalanta. 38 Esta última, guer-

reira Amazona, seguidora de Artémis, deusa grega da caça, conhecida pela sua castidade 

e força física. 

Os pintores de vasos gregos Áticos deixaram-nos um enorme acervo de imagens e repre-

sentações dos Centauros e das batalhas que travaram. Na literatura clássica, poetas como 

o Romano Ovídio, os Gregos Hesíodo e Homero relatam episódios de selvajaria e rapto, 

bem como o lado mais racional e pedagogo dos Centauro, representado pelo Centauro 

Quíron.  

 

 

 

 

 

 

__________________ 

36- GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p.82 

37 – Idem, p.82 

38 – Idem, p.82 
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Representações dos Centauros 

 

                                    
Atribuído ao pintor de olho de Bowdoin – 520 a.n.e 

Taça – formato de olho 

 

 

                                                 
Atribuído ao Pintor de Paris – 530 a.n.e 

Pormenor do pescoço de um Ânfora 

 

 

                                      
Fabricio Torres – ilustração 3D – sec. XXI 

http://fabriciotorres.files.wordpress.com/2008/07/centauro_17.jpg 
 

      

                                
John Flaxman 

http://danteworlds.laits.utexas.edu/gallery/0908centaurs.gif 

 

 

http://fabriciotorres.files.wordpress.com/2008/07/centauro_17.jpg
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Representação dos Centauros: Eurítio / Caineu / Folos 

 

                      
Euríto e Hipodamia 

Atribuído ao Pintor de Laodamia 

Calyx Krater- 350 a.n.e 

 

 
 

                                    
Centauro Caineu 

Atribuído ao pintor Kleofrades 

490-480 a.n.e 

 

 

 

                                      
Centauro Foto 

Atribuído ao pintor H. 

500-450 a.n.e 
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 Centauro Quíron 

Quíron é o mais célebre, o mais sensato e o mais sábio dos Centauros. É filho do deus 

Crono e de Fílira, uma filha de Oceano. Pertence, por conseguinte, à mesma geração di-

vina que Zeus e os deuses olímpicos. Para o gerar, Crono uniu-se a Fílira sob a aparência 

de cavalo, o que explica a sua dupla natureza. Quíron nascera imortal. Vivia numa gruta 

do monte Pélion, na Tessália. Era muito amigo dos homens, sensato e benfazejo. 39  

Conta-se que a sua mãe, desesperada por ter dado à luz um monstro, pediu aos deuses que 

a transformassem: estes metamorfosearam-na em Tília. Quíron recebeu os mais preciosos 

ensinamentos de Apolo e de Artemis e aprendeu destes preceptores divinos as artes da 

medicina e da caça. Cedo os pacientes começaram a consultar o Centauro, que os recebia 

numa gruta, situada no sopé do monte Pélion, na Tessália. São muitos os heróis que tive-

ram o privilégio de ser seus discípulos: Castor e Pólux, Anfiarau, Peleu, Aquiles, Nestor, 

Ulisses, Actéon, Diomedes e os Argonautas, em favor dos quais ele elaborou um calen-

dário marítimo. Imortal, estava-lhe prometida a existência dispensadora de diversas mer-

cês. 40 

Protegeu, muito especialmente, Peleu, aquando das suas aventuras na corte de Acasto, 

defendendo-o contra a brutalidade dos outros Centauros.41  

 O seu ensino constava de música, arte marcial, caça, moral e medicina, pois Quíron era 

um médico afamado e até praticava a cirurgia. Quando Aquiles, ainda criança, ficou com 

o tornozelo queimado devido às intervenções de magia nele praticadas pela mãe, foi 

Quíron que substituiu o osso que faltava por um osso tirado a um esqueleto gigante.42  

Quíron sofria de terríveis dores num pé (na verdade, em uma de suas patas) em conse-

quência de um ferimento que lhe fizera Hércules, com uma seta suja com sangue da hidra. 

Quíron, com tanto sofrimento, já não queria mais viver – mas, como ele era imortal, os 

deuses o colocaram no céu entre os 12 signos do Zodíaco: Quíron é hoje o Sagitário. 43 

__________________________ 

39- GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p.403 

40- SCHMIDT, Joel – Dicionário da mitologia grega e romana, 2011, p.240 

41- GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p.403 

42- Idem, p.403 

43- FERREIRA, Cláudio [et al.] – O livro completo dos heróis, mitos e lendas, 2004, p. 230 
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Centauro Quíron e o Herói Aquiles 

Aquiles era filho de Peleu, que reinava sobre a cidade de Ftia, na Tessália. Descendente, 

por linha directa da raça de Zeus, pelo lado do pai, e a sua mãe é uma deusa, Tétis, filha 

de Oceano, o deus do Oceano.44 

Outra lenda, ainda, afirma ainda que, na sua infância, Aquiles foi banhado por sua mãe 

na água do Estige, o rio Infernal. Esta água tinha o poder de tornar invulnerável quem 

nela mergulhasse. Contudo o calcanhar, pelo qual Tétis segurava o filho, não foi atingido 

pela água mágica e ficou vulnerável.45  

No monte Pélion, Aquiles recebeu os cuidados da mãe do Centauro, Fílira, e de sua pró-

pria mulher, a ninfa Cariclo.46 

Foi Quíron, ainda, quem lhe deu o nome de Aquiles; antes chamavam-lhe de Ligiron. 47 

Alimentavam-no exclusivamente de entranhas de leões e de javalis, para lhe comunicar a 

força desses animais, de mel (que lhe devia conceder a doçura e a persuasão) e, de medula 

de urso.48 

Os artistas do Renascimento, do Barroco e Neoclassicismo, usaram este mito como ale-

goria à imperfeição do ser humano. Independentemente nas nossas virtudes e dos nossos 

maiores feitos, existe sempre algo que nos pode de algum modo tornar vulneráveis. 

No caso de Aquiles, fora o seu calcanhar, a região anatómica que o impediu de se tornar 

num ser imortal, região anatómica que fora atingida num combate, na guerra de Tróia. Na 

pintura, Aquiles é muitas vezes representado como um recém-nascido a ser entregue aos 

cuidados do Centauro Quíron, outras vezes representado como uma criança a aprender os 

mais variados ofícios como o seu tutor, dos quais se destacam a caça e a medicina. É 

deveras comum a representação de Aquiles cavalgando no dorso do Centauro Quíron, 

usando arco e a flecha. 

_________________ 

44- GRIMAL, Pierre – Dicionário de mitologia grega e romana, 1992, p. 35 

45-Idem, p.35 

46-Idem, p.35 

47-Idem, p.35 

48- Idem, p.35 
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Representações do Centauro Quíron e do herói Aquiles 

 

                                
Quíron e Aquiles 

Atribuído ao pintor Oltos 

520 a.n.e 

 

 

 

                                             
Quiron e as Nereidas  

Atribuído ao pintor Nióbidas 

460-450 a.n.e 

 

 

                             
Centauro Quíron e a educação de Aquiles 

Atribuído ao pintor de Berlim 

500-480 a.n.e 
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Centauro Quíron no Casamento de Peleu e Tétis  

(Os progenitores do herói Aquiles) 

 

 

 

  
Casamento de Peleu e Tétis 

Atribuído ao pintor Sofilos 

580 a.n.e 

 

 

 

 

 

 

 
Casamento de Peleu e Tétis 

Atribuído ao pintor Kleofrades 

490 a.n.e 
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Centauros derrotados pelos Lápitas 

Os Lápitas são um povo da Tessália que pertence simultaneamente à história e à mitolo-

gia. Na origem, habitavam os maciços de Pindo, do Pélion e de Ossa, de onde expulsaram 

os primitivos habitantes.49 

Os Lápitas intervêm num certo número de lendas; a principal de entre elas conta a luta 

que sustentaram contra os Centauros.50 

Os mitógrafos referem Lápitas entre os caçadores de Cálidon e entre os Argonautas (par-

ticularmente Ceneu, Corono, Mopso, Pirítoo – o amigo Teseu -, Astérion, Polifemo, Le-

onteu, Polipetes e Falero).51               

Os Lápitas, ao combaterem os Centauros, representam de certo modo o triunfo da racio-

nalidade e da inteligência sobre a barbárie. Os Gregos, ao tentar salvaguardar a identidade 

e autonomia das suas cidades-estado, sofreram as invasões Persas, povo que não possuía 

o mesmo dialecto e o mesmo estádio de desenvolvimento científico e cultural.  

A Centauromaquia foi uma temática muito explorada, através da escultura, em métopas, 

nos frontões e frisos, de templos consagrados à divindades, bem como na pintura de vasos 

e na literatura. Com o advento do Renascimento e posteriormente com o Neoclassicismo, 

ressurgiu nas artes em geral. 

 

Centauromaquia – templo de Zeus em Olimpia 

 

___________________ 

49- GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana,1992, pp.268-269 

50- Idem, pp.268-269 

51- Idem, pp.268-269 
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Representações dos Centauros derrotados pelos Lápitas 

 

                                
Centauromaquia 

Atribuído ao Pintor Foundry 

480 a.n.e 

 

 

 

                                       
Centauromaquia 

Atribuído ao pintor da Centauromaquia do Louvre 

450-430 a.n.e 

 

 
Herói Teseu combatendo os Centauros 

 

                                        
Teseu e o Centauro 

Atribuído ao pintor de Foundry 

500-480 a.n.e 
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Pirítoo, o Lápita 

Pirítoo é um herói natural da Tessália, que foi progressivamente integrado no ciclo de 

Teseu. Figura na Ilíada como um dos filhos de Zeus e de Día, embora seja geralmente 

apresentado como filho de Día e de Ixíon. Descende por linha paterna da raça dos Lápitas. 

A sua lenda é composta por diversos episódios que dificilmente se coadunam entre si, 

sendo os principais: a participação na caçada de Cálidon, ao lado de Meleagro, o casa-

mento com Hipodamia e o combate contra os Centauros; o encontro com Teseu; o rapto 

de Helena e a descida aos Infernos.52 

Mas já desde a Ilíada que a tradição o apresenta como o vencedor dos Centauros, episódio 

que foi mais tarde associado à história do seu casamento com Hipodamia. Excitados pelo 

vinho, os Centauros tentaram durante a boda, violar Hipodamia e raptar as mulheres pre-

sentes na cerimónia. Teve, então, lugar uma luta violenta entre Centauros e os Lápitas 

(companheiros de Pirítoo), durante a qual muitos daqueles foram mortos.53 

Teseu participou nesse combate memorável, tornando-se desde então amigo de Pirítoo. 

Do casamento deste com Hipodamia, nasceu Polipetes. 54  

Esta batalha serviu de motivo de inspiração para inúmeros pintores ao longo dos Séculos. 

