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Ἰλιάδος 

 

 

1º dia – a querela 

 

                              

 

 

Canto I (  ) : A peste e a querela 

Aquiles e Agamenon se desentendem, por causa da posse de uma escrava 

troiana.  

 

Agamenon, comandante dos aqueus, retém prisioneira a filha de um sacerdote 

(troiano) de Apolo e o Deus envia uma peste que dizima os soldados aqueus. O 

adivinho Calcas, instigado por Aquiles, revela a causa do mal : Apolo está 

punindo Agamenon por este ter recusado devolver a moça (Criseida, filha de 

Crises, sacerdote de Apolo) ao pai, o que Aquiles insiste que ele faça. O rei 

acaba concordando, mas em troca reclama para si outra parte de honra – no 

caso, a escrava Briseida, uma bela troiana cativa de Aquiles. Furioso e com o 

sentimento de ter sido espoliado, o chefe dos mirmidões decide que não vai 

mais lutar ao lado dos aqueus. Ele se recolhe à tenda e jura sobre o cetro de 

Agamenon (presente de Zeus ao rei dos homens) não voltar ao combate. Invoca 

a mãe, a bela nereida Thétis, que obtém do próprio Zeus a concessão de 
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vantagem aos troianos, enquanto Aquiles estiver ausente dos campos de batalha 

e sua honra não for restabelecida. 

 

1 “Canta, oh Deusa, do peleida Aquiles a cólera inumana e desastrosa, que de 

males infinitos onerou os aqueus e atirou no Hades tantas fortes almas de heróis, 

entregues eles mesmos como pasto aos cães e a todas as aves de rapina. E o 

desejo de Zeus assim se cumpriu, depois que uma querela dividiu o atreu, rei 

dos homens, e o divino Aquiles. 

Quem, dentre os Deuses, os atirou nessa dissensão ? O filho de Zeus e de Leto, 

irritado contra o rei, provocou no exército um mal mortal e os povos pereciam, 

porque o atreu tinha coberto de infâmia Crises, o sacrificador. 

 

                                          

 

E este tinha ido na direção das naus rápidas dos aqueus para pagar pela 

liberdade da filha ; e trazendo consigo o preço infinito da libertação e nas mãos 
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as ínfulas1 de Apolo, o Arqueiro presas ao cetro dourado, ele conjurou todos os 

aqueus e sobretudo os dois atreus, príncipes dos povos : 

- Atreus e vós, aqueus das belas cnêmides, que os Deuses que habitam a 

morada olímpica vos permitam destruir a cidade de Príamo e dela regressar de 

modo bem-sucedido ; mas devolvei minha filha bem-amada e recebei a 

recompensa por sua libertação, se virdes o filho de Zeus, Apolo, o Arqueiro. 

E todos os aqueus, por um murmúrio favorável, manifestaram querer que se 

respeitasse o sacrificador e que se recebesse a recompensa esplêndida ; mas 

isso não agradou em absoluto ao atreu Agamenon e ele o expulsou 

injuriosamente, dirigindo-lhe palavras violentas : 

- Tem cuidado, ancião, se eu te encontrar perto das naus côncavas, seja porque 

te atrasaste, seja porque para lá voltaste, de medo que o cetro e as fitas do Deus 

já não te protejam mais. Eu não libertarei tua filha. A velhice a aguardará em 

minha residência, em Argos, longe de sua pátria, tecendo o tecido e 

compartilhando minha cama. Mas anda ! Não te irrites, assim poderás regressar 

são e salvo. 

Assim ele falou e o velho tremeu e obedeceu. E ele se foi, silencioso, ao longo 

da beira do mar de ruídos sem nome. Quando viu que tinha se afastado, conjurou 

o rei Apolo que Leto dos belos cabelos deu à luz : 

- Ouve-me, tu que portas o arco de prata, proteges Crise e Killa, a sagrada, e 

comandas poderosamente em Tênedos2, oh Smintheus3 ! Eu que ornamentei 

teu belo templo, eu que queimei para ti as coxas gordas de touros e cabras, 

permite que meu desejo se cumpra : que sob tuas flechas os dânaos expiem 

minhas lágrimas !  

 
1 Ínfulas = faixas de lã branca com duas tiras caídas, de um lado e de outro, usadas pelos 
sacerdotes gregos (e depois pelos romanos, e depois pelos papas, pois elas ornam até hoje a 
mitra papal), e em alguns casos postas na cabeça de vítimas de sacrifício. 
2 Ilha localizada na atual Turquia. 
3 Aquele que reina sobre Sminthe, localidade da Trôada próxima de Tróia. 
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Assim ele falou, rogando, e Phebo Apolo o ouviu, do cume do Olimpo, investindo 

irritado, em seu coração, carregando o arco sobre os ombros e a aljava bem 

cheia. E as flechas sussurravam, sobre o dorso do Deus irritado, a cada um de 

seus movimentos. E ele avançava, mais parecendo a noite. 

Sentado afastado, longe das naus, ele lançou uma flecha e um ruído terrível 

escapou do arco de prata. Primeiro, atingiu as mulas e os cães ligeiros ; mas em 

seguida atravessou os próprios homens com o traço que mata. E fogueiras 

queimaram sem cessar, pesadas de cadáveres. 

                              

 

53 Por nove dias as flechas divinas assobiaram, atravessando o exército ; e no 

décimo dia, Aquiles convocou os povos à ágora. Hera dos alvos braços o havia 

inspirado, inquieta com os dânaos, vendo-os perecer. E quando eles estavam 

todos reunidos, erguendo-se4 em meio a eles, Aquiles dos pés velozes assim 

falou : 

- Oh atreu, eu penso que devemos voltar atrás e retomar nossas viagens 

errantes sobre o mar, pois apesar de evitarmos a morte, ambos – a guerra e a 

peste contagiosa – assolam os aqueus. Apressemo-nos a interrogar um adivinho 

ou um sacrificador, ou então um intérprete de sonhos, pois o sonho vem de Zeus. 

Que ele nos diga por que Apolo está irritado, se é porque nos recrimina por votos 

negligenciados, ou se exige de nós hecatombes prometidas. Saibamos se, 

 
4 “Como se ergue a aurora no seio da noite.” Vidal-Naquet, O mundo de Homero. 
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satisfeito com a gordura fumegante de cordeiros e de belas cabras, ele afastará 

de nós esse flagelo. 

Assim ele falou e logo se sentou. E Calcas Thestórides 5, o excelente adivinho, 

se levantou. Ele sabia das coisas presentes, futuras e passadas, e tinha 

conduzido as naus dos aqueus a Ilion, com o auxílio da ciência sagrada com a 

qual Phebo Apolo o havia dotado. Mui sábio, na ágora ele disse : 

- Oh Aquiles caro a Zeus, tu me ordenas que explique a cólera do rei Apolo, o 

Arqueiro. Eu o farei, mas antes promete e jura que tu me defenderás com tua 

palavra e tuas mãos ; pois eu vou, sem dúvida, irritar o homem que comanda 

todos os argeus e a quem todos os aqueus obedecem. Um rei é demasiado 

poderoso contra um inferior que o irrita. Mesmo que num instante ele refreie sua 

cólera, ele a fartará um dia, depois de tê-la encubado em seu coração. Por isso, 

diz que me protegerás. 