Esta batalha simboliza o terror, a desordem, o lado animalesco e imprudente da condição 

humana na sua essência. Existem elementos fulcrais, como o vinho, patente em actos 

Dionisíacos de celebração e a virgindade da noiva, que perdem o seu aspecto apaziguador 

e congregador, tornando-se no mote para o conflito e o tumulto. 

 

 

 

 

_________________ 

52- GRIMAL, Pierre – Dicionário da mitologia grega e romana, 1992, pp.376 

53- Idem, pp.376 

54- Idem, pp.376 
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Centauro Quíron e Asclépio – Deus da Medicina 

Asclépio, em Latim Esculápio, o deus da medicina, era o filho de Apolo, mas as histórias 

sobre o seu nascimento diferem consideravelmente: geralmente, e especialmente nos re-

latos de Píndaro, diz-se que Apolo amava Corónis, a filha do rei Flégias da Tessália, e 

gerou um filho, mas antes de a criança nascer, Corónis submeteu o seu amor a um mortal, 

Ísquis, o filho de Elato. Apolo, avisado por um corvo impiedoso do seu delito, ou mesmo 

pelo seu dom da adivinhação, matou a rapariga infiel e assim que o corpo estava prostrado 

na Pira e pronto a queimado, Apolo, rompeu a criança, ainda viva, do seu útero e foi assim 

que Asclépio nasceu. 

Asclépio foi entregue pelo seu pai, ao centauro Quíron, que o ensinou na arte da medicina 

tendo este rapidamente adquirido habilidades. Foi-lhe até atribuída a descoberta de como 

ressuscitar os mortos. Com efeito, tendo-lhe sido dado por Atena o sangue que havia 

fluido nas veias da Górgona, enquanto o sangue do lado direito jorrava um veneno fatal, 

o do lado direito era benéfico, Asclépio soube como usá-lo para restaurar a vida aos mor-

tos.  

Zeus, confrontado por ressurreições a esta escala temeu que Asclépio pudesse incomodar 

a ordem natural das coisas e atingiu-o com um raio de trovão. Para vingar a morte de 

Asclépio, Apolo matou os Ciclopes. Após a sua morte Asclépio foi transformado numa 

constelação e tornou-se na planta Serpentaria.  

O culto de Asclépio, que é venerado em Triceia na Tessália (onde deve ter tido origem) 

estava centrado em Epidauro no Peloponeso, onde aquilo a que pode ser chamado de uma 

escola de medicina floresceu. Era baseado primariamente em práticas mágicas mas tam-

bém deixou as bases para uma forma de medicina mais científica. Esta arte foi praticada 

pelos Asclepíades ou descendentes de Asclépio, o mais conhecido deles sendo Hipócrates 

(juramento de Hipócrates). Os símbolos usuais de Asclépio eram cobras entrelaçadas à 

volta de um bastão, juntamente com pinhas, coroas de louro e por vezes uma cabra ou um 

cão. 

 

 

_________________ 

In, GRIMAL, Pierre – dicionário da mitologia grega e romana, 1992, p.49 
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Asclépio – bastão e serpente 

 

 

 

 

Símbolo da organização mundial da saúde 

Bastão de Asclépio e serpente 
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Centauro Nesso e a morte de Héracles 
 

Héracles é o herói mais popular e o mais célebre de toda a mitologia clássica. 

Inicialmente, o filho de Anfitrião e Alcmena chamava-se Alcides (que é um patronímico, 

derivado do nome de seu avô, Alceu), ou mesmo Alceu, como seu avô. 

Este nome evoca, em grego, a ideia de força física.38 

Quando, após o assassínio dos filhos que Mégara (sua esposa) lhe dera, o herói foi pedir 

a sua penitência à Pítia, esta entre outras prescrições, ordenou-lhe expressamente que a 

partir daquela altura, passasse a usar o nome de Héracles, que significava «a Glória de 

Hera», sem dúvida porque os trabalhos que ele ia empreender serviriam para a 

glorificação da deusa.39 

Héracles interage com os Centauros ao longo de uma vida repleta de trabalhos e aventuras 

que lhe permitiram redimir-se do facto de ter tirado a vida aos próprios filhos. 

Interage com o Centauro Folo quando atravessa a região de Fóloe, e este recebe-o com 

hospitalidade, sendo que a seguir trava um feroz combate com outros centauros, atraídos 

pelo odor do vinho que emanava da casa de Folo. 

Trava uma batalha como Centauro Eurítion, no seguimento de uma tentativa de violação 

de que se tornou culpado o Centauro em relação à filha de Dexâmeno, chamada, conforme 

os autores, Hipólita ou Mnesímaque.40 

Viu-se forçado a lutar, pela terceira vez, contra um Centauro, Nesso. 

Nesso habitava nas margens do rio Eveno, onde atravessava os viajantes. Quando 

Héracles se apresentou com Dejanira, Nesso passou-o em primeiro lugar e regressou 

depois à outra margem para transportar Dejanira. Mas durante o trajecto ele tentou violar 

a jovem mulher. Ela gritou por socorro. Héracles, com uma flecha, trespassou o coração 

do Centauro no instante em que este punha os pés na margem. No momento de morrer, 

Nesso chamou Dejanira e disse-lhe que, se algum dia Héracles já não a amasse, ela 

poderia provocar o amor dele com a ajuda dum filtro que ela prepararia com o sangue que 

corria da sua própria ferida. Dejanira, crédula, recolheu o sangue de Nesso e conservou-

o.41 

 

____________________ 

38- GRIMAL, Pierre - Dicionário da Mitologia Grega e Romana, 1992, p.205 

39- Idem, p.205 

40- Idem, p.216 

41- Idem, p.218 
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Héracles, após a sua vitória sobre Êurito, quis consagrar um altar a Zeus, em acção de 

graças, e fora para esta cerimónia que ele enviara Licas a Tráquis, para pedir a Dejanira 

roupa nova. Dejanira embebeu uma túnica no sangue de Nesso e entregou-o a Licas. 

Héracles, nada sabendo, vestiu a túnica e preparou-se para oferecer o sacrifício a Zeus. 

Mas à medida que a túnica aquecia, em contacto com o seu corpo, o veneno que a 

impregnava desenvolveu toda a sua acção violenta e atacou-lhe a pele. 

Quando compreendeu o que fizera, Dejanira suicidou-se.42 

Esta lenda, uma tragédia comovente e que no seu culminar, levou à morte de Héracles, 

inspirou artistas sobejamente conhecidos como Pablo Picasso, Guido Reni, Jean- François 

Lagrenee. Está patente nela, o pior da natureza humana. A quebra de confiança, o engano, 

a esperança, o medo e a cegueira causada pelo amor e o sentimento de posse. Dejanira 

simboliza no fundo o temor da traição e a esperança inglória pela devoção eterna. A 

inglória tentativa de conservarmos eternamente a aprovação e admiração do outro e o 

desespero causado pelo ciúme doentio e intoxicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

42- GRIMAL, Pierre - Dicionário da Mitologia Grega e Romana, 1992, p.219 
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Representações de Héracles combatendo o Centauro Nesso 

 

 

                          
Héracles e o centauro Nesso 

Atribuído ao pintor de Nettos 

550-520 a.n.e 

 

 
 

 

                       
Héracles e  o centauro Nesso 

Atribuído ao pintor Aristofanes 

420-410 a.n.e 
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Héracles e Nesso 

Atribuído ao pintor do Vaticano 

560-540 a.n.e 

 

 

                              
Guido Reni 

 

 

 

                            
Pablo Picasso 
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Representações de Héracles combatendo os Centauros 

              

 

 

 

 
Atribuído ao pintor Epiktetos 

520-490 a.n.e 

 

 

 
Atribuído ao pintor de Sokles  

550 a.n.e 
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Atribuído ao pintor da rapariga dançante de Berlim 

430-420 a.n.e 

 

 

 

 
Atribuído ao grupo de Leagros 

510-500 a.n.e 
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Pintores de vasos Gregos 

 

 

                  http://www.beazley.ox.ac.uk/images/pottery/techniques/SirJBeazley4.JPG 

 

 

 

Sir John D. Beazley 

Professor de Lincoln, de Arte e Arqueologia Clássica na Universidade de Oxford entre 

1925-1956, Sir John D. Beazley (1885-1970), tomou a si a enorme tarefa de identificar 

os estilos individuais dos pintores de vasos Áticos e ao fazer tal, estabeleceu a totalidade 

do desenvolvimento da pintura de vasos Áticos. Adaptando métodos que foram usados 

para distinguir pintores da renascença italiana, Beazley atribuiu com bases estilísticas, 

milhares vasos na maior parte não assinados, a Artistas Clássicos e Arcaicos. Identificou 

os pintores quer seja pela sua assinatura, ou na maioria das vezes, definindo as persona-

lidades estilísticas de centenas de artistas anónimos e atribuindo-lhes nomes. A um certo 

grau, o seu trabalho de toda uma vida permanece sendo a fundação de todo o conheci-

mento de vasos modernos e um manancial para o futuro. 

 

_______________ 

In - CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.71 

http://www.beazley.ox.ac.uk/images/pottery/techniques/SirJBeazley4.JPG
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Pintores de Vasos Cerâmicos Gregos 

 

http://www.theoi.com/Gallery/O12.6.html 

 

http://www.theoi.com/Gallery/P12.1.html 

Pintor de Kleophrades (activo aproximadamente 500-470 a.n.e) 

Um pupilo de Euthymides e certamente um dos mais talentosos pintores de vasos de fi-

guras vermelhas, o pintor Kleofrades foi um contemporâneo do pintor de Berlim. A pa-

lavra que talvez melhor descreve o estilo do pintor de Kleofrades é “grandeza”, a que os 

gregos antigos chamavam de “Megethos”. Também traduzido como “grandeza de espí-

rito”, a palavra denota uma certa seriedade no método, um elemento já presente na pintura 

de figuras negras, especialmente na pintura de Lydos e Exéquias.  

A pintura mais famosa do pintor de Kleofrades, feita num kalpis, representa um número 

de eventos separados que tomaram lugar durante o saque da cidade de Troia. Estes even-

tos são ilustrados num único painel que percorre continuamente a volta do “ombro” do 

vaso em vez de estar enquadrado em um ou mais painéis. Este formato pictórico – que 

era novo – e a monumentalidade do estilo, sugere o possível aparecimento das antigas 

pinturas murais perdidas. Nas pinturas de figuras negras, Kleofrades produziu um grande 

número de Ânforas Panatenaicas, prontamente reconhecíveis pelo seu uso exclusivo do 

cavalo Pegasos para decorar o escudo da deusa Atena. O seu uso de incisões para os 

contornos nas suas obras de figuras negras, ao invés de linhas de relevo (auxiliares) é 

provavelmente um arcaísmo (costume antiquado) herdado do seu aprendizado inicial em 

figuras negras. Ele é distinguido segundo a sua assinatura de ceramista, Kleophrades, 

numa das suas taças, que está hoje no Cabinet des Médailles em Paris – França. 

 ______________ 

In, CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.44 
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http://www.theoi.com/Gallery/K15.4.html 

Pintor de Nióbida (activo aproximadamente 470-450 a.n.e) 

O pintor de Nióbida e o seu grupo diferem-se dos primeiros pintores de figuras vermelhas 

no sentido em que a sua atenção está focada não apenas na figura humana mas também 

no esforço para representar figuras no espaço tridimensional – uma inovação inspirada 

pelas composições de vários planos, das pinturas murais e de painéis contemporâneas. 

Num vaso com o seu nome, um Calyx-Krater, o pintor representa o massacre das crianças 

de Níobe, por Apolo e Artemis, os filhos de Leto. 

Os Nióbios fogem e caem numa paisagem rochosa, que o pintor construiu numa série de 

planos e níveis diferentes. Muito pouco usual é a única seta no canto inferior direito da 

pintura. Visto que as setas de Apolo nunca falham o seu alvo, esta seta deve ser entendida 

como emergindo do corpo de um Nióbio escondido por trás da montanha. A presença 

implícita de um corpo que não está de facto representado é um desenvolvimento notável 

que coloca o trabalho do pintor de Nióbida numa nova era. No entanto, tais composições 

sofisticadas de múltiplas camadas nunca se tornaram populares, e a maioria das pinturas 

do pintor de Nióbida estão num singular nível rudimentar. A sua predilecção por batalhas 

de Amazonas e faces de vistas de três-quartos foi continuada por Polygnotos. 

___________ 

In, CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.52 
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http://www.theoi.com/Gallery/K15.3.html 

 

Oltos (activo aproximadamente 525-500 a.n.e) 

Oltos começou a sua carreira como um artista Bilingue (figuras-vermelhas e figuras-ne-

gras em lados opostos do vaso) mas tornou-se talvez no mais influente pintor de taças de 

figuras-vermelhas da primeira geração que se seguiu aos pioneiros. Atribui-se a ele mais 

taças bilingues de formato de olho do que a qualquer outro pintor, mas pintou também 

formas maiores também, trabalhando para muitos oleiros diferentes, incluindo Nikosthe-

nes. A disposição da sua narrativa, que muitas vezes interliga a iconografia da forma re-

donda da taça (tondo) com as cenas no seu exterior, são particularmente inovadoras e são 

o presságio de obras dos posteriores pintores de taças (cálices) tais como o Pintor de 

Brygos. 

 

 _________________ 

In, CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.54 
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http://www.theoi.com/Gallery/K15.1.html 

 

Sophilos (activos 580-570 a.n.e) 

Sophilos é o mais antigo pintor de vasos áticos cujo nome correcto chegou ao nosso co-

nhecimento. No seu estilo e interesse em temas narrativos ele foi um precursor do pintor 

C, cuja carreira inicial se sobrepôs com o trabalho final de Sophilos. Um fragmento pre-

servado de um Dinos, executado por Sophilos representa um tema famoso mas raramente 

representado: os Jogos Funerários para Patroklos, que são descritos por Homero no final 

da Ilíada. Numa incomparável cena de exterior, a arquibancada (tribuna do orador) está 

preenchida com pessoas gesticulando veementemente, observando uma corrida de carros 

alados da qual apenas permaneceram os cavalos de um dos carros. 

Sophilos assinou esta peça duas vezes, escrevendo “Sophilos pintou-me” no lado direito 

das cabeças dos cavalos; acima das suas costas, apenas duas letras ficaram preservadas 

daquilo que foi provavelmente a sua assinatura como oleiro, “Sophilos criou-me”. Duas 

inscrições seguintes identificam a imagem: “Os jogos em honra de Patroklos”, escritas 

imediatamente à esquerda da arquibancada; “Aquiles”, no lado direito, nomeia o herói e 

grande amigo de Patroklos. 

 

 

________________ 

In, CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.60 
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http://www.theoi.com/Gallery/K15.5.html 

 

Pintor de Berlim (activo cerca de 500 a 460 a.n.e) 

Muitas vezes emparelhado com o seu contemporâneo Pintor de Kleophrades, como re-

presentantes da culminação da pintura de figuras-vermelhas do período Arcaico Tardio, 

em grandes vasos, o pintor de Berlim impressiona pelas suas pinturas de uma única figura 

colocada contra o fundo negro sem o ornamento de um vaso e sem os tradicionais orna-

mentos de enquadramento. Apesar de não evitar composições multi-figurativas e de facto 

apresentá-las com igual habilidade, a sua predileção pela figura isolada enfatiza a linea-

ridade elegante do seu estilo de desenho. O seu nome deriva de um Ânfora com Hermes, 

um sátiro, e um Fauno, hoje em Berlim. 

 

 

 

 

 

 ______________ 

In, CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.35 
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Vasos Cerâmicos Gregos 

 

Os ancestrais vasos gregos eram utilitários: a cerâmica fazia parte da vida do quotidiano. 

Os vasos cerâmicos serviam de recipientes, quer fosse para propósitos utilitários na vida 

doméstica ou para rituais religiosos.42 

Em Atenas quer os Ceramistas (Oleiros) quer os pintores de vasos trabalhavam em diver-

sas regiões, mas principalmente na vizinhança imediata do cemitério da cidade, do qual 

de facto, tomou o nome: Kerameikos, pelo facto de os vasos serem feitos nas redondezas. 

Este distrito (zona) de Atenas era chamado de Kerameis.  

“Cerâmico” é uma adaptação da palavra grega Kerameikos (relativo à cerâmica), que por 

outro lado significa vaso de argila ou cerâmica em geral; Kerameus significa ceramista 

(oleiro).43 

 

_______________ 

42- CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.1 

43- Idem, p.2 
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A Ânfora e a Stamnos eram usadas para armazenamento; a Dinos, Krater, Lebes, ou 

Stamnos, para misturar o vinho e a água; o Psyker para arrefecer o vinho; o Kyathos (ou 

concha de metal) e a Oinochoe para servir o vinho; e a Kantharos, Kylix, Mastos, Rhyton, 

ou Skyphos para bebê-lo. 

O número limitado de cores, vistos em vasos, não eram de todo as únicas conhecidas 

pelos gregos, que aplicavam uma gama alargada de cores naturalísticas nas pinturas em 

paredes e em painéis de madeira, muito poucas das quais sobreviveram até aos dias de 

hoje. 

No século 18, quando os vasos foram descobertos em grandes quantidades, eles vieram a 

ser apreciados especialmente pelo esclarecimento que forneciam sobre a mitologia antiga 

e a literatura – uma importância permanente destes vasos. 

No princípio, os vasos encontrados na Itália foram considerados como sendo Etruscos em 

vez de Gregos. Que eles tivessem sido feitos pelos gregos, foi todavia primeiramente 

proposto nos anos quarenta do séc. XVIII, 1740 e depois defendido por Johann Joachim 

Winckelmann, no seu estudo pioneiro sobre a arte antiga em 1764.44 

No século XX, Sir John D. Beazley, considerado o maior perito em vasos gregos, defini-

tivamente identificou a obra de centenas de pintores de vasos atenienses usando um mé-

todo de uma análise estilística comparativa que não depende apenas da assinatura nos 

vasos. 45 

De todos os mitos, lendas, deuses e deusas retratados nos vasos gregos, é possível cha-

marmos a atenção apenas para muito poucos. Nenhum mito era mais popular que as fa-

çanhas (explorações) de Héracles, um herói que possuía força para além de qualquer mor-

tal devido ao facto de o seu pai ser Zeus, rei dos deuses. 46 

Os Centauros interagem com Héracles, nomeadamente, Nesso, que tenta raptar Dejanira, 

esposa de Héracles, por seu lado os Centauros Quíron e Folo são bondosos e benfazejos 

e auxiliando o herói, que por sua vez ajuda os Lápitas na batalha contra os Centauros 

selváticos. 

_________________ 

44- CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.3 

45- Idem, p.4 

46- Idem, p.12 
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Apenas o deus do vinho ultrapassa a Deusa Atena em popularidade nas pinturas de vasos, 

o que não é surpreendente, dado o vasto número de vasos concebidos para preparar, servir 

ou beber vinho (Dinos, kantharos, Kotyle, Krater, Kyathlos, kylix, psykter, rhyton, 

skyphos, stamnos).47 

É muito comum encontrar sátiros, ménades (bacantes), ou mulheres vulgares, represen-

tadas sozinhas, engajadas em prazeres dionisíacos tais como a bebida, a dança, a feitura 

de música ou o sexo. Mesmo que o deus não esteja com elas, o seu espírito ainda as 

motiva. Dionísio é também o deus do teatro, que, em comum com outras actividades di-

onisíacas, pertence ao reino da imaginação e da experiência intensa.48 

Os Centauros fazem também parte dos cortejos Dionisíacos, transportando o seu carro, 

nalguns relatos mitológicos, são seus seguidores fiéis. Os animais eram uma parte integral 

da vida grega, também, e tanto as bestas reais como as míticas estavam sempre presentes 

nas pinturas de vasos.49 

Cavalos são regularmente representados devido a sua relação próxima com o homem, 

incomparável com qualquer outro animal.50 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

47- CLARK, Andrew [et. al.] – understanding greek vases, 2002, p.15 

48- Idem, p.16 

49- Idem, p.19  

50- Idem, p.19 
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Mitologia na Pintura de Vasos Cerâmicos Gregos 

 

O século VIII a.n.e. (antes da nossa era) presenciou a emergência do estilo mais antigo 

que conhecemos na arte grega, conhecido por geométrico. As imagens surgiram 

sensivelmente ao mesmo tempo que o alfabeto (com fortes influências do Próximo 

Oriente). O estilo Geométrico foi contemporâneo da escrita dos eternos épicos, a Ilíada 

e a Odisseia, do poeta Homero (ou de um grupo de poetas). Os poemas narram a Guerra 

de Tróia e o regresso de um dos seus heróis, Ulisses, à cidade de Ítaca.51 

 

A feitura e a decoração dos vasos eram processos complexos, muitas vezes executados 

por artesãos diferentes. No início, os pintores decoravam as suas peças cerâmicas com 

formas estilizadas, como triângulos, quadrículas e círculos concêntricos. Por volta de 800 

a.n.e., aparecem as figuras animais e humanas, enquadradas em molduras geométricas, e 

nas ornamentações mais complexas, as figuras interagem em cenas narrativas.52  

 

 

O estilo Orientalizante 

 

Entre cerca de 725 e 650 a.n.e., apareceu na Grécia um novo estilo de cerâmica e de 

escultura que reflecte fortes influências primeiro do Próximo Oriente e mais tarde do 

Egipto, que os especialistas conhecem por período Orientalizante, em que a arte e a 

cultura gregas absorvem rapidamente uma variada panóplia de motivos e ideias orientais, 

entre as quais criaturas híbridas, como grifos e esfinges.  