E Aquiles dos pés velozes lhe respondendo, assim falou : 

- Diz sem medo o que sabes. Não ! Por Apolo, caro a Zeus, e do qual tu revelas 

as vontades secretas aos dânaos, não – nenhum deles, Calcas, enquanto eu 

estiver vivo e com os olhos abertos, porá sobre ti mãos violentas junto das naus 

côncavas, mesmo quando nomeares Agamenon, que se glorifica de ser o mais 

poderoso dos aqueus. 

E o adivinho irrepreensível se encheu de coragem e disse : 

- Apolo não vos recrimina nem por votos nem por hecatombes, mas vinga seu 

sacrificador, que Agamenon cobriu de opróbrio, pois não libertou sua filha, cujo 

valor de libertação recusou. E é por isso que Apolo, o Arqueiro vos cumula de 

males ; e ele vos cumulará e não afastará as pesadas Queres do contágio, por 

não terdes devolvido a seu bem-amado pai a jovem de sobrancelhas arqueadas, 

 
5 Calcas = homem de bronze ; Thestórides = filho de Téstor. 
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e enquanto uma hecatombe sagrada não a tiver conduzido a Crise. E só então 

apaziguaremos o Deus. 

101 Assim ele falou e se sentou. E o herói atreida Agamenon, que comanda de 

longe, se levantou, cheio de dor ; e uma cólera negra enchia seu peito, e seus 

olhos mais pareciam fogos chamejantes, furioso com Calcas, assim ele falou : 

- Adivinho infeliz, tu nunca me disseste algo de agradável. Só os males te são 

doces a predizer. Tu nunca falaste bem, ou agiste bem ; e eis agora que em meio 

aos dânaos, na ágora, tu profetizas que Apolo, o Arqueiro nos cumula de males 

porque eu não quis receber a recompensa esplêndida pela virgem Criseida, 

preferindo retê-la em minha morada longínqua. Na verdade, eu a prefiro a 

Clitemenestra, que desposei virgem. Ela não lhe é inferior nem por seu corpo, 

nem por sua altura, nem por sua inteligência, nem pela habilidade nos trabalhos, 

mas vou devolvê-la. Prefiro a salvação dos povos a sua destruição. Assim, 

preparem prontamente uma recompensa para mim, para que eu não seja o único 

dentre os argeus a ser despojado. Isso não me conviria em absoluto ; pois, como 

vedes, minha parte me é retirada. 

E o divino Aquiles dos pés velozes lhe respondeu : 

- Orgulhoso atreida, o mais avaro dos homens, como os magnânimos aqueus te 

dariam uma outra recompensa ? Teremos nós despojos a dividir ? O que 

retiramos das cidades saqueadas foi distribuído e não convém que os homens 

façam nova divisão. Quanto a ti, devolve a jovem a seu Deus e nós, aqueus te 

devolveremos o triplo e o quádruplo, se Zeus nos permitir destruir Tróia das 

fortes muralhas. 

E o rei Agamenon, lhe respondendo, assim falou : 

- Não creias me enganar, por mais bravo que sejas, Aquiles semelhante a um 

Deus, pois não me seduzirás nem me persuadirás. Tu queres, enquanto manténs 

tua parte, que eu permaneça sentado sobre minha indigência, libertando essa 

jovem ? Se os magnânimos aqueus satisfizerem meu coração com uma 



 

 
 

Copyright BASE Instituto de Educação Filosófica.  
Todos os direitos de divulgação, difusão, reprodução e tradução reservados. 
www.basefilosofia.com.br 

8 

recompensa de igual valor, pode ser. Senão, eu pilharei o teu, ou o de Ajax, ou 

o de Odisseu ; e eu o vencerei e esse para o qual eu me voltar se indignará. Mas 

pensaremos nisso mais tarde. Agora, lancemos então uma nau negra no divino 

mar, munida de remos, carregada com uma hecatombe, e façamos que nela 

suba Criseida das belas faces, conduzida por um chefe, Ajax, Idomeneu ou o 

divino Odisseu, ou tu mesmo, peleida, o mais assustador dos homens, a fim de 

apaziguar Apolo, o Arqueiro por sacrifícios cumpridos. 

E Aquiles dos pés velozes, olhando-o com um olhar sombrio, assim falou : 

149 - Ah, vestido de atrevimento, ávido de ganho ! Como um único dentre os 

aqueus se apressaria a te obedecer, seja para estender uma emboscada, seja 

para combater corajosamente contra os homens ? Não foi em causa própria que 

vim atacar os troianos armados de lanças, pois eles jamais me prejudicaram. 

Jamais me roubaram nem bois nem cavalos ; jamais, na frutuosa Ftia, eles 

destruíram minhas colheitas, pois um grande número de montanhas sombreadas 

e o mar sonoro nos separam. Mas nós te seguimos para te agradar, atrevido ! 

Para vingar Menelau e tu, olho de cão ! E tu não te preocupas com isso e nem 

te lembras disso, e ainda ameaças me retirar a recompensa pela qual tanto 

trabalhei e que me foi dada pelos filhos dos aqueus ! É bem verdade que nunca 

tenho uma parte igual à tua, quando saqueamos uma cidade troiana bem 

povoada ; e no entanto minhas mãos carregam o mais pesado fardo da guerra 

impetuosa. E quando vem a hora da divisão, a melhor parte é para ti ; e curvado 

sob o cansaço do combate eu volto para as minhas naus, satisfeito com uma 

módica recompensa. Hoje, parto para Ftia, pois mais vale voltar para casa em 

minhas naus rápidas. E eu não penso de modo algum que após me teres 

ultrajado tu recolhas aqui despojos e riquezas. 

E o rei dos homens, Agamenon, respondeu : 

- Vai-te, se teu coração te empurra a isso. Eu não te peço que fiques por minha 

causa. Mil outros estarão comigo, sobretudo o mui sábio Zeus. Tu és para mim 
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o mais odioso dos príncipes alimentados pelo Crônida6. Tu não te alegras senão 

na dissensão, na guerra e no combate. Se tu és bravo, é porque os Deuses 

assim o quiseram, sem dúvida. Volta a tua casa, com tuas naus e os que te 

acompanham ; comanda os mirmidões ; eu não tenho medo algum de tua cólera, 

mas te previno do seguinte : como Apolo tirou de mim Criseida, eu a enviarei [de 

volta ao pai] em um dos meus navios, com meus próprios pares, e irei 

pessoalmente a tua tenda e tomarei de ti Briseida das belas faces, que foi tua, 

para que compreendas que sou mais poderoso que tu, e que todos temam dizer 

serem iguais a mim. 

Assim ele falou e o peleida se encheu de angústia e seu coração, em seu 

másculo peito, deliberou se, tomando da espada aguda sobre sua coxa ele 

afastaria a multidão e mataria o atreida, ou apaziguaria sua cólera e refrearia seu 

furor. 

                                            

 

E enquanto ele assim deliberava, em seu coração e sua mente, e arrancava a 

grande espada da bainha, Athena veio de Urano7, pois Hera dos alvos braços a 

tinha enviado, amando e protegendo os dois reis. Ela se postou atrás e agarrou 

o peleida pela cabeleira loura ; visível só para ele, pois nenhum outro a via. E 

 
6 Crônida = filho de Cronos. 
7 Urano = o Céu estrelado. 
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Aquiles, estupefato, se virou e logo reconheceu Athena, de olhos terríveis, e 

disse a ela, em palavras aladas : 

202 - Por que vieste, filha de Zeus tempestuoso ? Foi para assistir ao ultraje que 

me foi feito pelo atreu Agamenon ? Mas eu te digo e minha palavra se cumprirá 

: ele há de entregar a vida, por causa de sua insolência. 