Bandas de animais, reais ou fantásticos, são característicos da cerâmica coríntia e de 

outras cerâmicas orientalizantes e chegam mesmo a ocupar toda a superfície dos vasos. 

O principal friso figurativo oferece ainda um dos primeiros exemplos de narrativa 

pictural, mas as cenas da vida quotidiana, tão comuns na cerâmica geométrica, cedem 

aqui lugar ao mundo fantástico do mito.53 

 

 

_________________________ 

51 – AA.VV., A Nova História da Arte de Janson., 2010, p.108 

52 – AA.VV., A Nova História da Arte de Janson., 2010, p.110 

53 – AA.VV., A Nova História da Arte de Janson., 2010, pp 111-112 
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Estilo Arcaico 

 

Na pintura de vasos, o novo estilo arcaico viria a substituir a faze orientalizante à medida 

que as oficinas de Atenas e de outros centros começaram a produzir cerâmicas de 

requintada qualidade, pintadas com cenas de mitologia, da lenda e da vida quotidiana.54 

 

Estilo arcaico - Figuras Negras 

Por volta do final do século VII a.n.e., influenciados pelas importações coríntias, os 

pintores de vasos Áticos adoptaram o “estilo de figuras negras”: o desenho era delineado 

em silhueta negra contra o barro avermelhado; depois, os detalhes eram riscados no 

desenho com uma agulha, e por fim o branco e a púrpura eram aplicados sobre o negro, 

para realçar as áreas escolhidas.55 

 

Estilo arcaico - Figuras Vermelhas 

 Cerca do final do século VI a.n.e., foi inventado um procedimento inverso, em que as 

figuras ficavam a vermelho e o fundo era preenchido a negro. A técnica de figuras 

vermelhas acabou por substituir a de figuras negras entre 520 e 500 a.n.e., os efeitos da 

mudança far-se-iam sentir cada vez mais nas décadas seguintes, embora já se detectem 

numa ânfora de cerca de 510-500 a.n.e., assinada por Eutímides.56 

As representações do sofrimento e das respostas humanas à dor estão entre os 

desenvolvimentos mais dramáticos da arte arcaica tardia.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

54 – AA.VV., A Nova História da Arte de Janson., 2010, p.125 

55 – Idem, p.126 

56 – Idem, p.126 

57- Idem, p.126 
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A Pintura no Período Clássico Final 

A idade de ouro da pintura grega começou cedo no período Clássico, com os também 

escultores Polignoto e Tasso e o seu colaborador, Mícon de Atenas. Polignoto foi 

responsável por várias inovações, incluindo a “representação de emoção e carácter e o 

uso de padrões de composição”, que viriam a ser temas tão importantes para a pintura 

como para a escultura.58 

 

Pintura Helenística 

Fontes literárias atribuem a descoberta do modelado (modelação do volume por contraste 

entre luz e sombra), conhecido como skyagraphia, a um pintor chamado Apolodoro, que 

já usava a técnica nos inícios do século V a.n.e, e relacionam a descoberta da perspectiva 

espacial com Agatarcos e com as artes cénicas no período dourado do teatro ateniense. A 

exploração e o aperfeiçoamento dos dois tipos de artifício visual ao longo do século IV 

a.n.e, ilustram bem o fascínio pelo ilusionismo característico do período.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

58 – AA.VV., A Nova História da Arte de Janson., 2010, p.151 

59 – Idem, p.164 



51 

 

Centauro – Pintura de vasos 

 

A representação da figura mitológica do Centauro está patente na decoração de vasos 

cerâmicos gregos. À medida que o tempo corre, de igual modo se pode notar a evolução 

da representação anatómica da figura do centauro, desde uma forma estilizada e 

simplificada geometricamente, para formas que resumiam em si todo um saber adquirido 

ao longo de séculos de produção artística. 

O Centauro Quíron é apresentado com o tronco e pernas de homem e a parte posterior de 

um cavalo. Surge também representado com uma indumentária particular, semelhante a 

uma túnica. É recorrente a representação dos Centauro segurando ramos de árvore, visto 

que estes serviam de arma para a caça de animais. As imagens iniciais do Centauro não o 

representam com o arco e com a flecha, objectos que mais tarde são incorporados na 

imagem desta criatura mitológica bem como a imagem do signo Sagitário. Com a 

transição do período arcaico para o Clássico e Helénico, surgem representados os 

Centauros, apenas com o tronco humano e os membros anteriores e posteriores do cavalo. 

Devido ao facto de estarem constantemente envolvidos em episódios ligados à batalhas e 

confrontos, os artistas começam a prestar maior atenção à musculatura do tronco, em 

especial o músculo grande dorsal, os músculos peitorais e os músculos abdominais, 

conferindo desta forma uma maior realismo e um apurado aperfeiçoamento técnico, 

levado ao seu extremo nos vasos cerâmicos do período Helénico. 

 

Proporção 

 

Os pintores de vasos cerâmicos gregos não obedeciam a um cânone rígido e 

paradigmático para representar a figura mitológica do centauro. Considerando que à 

altura de um cavalo juntamos a metade da altura do homem, ou seja, o seu tronco, 

pressupõe-se que o centauro poderia ter uma altura superior a do homem. Nem sempre 

tal é respeitado nos vasos gregos e encontramos em diversas representações o homem 

com altura similar e por vezes superior à do ser mitológico. 
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Recorrências temáticas (do Séc. XV ao Séc. XXI) 

 

                                
Paula Rego – 1964 

“Centauro” – colagem e óleo s/tela – 140 x 139 cm 

Casa das histórias Paula Rego, Lisboa, Portugal 

 

 

                               B Bgggggtigj  
Sandro Boticelli -1482 

“Minerva e o Centauro” – têmpera s/tela – 205x 147,5 cm 

Galleria degli Uffizi, Florença, Itália 

 

                                
                                                                       Andrea Mantegna – 1502 

“Triunfo das virtudes” – Têmpera s/tela – 160 x 192 cm 

Museu do Louvre, Paris, França 
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Giorgio di Chirico - 1934 

“Édipo e o Centauro” – óleo s/tela 

 

                           
Salvador Dali -1940 

“Família de Centauros Marsupiais” 

 

 

                                                    
Peter Paul Rubens – 1635 

“Amores dos Centauros” 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal 
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Girolamo Pompeo Batoni  - 1708-1787 

“Tétis recebe Aquiles do Centauro Quíron” 

 

 

                                   
Jean-François Lagrenee – 1755 

“Rapto de Dejanira pelo Centauro Nesso” – óleo s/tela – 157 x 185 cm 

Museu do Louvre, Paris, França 

 

                               
Piero di Cosimo – 1500 

“Batalha entre Centauros e Lápitas” – óleo s/painel – 71 x 260 cm 

National Gallery, Londres, Inglaterra 

 

 

                              
Sebastiano Ricci - 1705 

“Batalha dos Lápitas e Centauros” 
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Peter Paul Rubens – 1630 

“Aquiles educado pelo Centauro Quíron” – óleo s/painel – 44 x 38,5 cm 

Rotterdam, Holanda 

 

 

 
Odilon Redon – 1840 – 1916 

“Luta entre mulher e o Centauro” 

 

 

                                   
Guido Reni – 1621 

“Dejanira raptada pelo Centauro Nesso” – óleo s/tela - 239 x 193 cm  

Museu do Louvre, Paris 
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Jean Baptiste Regnault – 1783 

“A educação de Aquiles por Quiron” – óleo s/tela – 261 x 215 cm 

Museu do Louvre, Paris, França 

 

                                  
Gustave Moreau – 1890 

“Poeta morto carregado pelo Centauro” 

 

 

                                 
Girolamo Donnini – 1681-1743 

“Aquiles entregue ao Centauro Quiron 
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Francesco Solimena - 1735 

“Batalha entre Lápitas e os Centauros” – óleo s/tela – 104 x 130 cm 

 

 

 

 
Erich Kissing – 2006 

“Midday” – ovo-têmpera, óleo s/linho – 160 x 225 cm 

 

 

 

 

 

 

 
Charles Le Brun - 1660 

“Héracles matando Centauros” 
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Luca Giordano - 1688 

“Batalha entre Lápitas e Centauros” – óleo s/tela – 225 x 390 cm 

Stroganov Palace Museum, Leninegrado 

 

 

 
Bartholomeus Spranger – 1580 

“Héracles, Dejanira e o Centauro” – óleo s/tela – 112 x 82 cm 

Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria 

 

 

 

 
James Barry – 1772 
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O Centauro 

Uma Anatomia Hipotética 

 

 

O centauro é um animal Mitológico que resulta da fusão da anatomia de um ser humano 

com a anatomia de um cavalo (Equus Caballus). 

Esta dissertação centra-se nessa área de fusão e transição de duas realidades anatómicas 

distintas (a humana e a equina) e do ser novo que daí resulta, não pretendendo ser um 

tratado exaustivo que aborde ao pormenor e em detalhe a osteologia e miologia do homem 

e do cavalo, as articulações, movimentos, ligamentos, órgãos internos e tegumento co-

mum. 

Para se efectuar a fusão referida, alguns ossos e músculos, tanto do ser humano como do 

cavalo precisam ser alterados de modo a conferir alguma funcionalidade plausível a um 

ser que é hipotético e que não existe no mundo animal. 