E Athena do glauco olhar lhe respondeu : 

- Eu vim de Urano para aplacar tua cólera, se quiseres obedecer. A divina Hera 

dos alvos braços me enviou, por amar e proteger vocês dois. Por isso, pára ; não 

empunhes a espada, vinga-te com palavras, aconteça o que acontecer. E eu te 

digo, e isso se cumprirá : em pouco tempo, a injúria contra ti será paga três 

vezes, com presentes esplêndidos. Controla-te e obedece-nos. 

E Aquiles dos pés velozes, lhe respondendo, assim falou : 

- Deusa, tua ordem deve ser respeitada, apesar de eu estar irritado, em meu 

espírito. Isso é seguramente melhor, pois os Deuses satisfazem aqueles que 

obedecem. 

Assim ele falou e agarrando com uma mão pesada a empunhadura de prata, 

enfiou sua grande espada para dentro da bainha, sem desobedecer a ordem de 

Athena. 

E esta voltou então para junto dos demais Deuses, nas moradas olímpicas de 

Zeus tempestuoso. 

E o peleida, transbordando de cólera, interpelou o atreu com ásperas palavras : 

- Pesado de vinho, olho de cão, coração de cervo ! Tu nunca ousaste, em teu 

espírito, te armar para o combate com os homens, nem tecer emboscadas com 

os príncipes dos aqueus. Isso te espantaria tanto quanto a própria morte. É bem 

verdade que é muito mais fácil, em teu vasto exército aqueu, se apoderar da 

parte de quem te contradiz, rei que devora seu povo, porque tu comandas 
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homens vis. Se assim não fosse, atreida, essa insolência seria a última. Mas eu 

te digo e te faço um importante juramento : pelo cetro que não produz nem 

folhas, nem ramos e que jamais será verde novamente, desde que foi cortado 

do tronco, nas montanhas, e que o bronze o despojou de folhas e de casca ; e 

pelo cetro que os filhos dos aqueus trazem nas mãos, quando julgam e zelam 

pelas leis em nome de Zeus, eu te juro, por um solene juramento : brevemente, 

o pesar de Aquiles invadirá todos os filhos dos aqueus e tu gemerás por não 

poder defendê-los, quando eles caírem em multidão, sob o matador de homens, 

Heitor ; e tu ficarás irritado e dilacerado em teu íntimo, por teres ultrajado o mais 

bravo dos aqueus. 

Assim falou o peleida, antes de jogar contra a terra o cetro de tachas de ouro e 

voltar a se sentar ; no outro extremo, o atreida ia se enfurecendo ; mas o 

excelente orador dos pílios, o harmonioso Nestor, se levantou. 

E a palavra escorreu de sua língua, doce como o mel. Ele já havia vivido duas 

gerações de homens nascidos e nutridos com ele na divina Pilos, e reinava na 

terceira geração. Mui benévolo, ele disse, na ágora :  

254 - Oh Deuses ! É certo que um grande luto invade a Terra, raça aquéia ! 

Príamo se regozijará e os filhos de Príamo se regozijarão e todos os demais 

troianos se regozijarão, em seu coração, quando ficarem sabendo de suas 

querelas, de vós dois que estais acima dos dânaos na ágora e no combate. Mas 

deixem-se persuadir, pois ambos sois menos idosos do que eu. Eu vivi, em 

tempos outros, com homens mais bravos do que vós e que jamais acreditaram 

ser eu menos do que eles. Não, jamais vi nem reverei homens como Pirítoo e 

Dryas, príncipe dos povos, Ceneo, Exadio, Polifemo semelhante a um Deus, e 

Teseu egeida8, igual aos Imortais. Eles foram os mais bravos homens criados 

sobre a terra e combatiam contra os mais bravos, os Centauros das montanhas 

; e eles os mataram terrivelmente. Eu estava com eles. Eu tinha ido para bem 

longe de Pilos e da terra de Ápia, eles me chamaram e eu lutei segundo minhas 

forças, pois nenhum dos homens que vivem hoje sobre a terra teria podido lhes 

 
8 Egeida = filho de Egeu. 
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oferecer resistência. Mas eles escutavam meus conselhos e a eles se 

conformavam. Assim, obedecei, pois isso é o melhor a fazer. A Agamenon não 

é permitido, mesmo sendo ele o mais poderoso, retirar do peleida a virgem que 

lhe foi dada pelos filhos dos aqueus ; mas, tu, peleida, tampouco podes resistir 

ao rei, pois não te equiparas ao porta-cetro que Zeus glorificou. Se tu és o mais 

bravo, se uma mãe divina te gerou, ele é o mais poderoso e comanda um número 

maior [de homens]. Atreida, renuncia à tua cólera, e eu suplico a Aquiles que 

reprima a dele, pois ele é o sólido escudo dos aqueus na guerra maligna. 

E o rei Agamenon assim falou : 

- Velho, tu falaste bem e com sabedoria ; mas esse homem quer estar acima de 

todos, comandar todos e dominar todos. Eu não penso que alguém concorde 

com isso. Se os Deuses que vivem sempre o fizeram bravo, permitiram a ele que 

insulte ? 

E o divino Aquiles respondeu : 

- Eu mereceria ser chamado de covarde e vil se cedesse a cada uma de tuas 

palavras e te reverenciasse integralmente. Tu comandas os outros mas não a 

mim, pois eu não penso que venha jamais a te obedecer. E te digo o seguinte, 

guarda bem isso em tua mente : eu não lutarei contra ninguém por causa dessa 

virgem, pois me tiram o que me foi dado ;  mas tu não levarás nada contra meu 

desejo, de todas as outras coisas que estão em minha nau rápida e negra. Tenta, 

corre esse risco e que os aqui presentes o vejam, e logo teu sangue negro 

escorrerá por minha lança. 

304 Tendo-se assim ultrajado com palavras, eles se levantaram e romperam a 

ágora junto das naus dos aqueus. E o peleida se retirou, com o menecíada9 e 

seus pares, rumo às tendas. E o atreida lançou ao mar uma nau rápida, a armou 

com vinte remadores, carregou as vítimas de uma hecatombe para o Deus e 

 
9 Menecíada = Pátroclo, filho de Menécio. 
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conduziu ele mesmo Criseida das belas faces. E o capitão foi o engenhoso e 

sutil Odisseu.  

Assim que embarcaram, começaram a navegar por líquidos caminhos. O atreida 

ordenou que seus homens se purificassem e todos eles o fizeram, e atiram suas 

sujidades no mar, e sacrificaram a Apolo hecatombes perfeitas de touros e de 

cabras, ao longo da orla do mar infecundo. E o odor subia na direção de Urano, 

num turbilhão de fumaça que se enroscava. 

E enquanto eles faziam assim, Agamenon não esquecia nem de sua cólera nem 

da ameaça feita a Aquiles. E interpelou Taltíbio e Euríbates, seus arautos 

costumeiros : 

- Ide à tenda do peleida Aquiles. Tomai pela mão Briseida das belas faces e se 

ele não a entregar irei eu mesmo, com um maior número de homens, e serei 

mais duro. 

E ele os enviou, com essas ásperas palavras. E eles se foram, contra sua 

vontade, caminhando ao longo da orla do estéril mar, e chegaram às tendas e 

às naus dos mirmidões. E ali encontraram o peleida sentado ao lado de sua 

tenda e de sua negra nau, e Aquiles não se alegrou, ao vê-los. Amedrontados e 

cheios de respeito, eles se curvaram diante do rei e não lhe falaram, nem o 

interrogaram. Mas ele entendeu e disse : 

- Salve, mensageiros de Zeus e dos homens ! Aproximai-vos. Pois para mim, vós 

não tendes culpa alguma, mas sim Agamenon, que vos envia pela virgem 

Briseida. Em pé, Pátroclo, da linhagem de Zeus, trá-la, e que eles a levem ! Mas 

que eles sejam testemunhas diante dos bem-aventurados Deuses, diante dos 

homens mortais e diante deste rei feroz, se alguma vez precisarem de mim para 

conjurar a destruição de todos ; pois ele está cheio de fúria em seus 

pensamentos sombrios e não pensa nem no futuro nem no passado, não se 

lembra de nada e não prevê nada, para que os aqueus combatam se 

preservando, junto das naus.  
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Assim ele falou e Pátroclo obedeceu seu parceiro bem-amado. Ele conduziu para 

fora da tenda Briseida das belas faces e a entregou para ser levada. E os arautos 

retornaram às naus dos aqueus e a jovem mulher foi com eles, seguindo-os a 

contragosto. E Aquiles, em prantos, foi se sentar longe dos seus, sobre a orla 

branca de espuma, e olhando o alto mar todo negro, com as mãos estendidas, 

suplicou a sua bem-amada mãe :  

352 - Mãe ! Como me geraste para viver pouco tempo, o olímpico Zeus que 

troveja entre as nuvens deveria ao menos me conceder alguma honraria ; mas 

ele o tem feito menos do que nunca. E eis que o atreu Agamenon, que comanda 

de longe, me cobriu de vergonha e tem em seu poder minha recompensa, pois 

a tirou de mim. 

Assim ele falou, vertendo lágrimas. E sua venerável mãe o ouviu, sentada no 

fundo do abismo, ao lado de seu velho pai. E logo emergiu do branco mar, como 

uma bruma ; e, sentando-se ao lado do filho que chorava, ela acariciou sua mão 

e lhe disse : 

- Meu filho, por que choras ? Qual amargura penetrou em teu espírito ? Diz, não 

esconde a verdade, para que ambos a conheçamos. 

                                      

 

E Aquiles dos velozes pés assim falou, com um profundo suspiro : 

- Tu bem sabes, por que te dizer o que já sabes ? Nós investimos contra Tebas, 

a sagrada, e a saqueamos, e tudo roubamos ; e os filhos dos aqueus dividiram 
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entre si o butim, deram Criseida das belas faces ao atreu Agamenon. Mas logo 

Crises, sacrificador de Apolo, o Arqueiro, o que fere de longe, foi até as naus 

rápidas dos aqueus vestidos de bronze, para recuperar sua filha. E ele ostentava 

as ínfulas10 de Apolo, o que fere de longe, suspensas ao cetro dourado que trazia 

na mão ; e suplicou a todos os aqueus, e particularmente aos dois atreidas, 

príncipes dos povos. E todos os aqueus, por um murmúrio favorável, 

manifestaram seu desejo de respeito pelo sacrificador e que o resgate lhe fosse 

concedido. Mas isso não agradou em nada ao atreida Agamenon, que o 

expulsou de modo ultrajante, com palavras violentas. E o velho homem se 

retirou, irritado; mas Apolo atendeu a seus rogos, por lhe ser ele muito caro. E 

disparou contra os argeus uma funesta flecha ; e os homens pereciam aos 

montes, uns após os outros, e as setas do Deus voavam por toda parte, no vasto 

acampamento dos aqueus. Um sábio adivinho interpretou então na ágora o 

vaticínio daquele que fere de longe e foi o primeiro a aconselhar que se 

acalmasse o Deus. Mas a cólera se apoderou do atreida, que, erguendo-se de 

um salto, proferiu uma ameaça que cumpriu. Os aqueus de sobrancelhas 

arqueadas e olhos vivos conduziram a jovem virgem até Crise, numa nau rápida, 

levando os presentes para o Deus ; mas dois arautos acabam de levar de minha 

tenda a virgem Briseida, que os aqueus me tinham dado. Se podes, socorre teu 

bom filho. Sobe até Urano olímpico e suplica a Zeus, se alguma vez levaste 

consolo a seu coração, com palavras e obras. Tantas vezes eu te ouvi, no palácio 

de meu pai. Quando tu dizias que só tu, dentre os Imortais, só tu evitaste a 

desgraça do Crônida que reúne as nuvens, quando outros olímpicos – Hera e 

Poseidon e Palas Athena – quiseram lhe infringir um tratamento desonroso, 

atando-o. E tu, Deusa, tu acorreste e o livraste do que o atava, chamando em 

seguida ao vasto Olimpo aquele que os olímpicos chamam de Briareu11 e os 

homens chamam de Egeão, bem mais forte do que seu próprio pai e que foi 

então se sentar, orgulhoso de sua glória, junto do Crônida ; e os Deuses bem-

aventurados se encheram de espanto e não acorrentaram Zeus. Agora, lembra 

 
10 Ver Nota 1. 
11 Briareu (= o vigoroso) é um dos três hecatônquiros, gigantes com cem braços e cinquenta 
cabeças, filhos da Terra e do Céu.   
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isso a ele ; enlaça seus joelhos e que, vindo ele em auxílio dos troianos, estes 

expulsem com um grande massacre os aqueus contra o mar, e eles ali, entre 

suas naus. Que os argeus desfrutem de seu rei e que o atreida Agamenon, que 

comanda de longe, entenda o erro que cometeu e sofra com isso, por ter 

ultrajado o mais bravo dos aqueus. 

E Thétis, derramando lágrimas, respondeu : 

414 - Ai, filho meu ! Por que te gerei e criei, para um destino tão ingrato ?! Quem 

me dera estivesses nas naus, sem pranto nem pena, ao menos, já que tua vida 

há de ser curta, e não viverás muitos dias ! Mas eis-te desafortunado e destinado 

a morrer em breve, tu que gerei em meu palácio para um destino ingrato. Eu 

mesma irei até Zeus que se compraz em atirar raios, quem sabe ele se deixe 

convencer. Quanto a ti, fica aí em tuas naus rápidas, conserva tu cólera contra 

os aqueus e abstém-te do combate. Zeus foi ontem para os lados do Oceano, à 

região dos probos etíopes, que lhe ofereceram um festim, e todos os Deuses o 

seguiram. No décimo segundo dia ele voltará ao Olimpo e então irei à morada 

de bronze de Zeus e enlaçarei seus joelhos, e penso que conseguirei persuadi-

lo. 

Assim ela falou e partiu, deixando Aquiles com o coração irritado, à lembrança 

da mulher de bela cintura, que lhe tinha sido arrebatada contra sua vontade. 

Enquanto isso, Odisseu chegou a Crise transportando as vítimas para a sagrada 

hecatombe. Quando chegaram ao porto profundo, dobraram as velas, 

guardando-as na negra nau ; com o auxílio de cordas abateram rapidamente o 

mastro sobre a parte da frente e, depois de ter amarrado os cabos, levaram a 

nau a remo até a margem, com a hecatombe prometida a Apolo, o Arqueiro. 