Exceptuando os casos das regiões de fusão referidas e abordadas, parte-se do princípio 

que no geral as características anatómicas das duas espécies permanecem intactas e con-

servam a sua nomenclatura, aspecto e posição normativa. 
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Osteologia do Centauro 

O Centauro é composto pelo seu esqueleto axial e pelo apendicular e resulta de uma fusão 

entre a osteologia equina e a humana. Fig 1 

 

O esqueleto axial do Centauro 

O esqueleto axial humano é composto pelo Crânio e pela coluna vertebral, sendo esta 

dividida em diferentes regiões, nomeadamente, a cervical, torácica, lombar, o sacro e o 

cóccix, doze pares de costelas, que em conjunto com o esterno contribuem para a consti-

tuição da caixa torácica. Fig 2 

A mesma composição pode ser observada na anatomia hipotética do Centauro, com a 

excepção do cóccix e do sacro, ossos retirados para permitir um prolongamento da coluna 

vertebral do Centauro, nesse sentido, no seguimento das cinco vértebras lombares huma-

nas, acrescentam-se dez vértebras torácicas equinas, ao invés das dezoito convencionais 

no esqueleto torácico do cavalo, seguem-se seis vértebras lombares equinas e quinze a 

vinte e uma vértebras caudais equinas. Fig 3 

Os corpos das dez vértebras torácicas que entram na porção equídea do centauro têm 

facetas articulares, craniais e caudais. Nestas facetas essas vértebras contíguas dão origem 

a uma pequena cavidade onde se articulam as cabeças das diferentes costelas. Por outro 

lado existem facetas nos processos transversos onde se articulam os tubérculos das cos-

telas equídeas. Fig 4 

Esqueleto Apendicular 

No ser humano, o esqueleto apendicular é composto pelos ossos dos membros superiores 

e inferiores: a cintura escapular – escápula, clavícula e esterno; e a cintura pélvica – Ílio, 

púbis e ísquio. 

Ainda nos membros anteriores do equino, presentes no centauro, encontramos o úmero, 

o rádio, a ulna, os ossos do carpo, três metacarpos sendo um deles o grande osso meta-

carpiano, as falanges, a proximal, a medial e a distal, esta última envolta no casco. Fig 6 
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Os membros posteriores do equino, correspondentes à construção do centauro são o fé-

mur, a tíbia, a fíbula, três metatarsos, sendo um deles o grande osso metatarsiano e três 

falanges: a proximal, a medial e a distal, envolta no casco. Fig 7 

Por outro lado, acresce que estão ainda presentes outros ossos nos membros, o osso se-

samóide proximal e o distal ou navicular que alarga a área articular entre a falange média 

e a falange distal. Fig 7 

No caso do Centauro, o esqueleto apendicular é composto pelos ossos dos membros su-

periores do ser humano e os ossos dos membros anteriores e posteriores do cavalo, pelo 

que são representadas as cinturas escapulares humanas e do equino e uma cintura pélvica 

do equino ou coxal. Fig 7 
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Zona de fusão do ser humano e do cavalo. 

Para se efectuar a fusão entre o homem e o cavalo, na sua componente osteológica, deci-

dimos unir a coluna vertebral do homem com a do cavalo, de modo a criar a coluna ver-

tebral hipotética do centauro, que por sua vez possui as características de ambas as espé-

cies.  

O Centauro terá deste modo as seguintes características do ser humano: um crânio, sete 

vértebras cervicais, doze vértebras torácicas e cinco vértebras Lombares.  

Na zona Lombar «humana» do Centauro, os discos intervertebrais tornam-se mais espes-

sos e mais longos, o que os diferencia das características dos discos intervertebrais huma-

nos. Fig 8 

Propomos que o Sacro e o Cóccix humanos sejam eliminados, pois não possuem caracte-

rísticas ósseas que possam oferecer zonas de ligação com as vértebras torácicas seguintes, 

que têm as características das vértebras torácicas do cavalo. 

 Os ossos Ilíaco, Púbis e Ísquio humanos, mantêm-se e fundidos e criam desse modo a 

Fossa Acetabular humana que por sua vez está presente no centauro. Fig 9 

Esta fossa do ponto de vista funcional vai ser importante na articulação entre esta zona e 

o membro torácico do cavalo (a escápula) numa articulação não presente nem no esque-

leto humano nem no do cavalo, e que designamos por Acetábulo Escapular. Fig 10 

 Esta fossa articular servirá de receptáculo para a cabeça – capitulum – que em cima de 

um processo hipotético, em forma de pescoço, proveniente da face medial da escápula do 

centauro (similar a escápula do cavalo) de modo a que possa existir um movimento de 

rotação entre o processo proveniente da escápula e a fossa do acetábulo. Fig 11 

O objectivo é permitir uma área articular entre a cintura pélvica humana e a cintura torá-

cica do cavalo representada pela escápula equina. 
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Vértebras e Medula óssea 

A seguir ao crânio humano, as primeiras vértebras cervicais, dorsais e lombares do Cen-

tauro, possuem as características das vértebras humanas. Possuem um corpo, com uma 

porção anterior e posterior. Posteriores ao corpo da vértebra, encontram-se dois pedículos, 

de ambos os lados bem como duas lâminas. Formam desse modo um arco, criando o 

forame vertebral, por onde atravessa a medula óssea. Fig 12 

A medula óssea do centauro é proveniente do cérebro do ser mitológico, com caracterís-

ticas humanas, atravessa o forame magno, do osso occipital humano, continuando ao 

longo do canal vertebral das vértebras cervicais, dorsais e lombares humanas, as dorsais 

e lombares equinas, não chegando a atingir o Sacro pois este é parte constituinte da cauda 

equina. Fig 13 

Emergem das vértebras com características equídeas, dois pedículos, quatro processos 

articulares, sendo dois colaterais anteriores e dois colaterais posteriores. Estes processos 

articulares têm facetas articulares, dispostas anterior e posteriormente que se articulam 

com os processos das vértebras a montante e a jusante. Emergem dos corpos das vérte-

bras, processos transversos, com facetas articulares, para a ligação com os tubérculos das 

costelas equídeas. Fig 14 

Existem doze pares de costelas na região torácica humana, sendo duas flutuantes, visto 

que não têm cartilagens que as unem ao esterno humano. No centauro existem dez pares 

de costelas, na região torácica com as características equídeas. Fig 15 

Os corpos das vértebras torácicas humanas e equídeas possuem semi-facetas articulares, 

anteriores e posteriores para a articulação com as cabeças das costelas humanas e equí-

deas. As lâminas das vértebras unem-se no processo espinhoso, sendo este proeminente 

e tuberoso e com uma altura considerável acima do corpo da vértebra, característica das 

vértebras equídeas. Fig 16 

Os Processos Articulares inferiores da quinta e última vértebra Lombar humana vão ligar-

se aos processos articulares superiores da primeira vértebra torácica equídea, constitu-

indo-se assim um paradigma anatómico, novo e adaptado e, criando desse modo o local 

de fusão para criação da coluna vertebral hipotética do ser mitológico. Fig 17 
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Formulamos a hipótese de o centauro ter apenas dez vértebras torácicas equídeas, seis 

vértebras lombares equídeas e quinze a vinte e uma vértebras caudais equídeas, confe-

rindo ao ser, algum equilíbrio e proporção estética. 

No centauro, os corpos das vértebras torácicas equídeas são fortes e compactos, deles 

sobressaem processos transversos, processos mamilares, facetas costais dos processos 

transversos (craniais e caudais). Fig 17 

Os Processos espinhosos possuem as chanfraduras, cranial e caudal. A coaptação entre as 

chanfraduras de vértebras contíguas cria por sua vez os forâmenes intervertebrais. Fig 18 
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Locomoção do Centauro 

A Locomoção do centauro é feita do mesmo modo que a do cavalo. É Ungulígrada ao 

invés de plantígrada, como no caso do ser humano. O ser apoia-se nas falanges distais 

dos membros anteriores e posteriores, cobertas pelos cascos. Para podermos analisar a 

hipotética locomoção deste ser mitológico convém salientarmos alguns aspectos impor-

tantes: 

O esqueleto apendicular do centauro, possui por sua vez os ossos e os músculos dos mem-

bros anteriores e posteriores do cavalo. O centauro possui quatro escápulas. Duas com as 

características humanas e duas com as características do cavalo (equídeas). Fig 19 

As duas escápulas com as características do cavalo têm a particularidade de possuir um 

processo, ou seja um pescoço, que se ergue da face medial da escápula e que na sua ex-

tremidade possui uma cabeça que por sua vez se articula com a fossa do Acetábulo da 

anca humana que face à sua nova funcionalidade é designada por acetábulo escapular. 

Esta particularidade permite a locomoção do ser hipotético. Fig20 

A espinha ilíaca ântero-superior, patente no osso ilíaco do centauro, com características 

humanas, torna-se no novo local de inserção de dois músculos equídeos, ou seja, o Omo-

transverso e o Braquicefálico. Estes músculos passam a ter este novo local de inserção, 

pois os seus locais de inserção originais, no caso do cavalo, são alterados para que seja 

construído o Centauro, estando estes anteriormente localizados no crânio e na cintura 

escapular do cavalo. Passam então a ter uma nova designação, isto é, o músculo Omoilí-

aco e o músculo Braquioilíaco. Fig 21 

A espinha da escápula equina do centauro, serve de ponto de inserção do músculo trapézio 

do centauro que tem as mesmas características que o músculo trapézio equídeo. Este é 

um músculo com uma grande importância na locomoção do ser mitológico. 

O osso Ílio do Centauro, tal como no homem, possui uma crista, ou seja, a crista ilíaca, 

sendo esta, o local de inserção do músculo oblíquo externo humano. Este músculo joga 

um papel importante na flexão e torção do tronco humano, similar ao do Centauro. 

Os processos espinhosos da primeira zona torácica e lombar do centauro, na região com 

características humanas, têm os seus cumes, com altura superior à crista ilíaca humana e 

superior à extremidade superior das escápulas equinas. Fig 22 
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Miologia do Centauro 

Na construção da miologia hipotética do Centauro vamos analisar músculos que sofrem 

uma alteração, tanto na sua origem como na sua inserção, criando deste modo, novos 

paradigmas anatómicos, que vão passar a vigorar para a nomenclatura da miologia do ser 

mitológico. 

A construção das diferentes regiões miológicas do centauro são reconstruções do paradi-

gma miológico normal do cavalo (de acordo com Wilhelm Ellenberger e colaboradores; 

e Sisson e colaboradores). 

A principal adaptação ocorre, como se compreende, na ligação da entrada do peito e da 

região escapular equina com a zona da cintura pélvica humana. O desaparecimento do 

pescoço e cabeça do equino implica assim uma nova fixação muscular dos músculos da 

cintura escapular equina, assim como dos músculos da porção anterior do tórax equino. 

Assim, no geral, os músculos que se encontram no homem e no cavalo estão presentes no 

centauro com as adaptações necessárias às zonas de ligação entre a área lombar e o coxal 

humano (zona da cintura pélvica) e o início do volume torácico do cavalo. 

Para efectuarmos uma construção hipotética do centauro eliminamos o crânio e as vérte-

bras cervicais do cavalo e no seu lugar colocamos o crânio humano, a coluna vertebral 

humana, os membros superiores e a cintura escapular humana (clavículas e escápulas). 

Fig 23 

Eliminamos o sacro e o cóccix humanos, além do mais a cintura pélvica humana ao nível 

do osso ilíaco passa a articula-se com a primeira vértebra torácica equídea do ser mitoló-

gico, criando assim um novo paradigma anatómico.  

Esta hipotética articulação passa a chamar-se de Articulação vertebro-ilíaca, substituindo 

deste modo articulação subtraída, ou seja, a articulação sacro-ilíaca. Fig 24 

 

Temos outros exemplos de alterações da nomenclatura de alguns músculos, devido ao 

facto de terem sido eliminadas áreas de origem e de inserção dos músculos: 
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O músculo Omotransverso presente no cavalo passa agora a denominar-se Omoilíaco no 

Centauro. Isto ocorre porque a sua origem foi alterada e foi reposicionada sobre a espinha 

ilíaca ântero-superior humana. 

Tal toma lugar, porque a origem inicial do músculo, situa-se nas primeiras quatro vérte-

bras cervicais do pescoço do cavalo, tal não será doravante possível pois o pescoço do 

cavalo foi eliminado para se construir o centauro. A inserção do músculo situa-se na fás-

cia na superfície da região do ombro equídeo e na face externa da extremidade superior 

do braço. Fig 25 

 

O músculo Braquiocefálico existente no cavalo passa agora a denominar-se Braquioilí-

aco, no Centauro. A sua origem, outrora situada no crânio do cavalo, foi modificada pas-

sando a situa-se na Espinha ilíaca ântero-superior humana. Tal toma lugar porque, para 

podermos contruir o ser mitológico, eliminamos o crânio do cavalo. A sua inserção man-

tém-se na linha no úmero equídeo na face lateral da diáfise do osso. Fig 26 

 

O músculo Esternohióideo existente no cavalo passa a denominar-se esternobraquial do 

manúbrio, no Centauro. Mantém a sua origem inicial, isto é, na cartilagem na extremi-

dade frontal do esterno. A sua inserção, que é modificada, situar-se-á na Sínfise púbica 

humana e na crista ilíaca humana. Tal ocorre porque a sua inserção original situa-se no 

Osso hióide, e na cartilagem tiróide do cavalo; zonas anatómicas que são eliminadas para 

a construção do Centauro. Fig 27 

 

O Músculo Omohióideo existente no cavalo passa a designar-se no centauro Omopúbico, 

no Centauro. A sua origem não sofre modificações e situa-se na superfície profunda do 

músculo supraespinal mesmo acima do nível da articulação do ombro. A sua nova inser-

ção situa-se no osso ilíaco humano (espinha ântero-superior), visto que o local de inserção 

original não está presente no centauro, isto é, o osso Hióide, subtraído aquando da elimi-

nação do pescoço e cabeça do cavalo, para a construção do centauro. Fig 28 

 



68 

 

O músculo Esternomandibular existente no cavalo passa a designar-se Esternopúbico, 

no Centauro. A sua origem não sofre modificações e situa-se na Cartilagem do manúbrio 

equino. A sua inserção sofre uma alteração e passa a situar-se na Sínfise púbica humana. 

Tal ocorre porque a inserção original situa-se no Bordo posterior do maxilar inferior do 

crânio do equino. Esta região anatómica é suprimida na tarefa da construção do centauro. 

Fig 29 

 

Músculo trapézio – porção do tronco humano 

O Músculo Trapézio, patente no cavalo, tem origem numa linha de origem única, contí-

nua na linha média da parte posterior do pescoço do equino (região cervical) e na parte 

do peito do equino (região dorsal). Tendo em conta que para se construir o ser mitológico 

foi necessário eliminar o crânio e o pescoço do equino, a origem do músculo sofre uma 

modificação e passa a situar-se numa linha de origem única, através de uma aponeurose 

contínua, na linha média da parte posterior do tronco humano, na zona do músculo grande 

dorsal humano e dos músculos profundos, os erectores da coluna humana. Fig 30 

A Porção do Pescoço do músculo trapézio, no cavalo, tem origem no Ligamento da nuca 

(nucal) equídea a partir do nível da segunda vértebra do pescoço até ao topo do ombro do 

equino. No Centauro, a porção do pescoço é eliminada e passa a chamar-se: Porção do 

Tronco Humano do músculo trapézio. 

 

Músculo Trapézio – Porção Torácica equina 

No Centauro, a origem da Porção Torácica equina do músculo trapézio situa-se ao longo 

dos cumes das vértebras torácicas e dos ligamentos intervenientes a partir do ombro em 

direcção a meio do peito. (dorsal). Fig 31 

No cavalo, a Inserção do músculo Trapézio Equídeo, isto é, através da sua Porção Torá-

cica, situa-se na espinha da escápula equina, ou seja, ao longo de toda a sua crista elevada 

e alongada. 

No Centauro, esta inserção sofre uma modificação e passa a chamar-se, Porção do 

Tronco Humano (dorsal) do músculo Grande Trapézio do Centauro e insere-se na Apo-

neurose do músculo Grande Dorsal Humano.  
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A Porção Torácica do músculo Grande Trapézio do Centauro, por sua vez, insere-se na 

Tuberosidade da espinha na primeira metade da espinha da escápula. Fig 32 

 

Amplitude angular entre a escápula e o úmero no Centauro 

Para a construção hipotética do Centauro Decidimos alterar a amplitude angular que a 

escápula equina e o úmero equino fazem entre si, de modo a articular a escápula à fossa 

do Acetábulo do Osso Ilíaco humano através de um processo com um capitulum (cabeça) 

na extremidade. 

Deste modo alguns músculos sofrem uma ligeira alteração no que concerne à sua posição. 

De salientar no entanto, que estes não sofrem qualquer modificação no que concerne à 

sua origem e inserção. Os principais músculos envolvidos são os seguintes: 

O músculo Tricípede Braquial equino, cuja origem, ou seja, a sua cabeça Longa, se 

situa na maior parte ou em todo bordo caudal da escápula. A sua cabeça lateral tem 

origem na Superfície exterior superior do úmero. A sua inserção situa-se na Porção lateral 

e na tuberosidade do olecrânio. Visto que o Ângulo entre a escápula e o úmero sofre uma 

ligeira alteração na construção do Centauro, desse modo, o posicionamento do músculo 

tricípide é ligeiramente alterado. Fig 33 

O músculo Deltóide, cuja origem, ou seja, a sua Porção espinhal se situa na Espinha da 

escápula e na superfície do músculo infra-espinhal, através de um tendão vasto e a sua 

Porção Posterior origina do ângulo caudal da escápula. A sua inserção situa-se na face 

lateral no primeiro terço médio. Fig 34 

São outros exemplos, o músculo Infraespinhal, o Supraespinhal e o Grande Dorsal 

equino. 
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Músculos da Coluna Vertebral do equino no Centauro. 

 

Os músculos da coluna vertebral são um grupo complexo de músculos que correm ao 

longo da goteira vertebral. 

Tendo em conta que para se formular a anatomia hipotética do centauro, eliminamos o 

pescoço e o crânio do cavalo, os músculos da coluna vertebral equina vão ter a sua inser-

ção na parte posterior do tronco do homem, ou seja, na aponeurose do músculo grande 

dorsal. Fig 35 

No Centauro, cada músculo consiste de numerosos feixes que se sobrepõem e que conti-

nuamente têm origem e se inserem ao longo da espinha. 

Eles permanecem em ambos os lados da superfície superior da coluna vertebral, separa-

dos pelas espinhas verticais (processos espinhosos). 

Este poderoso grupo muscular consiste em quatro unidades: O Longuíssimo, o Iliocostal, 

O Espinhal e Semi-espinal e o Multifidos. Fig 36 

 

Músculos da Coluna Vertebral do Homem no Centauro 

 

O músculo grande dorsal humano tem origem nos processos espinhosos da sexta até a 

décima segunda vértebra torácica, na crista ilíaca, na fáscia tóraco lombar, e nas últimas 

quatros costelas. Para podermos construír o centauro, essa origem foi modificada, pas-

sando a originar da aponeurose hipotética da Porção do Tronco Humano do músculo 

trapézio equídeo. Esta aponeurose fixa-se na coluna lombar humana mas não no sacro, 

como é paradigma, visto que este tem de ser eliminado para se efectuar a construção do 

ser mitológico. A inserção do músculo Grande Dorsal humano situa-se no úmero humano, 

ou seja, no tubérculo lateral e no assoalho do sulco intertubercular, não sofrendo deste 

modo qualquer modificação. Fig 37 
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Conclusão 

O tema escolhido para esta dissertação criou para o autor um desafio aliciante e ao mesmo 

tempo complexo tendo em conta o seu cariz mitológico e a sua complexidade anatómica. 

Por um lado temos a figura mitológica do Centauro que faz parte da cultura popular e do 

imaginário colectivo do mundo ocidental. Por outro lado, a intrincada trama de narrativas 

e relatos patentes nos registos que chegaram até aos dias de hoje, no que concerne à Mi-

tologia grega tornam o desafio de certo modo exaustivo e complexo.  

O principal desafio anatómico prendeu-se com a criação de novos paradigmas osteológi-

cos, de modo a conferir um esqueleto axial viável para a criatura mitológica, no sentido 

de proporcionar uma locomoção plausível e razoável.  

As principais áreas osteológicas analisadas prenderam-se com a zona correspondente à 

articulação sacro-ilíaca, que teve de sofrer um novo paradigma, tendo-se criado a articu-

lação Vértebro-Ilíaca em sua substituição, tendo em conta a supressão do sacro e cóccix. 

Formulamos uma ligação das escápulas equinas com o acetábulo humano, através de um 

processo concebido para permitir a rotação destas últimas e deste modo auxiliar a loco-

moção do ser quimérico. 

De salientar a alteração da amplitude angular entre o úmero e a escápula do equino, per-

mitindo deste modo um melhor encaixe entre o processo proveniente da face interna desta 

última e o acetábulo humano. 

Os desenhos do autor procuraram da forma mais clara e precisa ilustrar uma proposta 

equilibrada e plausível para responder ao desafio principal desta dissertação. 

Analisando as representações da figura do Centauro ao longo dos séculos foi possível 

constatar a enorme popularidade que esta temática teve nas Artes Plásticas ao longo dos 

séculos, sendo possível constatar que as suas primeiras representações e descrições sur-

giram nos séculos anteriores à era cristã. 

Entender a génese da figura do Centauro, implica estarmos ao corrente do termo Hybris, 

bem como da religião politeísta grega pagã e todo seu imaginário prodigioso de contos, 

lendas e mitos. 

O ser monstruoso surge no seguimento de uma punição divina. É imprescindível a com-

preensão da complexa genealogia do deuses do olimpo e do seu maior regente, Zeus. 

Apraz entender que as divindades na Grécia antiga são criadas à imagem do homem e 
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estas por sua vez interagem com os mortais, podendo cometer actos de insolência e fri-

volidade a seu belo prazer por beneficiarem da imortalidade concedida pelo néctar e pela 

ambrósia. 