Criseida saiu rapidamente da negra nau e o sutil Odisseu a levou até o altar, 

entregando-a às mãos de seu bem-amado pai, e disse : 

- Oh Crises ! O rei dos homens, Agamenon, me enviou para trazer-te tua filha e 

oferecer em favor dos dânaos uma sagrada hecatombe a Apolo, para que 

aplaquemos esse Deus que tão deploráveis males tem causado aos argeus. 
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Assim ele falou e entregou em suas mãos a filha bem-amada. E o velho a 

recebeu, cheio de alegria. Na mesma hora, os aqueus alinharam a rica 

hecatombe na ordem consagrada, em torno do altar erguido segundo o rito. E 

eles lavaram as mãos e prepararam a cevada salgada e Crises, em voz alta e 

com os braços erguidos, pediu por eles : 

                         

 

451 - Ouve-me, tu que portas o arco de prata, proteges Crise e Killa, a sagrada, 

e comandas poderosamente em Tênedos ! Tu já ouviste meu rogo, me honraste 

e cobriste de aflição os povos aqueles. Agora ouve meu pedido e afasta para 

bem longe deles o contágio. 

Assim ele falou e Phebo Apolo o ouviu. E depois de ter feito sua prece e 

espargido a cevada salgada, os homens seguraram o pescoço das vítimas para 

trás e as degolaram e esfolaram. As coxas foram cortadas, cobertas de gordura 

dos dois lados, e sobre elas puseram-se as entranhas cruas. E o velho as 

colocou sobre a madeira seca, vertendo sobre elas uma libação de vinho tinto. 

Os homens mais jovens, perto dele, seguravam nas mãos espeto com cinco 

pontas. E depois de as coxas serem consumidas, provaram as entranhas e 

dividindo o restante em pedaços bem pequenos atravessaram tudo com os 

espetos, assaram cuidadosamente e retiraram do fogo. Terminada a faina, 

prepararam o banquete, comeram e ninguém deixou de receber sua respectiva 

porção.  
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Depois de satisfeito o desejo de comer e beber, os mais jovens coroaram de 

vinho as crateras e o distribuíram a todos os presentes, em copos cheios. E 

durante todo o dia os jovens aqueus apaziguaram o Deus com hinos, entoando 

um belo paian12 (ou peã, παιάν) e celebrando Apolo, o Arqueiro, que em seu 

coração se alegrava ao ouvi-los. 

Quando Hélios se pôs e as sombras chegaram eles se deitaram perto das 

amarras, na proa das naus, e quando Éos de róseos dedos nascida pela manhã 

apareceu, eles voltaram para o vasto exército dos aqueus, e Apolo, o Arqueiro 

lhes enviou um vento propício. E eles ergueram o mastro e desfraldaram as 

brancas velas e o vento inflou entre elas e a onda púrpura soava com ruído, em 

torno da quilha da nau que corria célere sobre as águas, traçando sua rota.  

Uma vez de volta ao vasto acampamento dos aqueus, eles puxaram a nau negra 

até o ponto mais alto das areias da praia, apoiando-a sobre grandes toras de 

madeira, antes de se dispersarem entre as tendas e as naus.  

Mas o divino filho de Peleu, Aquiles dos pés velozes, sentado junto de suas naus 

rápidas, ruminava seu ressentimento e não frequentava nem a ágora, onde os 

varões tornam-se ilustres, nem no combate. E ele ficava ali, consumindo seu 

coração e sentindo falta  do grito de guerra e do combate. 

Quando Éos ressurgiu pela decima segunda vez, os Deuses que vivem sempre 

voltaram todos juntos ao Olimpo e Zeus caminhava à frente. E Thétis não se 

esqueceu do pedido do filho, e emergindo da espuma do mar alçou-se, matinal, 

através do vasto Urano, até o Olimpo, onde se encontrava Aquele que tudo vê, 

o Crônida, sentado afastado dos outros, no mais alto dos muitos cumes do 

 
12 Paian, canto de triunfo em honra de Apolo. É um hino de exaltação, composto no modo dórico 
e cantado  por um solista e um coro, acompanhado pela lira (instrumento de Apolo) e pelo aulo 

(instrumento de sopro).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Aulos_player_Louvre_G313.jpg
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monte. Acomodando-se à sua frente, enlaçou seus joelhos com a mão esquerda 

e com a direita tocou a barba em seu queixo e, suplicando, disse ao soberano 

Zeus Crônion : 

503 - Zeus Pai ! Se alguma vez fui útil aos Imortais, quer por palavras, quer por 

atos, atende minha prece. Honra meu filho, o herói de vida mais breve, pois o rei 

dos homens, Agamenon, o ultrajou e tem a posse da recompensa que dele 

roubou. Mas tu, ao menos, honra-lo, oh Olímpico, mui sábio Zeus, e dá a 

vantagem aos troianos, até que os aqueus tenham honrado meu filho e lhe 

tenham prestado homenagem. 

Assim ela falou, e Zeus, que reúne as nuvens, não respondeu, permanecendo 

por muito tempo calado. E Thétis, tendo enlaçado seus joelhos, que mantinha 

entre os braços, disse uma segunda vez : 

- Consente e promete com sinceridade, ou recusa, pois nada tens a temer, se eu 

souber que sou a mais desprestigiada das Deusas ! 

E Zeus que reúne as nuvens, com um suspiro profundo lhe disse : 

- É certo que isso causará grande infortúnio, pois farás que eu malqueira Hera, 

quando ela me irritar com palavras ultrajantes. Pois ela não cessa, dentre os 

Deuses imortais, de me recriminar por favorecer os troianos no combate. Agora 

vai-te célere, antes que ela te veja. Eu tratarei de fazer o que me pedes e te dou 

como garantia um sinal de assentimento, para que te convenças. E esse é o 

maior dos meus sinais para os Imortais. E eu não poderei nem revocar, nem 

renegar, nem negligenciar o que prometi assentindo com a cabeça. 
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E o Crônida assim falou e franziu suas sobrancelhas azuis e baixou seus negros 

cílios. A cabeleira perfumada se agitou, sobre a cabeça imortal do rei, e o vasto 

Olimpo se viu assim sacudido.  

Depois de assim deliberar, os dois se separaram. E do alto do Olimpo radiante 

Thétis saltou para dentro do mar profundo e Zeus voltou a sua morada. E todos 

os Deuses se levantaram, ao ver seu Pai, e nenhum ousou esperar que ele 

chegasse, saindo todos ao seu encontro. Zeus sentou-se ao trono e Hera, que 

por tê-lo visto não ignorava que ele havia falado com a filha do Velho do mar, 

Thétis dos pés de prata, dirigiu a ele amargas recriminações : 

- Quem, dentre os Deuses, conversou contigo, oh astucioso? Sempre te aprazes 

a secretas resoluções, longe de mim, e nunca me dizes uma única palavra sobre 

o que deliberas. 

E o Pai dos Deuses e dos homens lhe respondeu : 

- Hera, não esperes conhecer todos os meus pensamentos. Eles te seriam 

terríveis, apesar de seres minha esposa. O que convier que saibas, nenhum 

Deus ou homem saberá antes de ti ; mas sobre aquilo que resolvo longe dos 

Deuses, não perguntes nem tentes averiguar.   

551 E a venerável Hera de olhos de novilha lhe respondeu : 
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- Terrível Crônida, que palavras disseste ? Eu jamais te interroguei e nunca tentei 

saber o que pensas, e em teu espírito decides como te apraz. Mas temo que a 

filha do Velho do mar, Thétis dos pés de prata te tenha seduzido. Ao amanhecer 

o dia ela se sentou perto de ti e enlaçou teus joelhos, e penso que tu lhe 

prometeste honrar Aquiles e causar a morte de muitos homens junto das naus 

aqueias. 

E respondendo, Zeus que reúne as nuvens lhe disse : 

- Insensata ! Tu suspeitas de mim sem cessar e de ti não consigo me ocultar. 

Mas nada conseguirás, em tua impotência, a não ser te afastar de meu coração, 

que será mais duro e tua dor mais terrível. Se tuas suspeitas forem verdadeiras, 

fica então sabendo que me apraz agir assim. Por isso, cala-te e obedece a 

minhas palavras. E que te valham todos os Deuses olímpicos para te defender, 

quando eu puser sobre ti minhas invictas mãos.           

Assim ele falou e a venerável Hera de olhos de novilha foi tomada de temor e 

emudeceu, domando seu coração altivo. E na morada de Zeus, os Deuses 

uranianos lamentaram. E o ilustre artífice Hefesto começou a falar, para consolar 

sua mãe bem-amada, Hera dos alvos braços : 

- É certo que nossos males serão funestos e insuportáveis se vós vos 

disputardes assim por causa de mortais e introduzirdes o tumulto entre os 

Deuses. Nossos festejos radiantes perderão seu brilho, se o pior prevalecer. 

Aconselho a minha mãe que ela se convença disso, acalme Zeus, meu bem-

amado pai, para que ele não se irrite novamente e não perturbe mais nossos 

festejos. Pois se o olímpico que atira raios assim o quiser, ele pode nos arrancar 

de nossos tronos, já que é o mais forte. Por isso, tenta acalmá-lo com palavras 

carinhosas e logo o olímpico nos será propício. 

Assim ele falou e pegando uma taça de alça dupla ofereceu-a à mãe, dizendo : 

- Sê paciente, minha mãe, e mesmo que aflita suporta tua desgraça ; pois temo 

ver-te maltratada, tu que me és tão cara, e que apesar da minha dor eu não 
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possa socorrer-te, pois o olímpico é um adversário terrível. Já da outra vez em 

que quis defender-te ele me agarrou pelo pé e me atirou pelos divinos umbrais. 

Rolei por um dia inteiro e quando Hélio foi se deitar é que caí no Lemnos, quase 

sem vida. Ali, os homens síntios13 me recolheram, assim que caí. 

Assim ele falou e a divina Hera dos alvos braços sorriu e aceitou a taça que lhe 

oferecia o filho. Hefesto pôs-se então a servir todos os demais Deuses, retirando 

o doce néctar de uma cratera. E um riso inextinguível se alçou entre os bem-

aventurados Deuses, ao verem Hefesto servindo-os com afã no palácio. 

601 E assim eles se entregaram ao festim, o dia todo, até o pôr de Hélios. E 

nenhum deles foi privado de igual parte da refeição, nem dos sons da magnífica 

lira segura por Apolo, enquanto as Musas cantavam alternadamente, com uma 

bela voz. Mas depois que a brilhante luz solar se deitou, eles também se 

retiraram, cada um para sua morada, que o ilustre Hefesto manco dos dois pés 

tinha habilidosamente construído. E o Olímpico Zeus que dispara raio, se dirigiu 

ao seu leito, ali onde ele repousa quando o suave sono o captura. E ele 

adormeceu e depois dele Hera do trono dourado.” 

 (final do canto) 

 

 

 

Glossário 

 

Criseida (ou Criseis) é uma troiana filha de Crises, sacerdote de Apolo na aldeia 

de Crisa, próxima a Tróia.  

Agamenon a escraviza como um espólio de guerra, declarando-a mais bela do 

que sua própria esposa, e se recusa a permitir que o pai da moça pague um 

 
13 Síntios (Σίντιες) "de fala selvagem" (agriophonoi), o que é diferente de barbaphonoi, como os 
cários (da atual Anatólia), por exemplo. 
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resgate por sua liberdade. É então que um oráculo de Apolo envia uma praga 

que atinge em cheio o exército grego e Agamenon é forçado a devolvê-la, para 

interromper a maldição. Depois disso, o rei compensa a si mesmo por sua perda 

apossando-se de Briseida, que tinha sido capturada por Aquiles, o que o 

ofende profundamente e faz que ele se recuse a participar da guerra de todas 

as guerras. 

                                                             

 

Os mirmidões (em grego, mýrmex = formiga) são um povo mítico da Grécia. 

Seu ancestral é um rei filho de Zeus e de uma princesa mortal seduzida pelo 

Deus quando ele assume a forma de uma formiga. Certa feita, o rei tem a 

população de sua cidade-estado, a ilha de Egina, dizimada vil e ardilosamente 

por uma praga enviada pela cruel Hera, por simples ciúmes : Egina, nome da 

ilha, era justamente o nome de uma das amantes de Zeus, a mãe do rei em 

questão. 

 

A devastação já durava 4 anos. Nada frutificava : o solo se tornara infértil, os 

poços e mananciais secaram e as poucas fontes de água que sobravam eram 

envenenadas pelo veneno de milhões de serpentes. O gado morria, os carneiros 

definhavam, bem como os cavalos nas cocheiras. Os javalis perdiam a fúria, os 

humanos não suportavam o calor e se entregavam a uma agonia sem fim – por 

mais que bebessem, sua sede não era nunca saciada, e eles morriam. E assim, 

a bela ilha, outrora gloriosa, se transformava em deserto desolador...  

 

Foi então que, diante de um altar, o infeliz rei ergueu os olhos para o Olimpo e 

disse : “Oh Zeus, se és de fato meu pai e não te envergonhas de tua prole, 

devolve-me meu povo, ou leva-me também !” A estas palavras ouviu-se um 

trovão ! E de um frondoso carvalho (árvore sagrada de Zeus) próximo ao rei, 

uma multidão de formigas emergiu e subiu pelo tronco, carregando grãos. A 

árvore se agitou num ruído farfalhante e atirou ao chão a multidão de formigas. 

Para surpresa do rei, elas aumentaram de tamanho, ficaram eretas, 
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abandonaram as pernas supérfluas e assumiram a forma humana. Depois disso, 

elas se ajoelharam diante do velho monarca e o saudaram como rei, enchendo 

novamente a cidade e o velho monarca de esperanças. 

  

Os mirmidões eram famosos por seu alto grau de fidelidade e por serem 

soldados poderosos, conhecidos por sua capacidade de decidirem sozinhos o 

rumo de uma batalha. Liderados por Pátroclo, conseguem pressionar os troianos 

e levá-los até as muralhas. Depois da morte de Aquiles, eles se põem a serviço 

de Agamenon. Na Europa da fase pré-industrial a expressão “mirmidão” assumiu 

várias conotações, hoje associadas à palavra “robô”. Em inglês, ela passou 

posteriormente a significar “rufião a soldo”. 

                                                              

Na Ilíada, as forças aliadas gregas são descritas sob diferentes denominações : 

argeus (em grego arcaico Ἀργεῖοι / Argeîoi, 29 vezes) ; dânaos (Δαναοί / 

Danaoí, 138 vezes) ; e aqueus (Ἀχαιοί / Akhaioí, 598 vezes). 

“Argeus” vem do nome da 1ª capital dos aqueus, Argos (“o que brilha”, palavra 

que originou árgyros, “argentum”, “argent”, na região da Argólida. 

“Dânaos”, que significa “descendentes de Dânao”, é o nome da primeira tribo a 

ter dominado o Peloponeso e a região de Argos. 

“Aqueus” é o nome da tribo que, junto com os eólios, foi a primeira a dominar o 

território grego, erigindo sua capital, Micenas – de onde o nome Império Micênico 

(lembrando que as 4 tribos helenas eram os eólios, os jônios, os dórios e os 

aqueus, linhagem étnica mais importante). 