Ixíon, pai dos Centauros convive com os Deuses do Olimpo, os Centauros selvagens in-

teragem com figuras heroicas da mitologia grega, Quíron por sua vez bondoso e benfa-

zejo, é elevado ao nível da constelação sagitário, e possui dotes medicinais e pedagogos. 

Este tema poderá ser mais aprofundado num futuro trabalho tendo em conta as vastíssi-

mas possibilidades de representação do ser, a complexa estrutura osteológica e miológica 

existente, não desprezando a complexa construção do funcionamento dos órgãos internos, 

o sistema nervoso, linfático, respiratório, etc. Sendo um ser hipotético, o Centauro poderá 

ser apenas pensado no campo das hipóteses, pois os fundamentos da medicina veterinária 

descartam a possibilidade da real viabilidade deste ser, no mundo natural. 

Com as pesquisas efectuadas no decorrer do trabalho de dissertação o autor ganhou novas 

competências e significativas valências, no que concerne à representação do ser humano 

e do cavalo, o que lhe permitirá no futuro encarar com maior naturalidade e segurança, 

todo e qualquer desafio no que concerne à representação anatómica, humana e animal. 

Todo um conhecimento teórico relativo à mitologia grega foi também adquirido, o que 

permite uma maior compreensão dos termos, expressões e nomes, que provêm do grego 

arcaico e que ainda hoje são usados nas diversas áreas do saber, tais como a medicina, 

desporto, literatura, para citar apenas algumas. 
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Pintores e obras temáticas - O Centauro 

 
Bartholomeus Spranger 

(1546-1611) 

Háracles, Dejanira e o Centauro Nesso 

John flaxman (1755-

1826) 

Encontro com os centauros 

James Barry(1795-1865) A educação de Aquiles 

Hans Rottenhammer 

(1564-1625) 

Héracles, Dejanira e o centauro Eurítion 

Erich Kissing (1943..) Centauro 

Sebastiano Riccci(1659-

1734) 

Batalha dos Lápitas e os centauros 

Arnold Bocklin (1827-

1901) 

Batalha dos Centauros 

David Vinckboons 

(1576-1632) 

Héracles, Dejanira e o Centauro Nesso 

Andrea Mantegna (1431-

1506) 

Triunfo e virtudes 

Francesco Guarino 

(1611-1651) 

Abade Santo Agostinho e o Centauro 

Girolamo Donnini 

(1681-1743) 

Aquiles entregue ao Centauro Quíron 

Odilon Redon (1840-

1916) 

Mulher e o Centauro 

Jean Baptiste Regnault 

(1754-1829) 

 A educação de Aquiles pelo Centauro 

Roberto Ferri (1978-) Centauro 

Yannis Tsaroychis 

(1910-1989) 

Centauros e os Lápitas 

Jean François Lagrenee 

(1724-1805) 

O rapto de Dejanira pelo Centauro Nesso 

Donato Creti (1671-

1749) 

Quíron 

Pierre Puget (1620-1694) A educação de Aquiles por Quíron 

Fernando Alvarez 

Sottomayor (1875-1960) 

Centauro e mulher 

Karel Dujardin (1622-

1678) 

A batalha dos Centauros e os Lápitas no casamento de Hipodâmia 

Jules Elie Delaunay Morte de Nesso 

Paula Rego (1935-) Centauro 

Peter Paul Rubens 

(1577-1640) 

Os centauros luxuriosos 

Salvador Dali (1904-

1989) 

Família de Centauros Marsupiais 

Jacob Jordaens (1593-

1678) 

Lápitas e os Centauros 

Luca Giordano (1634-

1705) 

Batalha entre os Lápitas e os Centauros 
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Charles Le Brun (1619-

1690) 

Héracles massacrando os Centauros 

Eugene Fromentin 

(1820-1876) 

Centauros e Centauras 

Piero di Cosimo (1462-

1522) 

A luta entre os Lápitas e os Centauros 

Sadro Botticelli (1445-

1510) 

Atena e o Centauro 

Gustave Moreau (1826-

1898) 

O poeta morto carregado pelo Centauro 

Giorgio Chirico (1888-

1978) 

O Centauro Quíron educa Aquiles 

Francesco Solimena 

(1657-1747) 

Batalha entre os Lápitas e os Centauros 

Guido Reni (1575-1642) Dejanira raptada pelo Centauro Nesso 

Pablo Picasso (1881-

1973) 

Rapto ( Nesso e Dejanira) 

Peter Paul Rubens 

(1577-1640) 

Aquiles educado pelo Centauro Quíron 

Pompeo Girolamo 

Batoni (1708-1787) 

Aquiles e o Centauro Quíron 

Alessandro Varotari 

(1588-1649) 

Dejanira e o Centauro Nesso 

Giovanni Burrini (1656-

1727) 

O rapto de Dejanira 

Giuseppe Maria Crespi 

(1665-1747) 

Quíron ensina arquearia a Aquiles 

Paolo Veronese (1528-

1588) 

Héracles, Dejanira e o Centauro Nesso 

Jacopo Caraglio (1500-

1505) 

Batalha entre Héracles e os Centauros 

Jean-François Troy 

(1679-1752) 

Batalha entre Lápitas e os Centauros 

Nicolas Lépicié (1735-

1784) 

Aquiles e o Centauro Quíron 

Noel Coypel (1628-

1707) 

Héracles, Dejanira e o Centauro Nesso 

William-Adolphe 

Bouguereau (1825-1905) 

A juventude de Baco 

William-Adolphe 

Bouguereau (1825-1905) 

A batalha entre os Centauros e os Lápitas 

Peter Paul Rubens 

(1577-1640) 

O rapto de Dejanira 

Nicolas Poussin (1594-

1665) 

A glorificação de Baco 

Giovanni Falconeto 

(1468-1534) 

Pegasus no Monte Hélion com o Centuaro Quíron 
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IMAGENS 

 

 

Figura 1. Desenho do autor adaptado de Ellenberger (1956) e Hale (1986) 

 

Esqueleto axial e apendicular do Centauro 

Vista lateral 
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      Figura 2. Desenho do autor, adaptado de Hale (1986) 

 

 

 

Esqueleto axial humano 

Vista posterior, lateral, anterior 
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Figura 3. 

Desenho do autor, adaptado de Hale (1986) 

 

 

Esqueleto axial do Centauro 

Crânio humano, 7 vértebras cervicais humanas, 12 vértebras torácicas humanas, 5 vérte-

bras lombares humanas; 10 vértebras torácicas equinas, 6 vértebras lombares equinas, 

15 a 21 vértebras caudais equinas. 

Vista lateral 
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Figura 4. Desenho do autor, adaptado de Ellenberger (1956) e Hale (1986) 

 

 

 

Representação do Centauro – 10 Vértebras torácicas equinas 

Facetas articulares craniais e caudais; Facetas articulares nos processos transversos. 

Vista anterior, lateral, posterior 
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Figura 5. Desenho do autor, adaptado de Goldfinger (1991) 

 

 

 

Centauro: Úmero humano, escápulas equinas, membros craniais equinos 
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Figura 6. Andras Szunyoghy e Gyorgy Feher (2011) 

 

 

 

Representação da osteologia do cavalo 

Vista lateral 
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Figura 7. Desenho do autor, adaptado de Ellenberger (1956) e Hale (1986) 

 

 

Representação da osteologia do Centauro 

Esqueleto axial e apendicular 

Vista lateral 
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Figura 8. Desenho do autor, adaptado de Hale (1986) 

 

 

 

Representação dos discos intervertebrais – vértebras lombares humanas e primeiras vér-

tebras torácicas equinas 

Vista lateral 
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Figura 9. Desenho do autor, adaptado de Goldfinger (1991) 

 

 

Representação da fossa acetabular humana 
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Figura 10. Desenho do autor, adaptado de Goldfinger (1991) 

 

 

Representação do acetábulo escapular 
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Figura 11. Desenho do autor, adaptado de Bammes (2013) 

 

 

Representação do pescoço e cabeça (capitulum) do processo hipotético proveniente da 

face medial da escápula equina do Centauro 



92 

 

 

Figura 12. Desenho do autor, adaptado de Hale (1986) 

 

 

Representação dos forames intervertebrais 

Vista anterior, lateral e posterior 
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Figura 13. Desenho do autor, adaptado de Hale (1986) 

 

 

 

 

Representação dos forames intervertebrais e medula óssea hipotética 

Percurso proveniente do forame magno do osso occipital humano, vértebras cervicais, 

torácicas e lombares humanas, vértebras torácicas e lombares equinas. 

Vista lateral 
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Figura 14. Goldfinger (2004) – pormenor.  

Desenho do autor, adaptado de Hale (1986) 

 

 

 

 

 

 

Representação das características principais das vértebras torácicas equinas do Centauro 

Vista lateral 
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Figura 15. Desenho do autor, adaptado de Hale (1986) e Ellenberger (1956) 

 

 

 

Representação dos 12 pares de costelas humanas e dos 12 pares de costelas equinas 
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Figura 16. Desenho do autor, adaptado de Goldfinger (1991) 

 

 

 

Representação das lâminas e processos espinhosos estilizados 

Vértebras torácicas equinas 
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Figura 17. Desenho do autor, adaptado de Goldfinger (1991) 

 

Representação do paradigma novo e adaptado 

União da última vértebra lombar humana com a primeira vértebra torácica equina 
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Figura 18. Desenho do autor, adaptado de Bammes (2013) 

 

Estilização do esqueleto axial e apendicular do Centauro 
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Figura 19. Desenho do autor, adaptado de Fau (2009) 

 

 

Representação das quatro escápulas do Centauro – 2 humanas e 2 equinas 
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Figura 20. Desenho do autor, adaptado de Bammes (2013) 

 

 

Representação do processo hipotético 

 Existente na face medial da escápula equina do Centauro 
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Figura 21. Desenho do autor, adaptado de Fau (2009) 

 

 

Representação da espinha ilíaca ântero-superior humana 

Local de inserção do músculo Omoilíaco e Braquioilíaco 
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Figura 22. Desenho do autor (pormenor), adaptado de Hale (1986) e Ellenberger (1956) 

e Goldfinger (1991) 

 

 

 

 

 

Processos espinhosos das vértebras torácicas equinas – cumes com altura superior à 

crista ilíaca humana 
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Figura 23. Desenho do autor, adaptado de Hale (1986) e Ellenberger (1956) 

Goldfinger (1991) 

 

 

 

 

Representação da osteologia do Cavalo e do Centauro 
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Figura 24. Desenho do autor (pormenor), adaptado de Goldfinger (1991) 