Aparece ainda a denominação “atreu”, sobretudo para designar Agamenon. A 

palavra Ατρεύς / Atreús significa “sem temor” : a expressão vem justamente do 

nome do pai de Agamenon e Menelau – Atreu, rei de Micenas (Argos) e 

fundador da dinastia atreida, ou atrida.   
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                                    principais           figuras 

aquéias 

 

Agamenon, “rei de todos os homens”, “protetor de seu povo”, é filho de Atreu, 

rei de Micenas e de Argos, chefe da confederação aquéia. É correntemente 

intitulado “glorioso atreu, rei dos guerreiros”. 

Menelau, “o louro”, irmão de Agamemon, é rei da Lacedemônia. 

Aquiles “dos pés velozes”, filho de Peleu e da deusa Thétis, rei dos mirmidões. 

Sua cólera implavável, no início do poema, sua atabalhoada retirada do combate 

e, mais tarde, seu regresso, para vingar a morte de Pátroclo, são os temas 

centrais da Ilíada. 

Ulisses (Odisseu), “o engenhoso”, o “ardiloso”, filho de Laerte, rei de Ítaca. Ele 

se destaca pela astúcia e pela habilidade de sua eloquência. 

Diomedes, filho de Tideu, parceiro de Ulisses. 

Ajax, o Grande, rei de Salamina. 

Pátroclo, amigo de Aquiles. 

Nestor, “o velho condutor de carros”, rei de Pylos, o mais velho dos chefes 

aqueus, tem o papel de conselheiro. 

Idomeneu, velho rei de Creta. 
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Os troianos e seus aliados da Trôada, dardânios e lícios. Dardânia era o nome 

de uma região e cidade no atual estreito de Dardanelos. Lícia era uma região da 

antiga Anatólia, na costa sul da atual Turquia. 

 

 

 

 

principais figuras troianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heitor “do elmo resplandecente”, filho do rei Príamo e da rainha Hécuba. “Nobre 

e iIustre”, manifesta grande humanidade. 

Príamo, rei de Tróia (Ílion), velho já enfraquecido mas cheio de bondade, cuja 

parcela de heroísmo está sobretudo associada à coragem e perseverança com 

que enfrenta Aquiles, indo até o campo inimigo implorar pelo corpo do filho mais 

amado, príncipe de todos os troianos – depois de ver morrer vários de seus filhos 

(13 no último ano de Tróia sitiada, dos quais 3 num único dia). Pirro, filho de 

Aquiles, o massacrará sobre um altar, quando do saque de Tróia. 

Páris, irmão de Heitor. Guerreiro inconsistente, é notável por sua beleza. 

Enéas, “conselheiro dos troianos”, filho de Afrodite e chefe dos dardânios. Após 

o saque de Tróia, ele foge levando o palladium de Athena e funda Roma (Virgílio, 

Eneida). 

Sarpedon, filho de Zeus, chefe dos lícios. 



 

 
 

Copyright BASE Instituto de Educação Filosófica.  
Todos os direitos de divulgação, difusão, reprodução e tradução reservados. 
www.basefilosofia.com.br 

27 

Glauco, amigo de Sarpedon. Ele troca as armas com o aqueu Diomedes, 

quando os dois guerreiros inimigos reconhecem pontos comuns de sua 

linhagem. 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

As Queres (ou Keres) aparecem sobretudo na Ilíada. São a imagem do destino, 

nas cenas de batalha. Também são representadas como seres alados, com 

garras e longas presas. Bebem o sangue dos mortos e feridos, nos campos de 

guerra se alimentam desse sangue, fazendo-se acompanhar da Carnificina e da 

Discórdia, em busca dos guerreiros que tenham chegado ao fim de seu percurso, 

para poder lançar sobre eles seu olhar horrendo, rangendo os dentes muito alvos 

que logo cravam na carne ainda viva. Mas são mais do que ‘as Walquírias’ do 

campo de batalha : são concebidas como o destino coexistente com cada ser 

humano, que personificam não só seu tipo de morte, mas também o gênero de 

vida reservado a cada um, o que é mais patente no caso dos heróis – Aquiles 

tem a possibilidade de escolher entre duas Queres, uma que lhe daria vida longa, 

longe da guerra, e outra que o faria ter um percurso mais curto e mais glorioso. 

Em uma das cenas da Ilíada, na presença dos demais Imortais Zeus pesa sobre 

uma balança de ouro as Queres de Heitor e de Aquiles, quando de seu quarto 

encontro, para decidir qual dos dois morrerá ; e o escolhido será o nobre e ilustre 

Heitor amado dos Deuses, pois sua Quer pesa mais. 

 

Hárpia 
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Na época Clássica, a figura das Queres tendeu a se confundir com a de 

divindades análogas, como as Moiras, as Erínias ou as Hárpias, figuração das 

aves de rapina. Mas se as Queres representam de forma exemplar os espíritos 

femininos da morte, as Hárpias são outra coisa, mesmo que sua representação 

tenha mudado bastante, sobretudo em Roma e na Idade Média, quando se colou 

sua imagem ao mundo de baixo. Deu-se a elas contornos de cavalos, de aves, 

de sereias, de Hespérides, de Erínias, ou seja, tudo aquilo que assusta, no 

feminino. 

Na verdade, elas são divindades da devastação e da vingança divina. Mais 

rápidas do que o vento, invulneráveis, devoram tudo por onde passam, não 

deixando mais do que  seus excrementos. Segundo Hesíodo, elas têm cabeça 

de mulher e corpo de pássaro. Filhas de Nyx, a Noite, são geradas sem 

intervenção do masculino, ao mesmo tempo que seus irmãos Hypnos (o Sono), 

Thanatos (a Morte) e o terrível Moros (o Destino fatal). Este também conhecido 

como Oléthros, a Destruição, a Hora derradeira, divindade que personifica o 

encaminhamento rumo a uma sorte implacável – que os romanos chamaram de 

Fatum, o Destino, de onde fatalidade, fatalismo. 

                                                    

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harpy.jpg?uselang=fr


 

 
 

Copyright BASE Instituto de Educação Filosófica.  
Todos os direitos de divulgação, difusão, reprodução e tradução reservados. 
www.basefilosofia.com.br 

29 

as Hárpias atormentando os danados do 7º círculo dos Infernos (suicidas transformados em 

árvores), diante de Dante e Virgílio. Ilustração de Gustave Doré, Divina comédia. 

 

 

Homero as usa como metáfora de ventos devastadores, por oposição aos mais 

suaves. As “cadelas de Zeus”, segundo ele, roubam as almas das crianças. Essa 

leitura se justifica pela etimologia da palavra : ação de capturar, de roubar, raptar. 

Delas, Hesíodo diz que “se igualam em rapidez aos ventos e aos pássaros, 

auxiliadas por suas prontas asas, que as carregam através dos ares.” Ele diz 

ainda que elas são belas e jovens, e têm lindos cabelos, em oposição ao que a 

posteridade cristianizada diria delas, assimilando-as a horrendas moradoras dos 

infernos, seres híbridos representados em algumas sepulturas. Elas passaram a 

simbolizar a maldade, o vício e, na iconografia medieval, a avarice. 

Originalmente, são 3 : a Borrasca, a Pés ligeiros (ou Obscura) e a Voa célere. 

 

Hárpia é o nome científico do gavião real ou gavião de penacho. 

Também é uma borboleta da Europa central. 