 

 

 

Representação da fusão do osso ilíaco com a primeira vértebra torácica equina 

Sacro e Cóccix suprimidos – novo paradigma osteológico 
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Figura 25. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo Omoilíaco 

1-Deltóide humano; 2-Grande peitoral humano; 3-Omilíaco; 4-Deltóide equino; 5-Bra-

quial; 6-Extensor radial do carpo; 7-Tricípide equino; 8-Extensor digital comum; 9-Ul-

nar lateral; 10-Extensor digital lateral; 11-Abdutor digital longo; 12-Esternocleidomas-

toideo; 13-Trapézio humano; 14-Redondo maior; 15-Tricípide braquial humano cabeça 

lateral; 16-Tricípide braquial humano cabeça longa; 17-Grande dorsal humano; 18-Tra-

pézio equino; 19-Grande dorsal equino; 20-Peitoral ascendente. 
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Figura 26. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo Braquioilíaco 

 

1-Oblíquo externo do abdómen; 2-Glúteo médio; 3-Recto abdominal; 4-Omoilíaco; 5-

Braquioilíaco; 6-Tricípide equino; 7-Braquial; 8-Extensor radial do carpo; 9-Extensor 

digital comum; 10-Ulnar lateral; 11-Extensor digital lateral; 12-Abdutor digital longo; 

13-Grande dorsal humano; 14-Trapézio equino; 15-Infraespinhoso; 16-Tricípide bra-

quial cabeça longa; 17-Tensor da fáscia antibraquial; 18-Grande dorsal equino; 19-Será-

til dorsal; 20-Glúteo médio equino; 21-Tensor da fáscia lata equino; 22-Glúteo superfi-

cial; 23-Biceps femoral cabeça longa. 
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Figura 27. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo Esternobraquial do manúbrio 

 

1-Trapézio equino; 2-Deltóide equino; 3-Tricípide equino; 4-Tricípide equino; 5-Bra-

quial; 6-Peitoral transverso; 7-Extensor radial do carpo; 8-Flexor radial do carpo; 9-Ex-

tensor digital comum; 10-Abdutor digital longo; 11-Esternobraquial do manúbrio; 12-

Omoilíaco; 13-Peitoral descendente. 
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Figura 28. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo Omopúbico 

 

1-Recto abdominal; 2-Omopúbico; 3-Braquioilíaco; 4-Peitoral descendente; 5-Braquial; 

6-Peitoral transverso; 7-Esternocleidomastoideo; 8-Trapézio humano; 9-Deltóide hu-

mano; 10-Tricípide humano cabeça lateral; 11-Tricípide humano cabeça longa; 12-Tra-

pézio: porção torácica equina; 13-Deltóide equino; 14-Tricípide equino; 15-Grande dor-

sal equino; 16-Peitoral ascendente. 
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Figura 29. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo Esternopúbico 

 

1-Recto abdominal; 2-Braquioilíaco; 3-Esternopúbico; 4-Peitoral descendente; 5-Bra-

quial; 6-Tricípide equino; 7-Peitoral transverso; 8-Extensor radial do carpo; 9-Extensor 

digital comum; 10-Abdutor digital longo; 11-Trapézio humano; 12-Deltóide humano; 

13-Tricípide cabeça lateral; 14-Tricípide cabeça longa; 15-Oblíquo externo do abdó-

men; 16-Glúteo médio; 17-Trapézio equino; 18-Grande dorsal equino; 19-Flexor radial 

do carpo; 20-Tricípide equino; 21-Peitoral ascendente; 22-Deltóide equino. 
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Figura 30. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo trapézio – porção do tronco humano 

 

1-Trapézio porção do tronco humano; 2-Trapézio porção torácica equina; 3-Glúteo su-

perficial; 4-Bicípide femoral cabeça longa; 5-Semitendinoso; 6-Semimembranoso; 7-

Bicípide femoral cabeça curta; 8-Grácil; 9-Gastrocnémio; 10-Solear; 11-Extensor digital 

lateral; 12-Trapézio humano; 13-Deltóide humano; 14-Tricípide cabeça longa; 15-Tricí-

pide cabeça lateral. 
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Figura 31. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo trapézio – porção torácica equina 

 

1-Deltóide humano; 2-Tricípide cabeça lateral; 3-Grande dorsal humano; 4-Oblíquo ex-

terno do abdómen; 5-Oblíquo externo do abdómen; 6-Glúteo médio humano; 7-Trapé-

zio porção do humano; 8-Omoilíaco; 9-Deltóide equino; 10-Tricípide equino; 11-Brqui-

oilíaco; 12-Braquial; 13-Extensor radial do carpo; 14-Extensor digital comum; 15-Ulnar 

lateral; 16-Extensor digital lateral; 17-Abdutor digital longo; 18-Trapézio humano; 19-

Infraespinhoso; 20-Trapézio porção torácica equina; 21-Grande dorsal equino; 22-Peito-

ral ascendente 
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Figura 32. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Golfinger (2004) 

Músculo trapézio – porção torácica equina 

 

1-Esternocleidomastoideo; 2-Deltóide humano; 3-Redondo maior; 4-Tricípide cabeça 

lateral; 5-Tricípide cabeça longa; 6-Braquirradial; 7-Extensor radial do carpo; 8-Exten-

sor radial curto do carpo; 9-Deltóide equino; 10-Braquial; 11-Extensor radial do carpo; 

12-Extensor digital comum; 13-Ulnar lateral; 14-Extensor digital lateral; 15-Trapézio 

humano; 16-Grande dorsal humano; 17-Trapézio porção do tronco humano; 18-Trapé-

zio porção torácica equina; 19-Tricípide equino; 20-Grande dorsal equino. 
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Figura 33. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo Tricípide equino 

 

1-Esternocleidomastoideo; 2-Deltóide humano; 3-Tricípide humano; 4-Extensor radial 

longo do carpo; 5-Extensor radial curto do carpo; 6-Deltóide equino; 7-Braquial; 8-Tri-

cípide equino; 9-Extensor radial do carpo; 10-Flexor ulnar do carpo; 11-Extensor digital 

comum; 12-Ulnar lateral; 13-Extensor digital lateral; 14-Trapézio humano; 15-Deltóide 

humano; 16-Trapézio equino; 17-Grande dorsal equino; 18-Peitoral ascendente. 
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Figura 34. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo Deltóide equino 

 

1-Oblíquo externo do abdómen; 2-Glúteo médio; 3-Recto abdominal; 4-Omoilíaco; 5-

Deltóide equino; 6-Tricípide equino; 7-Braquioilíaco; 8-Peitoral descendente; 9-Bra-

quial; 10-Extensor radial do carpo; 11-Extensor digital comum; 12-Ulnar lateral; 13-Ex-

tensor digital lateral; 14-Abdutor digital longo; 15-Esternocleidomastoideo; 16-Trapézio 

humano; 17-Infraespinhoso; 18-Redondo maior; 19-Grande dorsal humano; 20-Trapé-

zio porção do tronco humano; 21-Trapézio porção torácica equina; 22-Grande dorsal 

equino; 23-Peitoral ascendente; 24-Flexor ulnar do carpo cabeça umeral; 25-Flexor ul-

nar do carpo cabeça ulnar; 26-Flexor radial do carpo. 
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Figura 35. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Aponeurose do músculo grande dorsal humano 

 

1-Trapézio humano; 2-Deltóide humano; 3-Infraespinhoso; 4-Grande dorsal humano; 5-

Oblíquo externo do abdómen; 6-Trapézio porção do tronco humano; 7-Glúteo médio; 8-

Deltóide equino; 9-Grande dorsal equino; 10-Tricípide equino. 
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Figura 36. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculos longuíssimo, iliocostal, espinhal, semi-espinhal, multifidus: 

Camada profunda - sob a Fáscia Toracolombar 

 

1-Trapézio humano; 2-Grande; 3-Oblíquo externo do abdómen; 4-Trapézio porção do 

tronco humano; 5-Gluteo médio; 6-Omoilíaco; 7-Deltóide equino; 8-Tricípide equino; 

9-Extensor radial do carpo; 10-Extensor digital comum; 11-Extensor digital comum; 

12-Ulnar lateral; 13-Extensor digital lateral; 14-Deltóide humano; 15-Infraespinhoso; 

16-Grande dorsal equino; 17-Peitoral ascendente. 

 

1-Músculo longo da cabeça; 2-Músculo Semi-espinhal da cabeça; 3-Músculo Espinhal 

do tórax; 4-Músculo Iliocostal do tórax; 5-Músculo longo do tórax; 6-Músculo Serrátil 

dorsal caudal. 
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Figura 37. Desenho do autor, adaptado de Delavier (2006) e Goldfinger (2004) 

Músculo grande dorsal humano 

 

1-Deltóide humano; 2-Grande peitoral humano; 3-Omilíaco; 4-Deltóide equino; 5-Bra-

quial; 6-Extensor radial do carpo; 7-Tricípide equino; 8-Extensor digital comum; 9-Ulnar 

lateral; 10-Extensor digital lateral; 11-Abdutor digital longo; 12-Esternocleidomastoideo; 

13-Trapézio humano; 14-Redondo maior; 15-Tricípide braquial humano cabeça lateral; 

16-Tricípide braquial humano cabeça longa; 17-Grande dorsal humano; 18-Trapézio 

equino; 19-Grande dorsal equino; 20-Peitoral ascendente. 
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Proporção: Centauro – Homem – Cavalo 

Desenhos do autor, adaptado de Brown (1948) 
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Proporção: Centauro – Homem – Cavalo 

Desenhos do autor, adaptados de Loomis (2011) e Brown (1948) 
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Glossário: 

Deuses Gregos 

 

Zeus – Rei do relâmpago, do céu, do trovão, preside ao Panteão Helénico. 

Dioniso – Deus do vinho, das uvas, do teatro e do êxtase. 

Apolo – Deus da juventude, da música, da profecia e da cura. 

Hermes – Deus do comércio. Arauto e mensageiro dos deuses. Conduzia a alma dos 

mortos para o Hades e protegia os viajantes. 

Hefesto - era o deus da tecnologia, dos ferreiros, artesãos, escultores, metais, metalurgia, 

fogo e dos vulcões. 

Posídon – Deus do mar e dos terramotos. 

Hades – Deus dos mortos. 

Ares - Deus da guerra selvagem, ou sede de sangue, ou matança personificada. 

Hera – Deusa protectora das mulheres casadas. 

Afrodite – Deusa grega do amor, da beleza e do erotismo. 

Atena – Deusa da sabedoria, da guerra e dos artifícios e a filha favorita de Zeus. 

Ártemis – Deusa do deserto, da caça e dos animais selvagens. 
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