Na Europa, a expressão é sinônimo de mulher malvada, e não raro feiticeira. 

Shakespeare fala delas em seu “Muito barulho por nada”, como Homero tinha 

feito muitos séculos antes. 

 

 

                                                             

 

                        Zeus segurando seu bastão encimado de 

um pássaro 
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Por muito tempo o cetro era um simples bastão representando a autoridade. 

Entre os gregos, a referência é o longo bastão de Agamenon, na Ilíada, ou 

aquele usado pelos sábios e posteriormente por juízes, chefes militares, 

sacerdotes e outras figuras que representassem a autoridade.  Na Ilíada, a cada 

vez que o Conselho delibera, é a posse do cetro que designa aquele que tem a 

palavra ; ele é um bastão feito de madeira e ornado com tachas de ouro, passado 

de chefe em chefe pelo arauto, para que ele possa se expressar em nome de 

seu povo. O cetro da Ilíada é fabricado por Hefesto e oferecido a Zeus, que o 

entrega a Hermes, que presenteia Atreu, que o dá a seu irmão gêmeo Tiestes 

antes de morrer. O cetro é finalmente entregue a Agamenon, que o leva com ele 

para a guerra. O cetro é mais do que uma marca de força política, é também um 

signo de força religiosa. 

Em muitas figuras sobre vasos ele é ilustrado como um longo bastão que se 

termina num ornamento metálico. Quando é brandido por Zeus ou por Hades, 

esse objeto é um pássaro, símbolo do próprio Zeus, que confere o estatuto de 

inviolabilidade aos arautos, protegidos pelo que chamamos hoje de imunidade 

diplomática : aquele que o porta não pode ser atacado. Quando Agamenon envia 

Ulisses falar com os chefes aqueus, entrega a ele seu cetro. 

Os kerykes (kήρυκες, pl. de kῆρυξ, keryx) eram arautos ou pregoeiros que 

tinham a obrigação de anunciar ao público todas as coisas, tanto civis quanto 

sagradas ; eles deviam ser escolhidos em uma família ateniense que se dizia 

descendente de Cérix.   

Cértix, (ou Cérice) é um herói filho de Hermes e Aglauro, filha do 1º rei de Atenas. 

Ele se converte num privilegiado mensageiro dos deuses, a exemplo do próprio 

pai, e se transforma no primeiro arauto dos mistérios eleusinos.  

Havia um arauto para o arconte (governante, na época da democracia), outro 

para o areópago (colina de Ares, monte situado a oeste da Acrópole, sede do 

Conselho que ali se reuniu de -480 até -425).  

 

Na Ilíada, Conselho é o nome dado à reunião dos principais chefes aqueus 

(incluindo os reis), unicamente ; nele, se delibera sobre determinada conduta a 
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assumir. Por exemplo, quando Ajax e Ulisses disputam as armas de Aquiles 

(usadas por Pátroclo), é o Conselho que decide que elas caberão a Ulisses. 

No poema, o Conselho se reúne 5 vezes :  

- No canto I, convocado por Agamenon, quando é preciso tomar uma 

decisão para interromper o flagelo da peste que dizima o campo dos 

aqueus há 10 dias. É quando se decide fazer um sacrifício a Apolo, pela 

ofensa feita a seu sacerdote, Crises. 

- No canto II, também convocado por Agamenon, que quer falar às tropas 

sobre o sonho que teve. 

- No início do canto X, novamente convocado por Agamenon, antes da 

dolônia (quando Ulisses e Diomedes surpreendem Dolon, espião a 

serviço dos troianos). 

- No início do canto XIV, convocado por Nestor, sobre a decisão de 

Agamenon de abandonar Tróia. 

- No canto XIX, convocado por Aquiles, que volta ao combate. 

 

                                         

 Luís XIV se apoiando sobre seu cetro     D. Pedro II com o grande cetro imperial investido com 

outros  

                                                                           elementos da Coroa brasileira 

 

Veja-se entrada específica para Boulé/Conselho. 

                                                    

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rigaud_Louis_XIV_1701.jpg?uselang=fr
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Hecatombe    

 

Todos os anos celebrava-se a festa das Panateneias (Παναθήναια), uma 

cerimônia religiosa e social em honra de Athena. Seu ritual consistia em sacrificar 

100 bois, oferecidos aos Deuses pelos habitantes da cidade. Essa festa 

acontecia entre os dias 23 e 30 do mês de hecatombeon, lembrando que em 

grego hecatombe (Hecatombaia / Έκατομβαια) significa justamente “100 bois”, 

em referência ao sacrifício praticado durante a cerimônia. Esse mês equivale ao 

atual mês de julho, 1º mês do ano ático.  

 

A cada 4 anos também aconteciam das Grandes Panateneias, compostas de 

jogos panateneicos e que duravam 3 ou 4 dias a mais. Esses jogos eram os mais 

prestigiosos para os atenienses, apesar de os oficialmente mais importantes 

serem os jogos olímpicos, uma das 4 modalidades de Jogos Panelênicos (ciclo 

de jogos de caráter religioso celebrados em honra dos Deuses e dos quais 

participavam todas as regiões gregas). Quanto aos Jogos Olímpicos, o nome e 

a periodicidade vêm justamente da palavra olimpíada, que é uma unidade de 

tempo, os 4 anos de intervalo entre os jogos. É ela que está na base da 

cronologia do mundo grego, a partir de Alexandre, o Grande. 

 

A festa das Panateneias teria sido uma inciativa do rei Erictônio em homenagem 

a Athena, mas o nome escolhido por Teseu por ocasião do sinecismo (ver 

quadro). Ao contrário dos outros jogos, elas reuniam (em algumas provas) todos 

os habitantes da cidade, inclusive as mulheres, os metecos e os escravos. De 

outras provas só os atenienses podiam participar. Os vencedores das provas de 

atletismo eram recompensados com uma coroa de ramos da oliveira sagrada de 

Athena, assim como com ânforas de azeite de oliva proveniente da mesma 

árvore. Essas ânforas, que foram abundantemente encontradas na Grécia, na 

Sicília e na Itália, retratavam Athena de um lado e a prova em questão do outro. 

Quanto aos vencedores das provas artísticas, estes recebiam uma coroa feita 

de ouro e sua tribo recebia uma soma de ouro, da qual uma parte era consagrada 

a um sacrifício a Poseidon. As provas e concursos eram supervisionados por 
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magistrados especiais que eram sorteados a cada 4 anos, 

os athlotètes (ἀθλοθέται). 

 

                                                       

                                                                                 Vaso (ca. -530)  

Inspiradas nos Jogos Olímpicos, as Grandes Panateneias ganharam por 

iniciativa de Psístrato competições de poesia e de música. Um concurso de 

rapsodos, por exemplo, recitava poemas homéricos. O percurso – chamado de 

Via Sacra – começava fora do perímetro urbano, atravessava o bairro de 

Cerâmica e terminava na Acrópole de Atenas, passando ao longo do Parthenon, 

até chegar ao altar de Athena. 

 

  

                      

A frisa do Parthenon (século -V) retratando as Panateneias foi esculpida em mármore e 

depois pintada. Levemente saliente, permitiu ao escultor melhor retratar o movimento. 

Ela ficava entre as colunas e o teto. Começava descrevendo as jovens, depois as 

divindades, as crianças trazendo o péplos, os sacrificadores, os carregadores de 

oferendas, os magistrados, os carros, os cavaleiros e por fim os preparativos da 

procissão.  

Essa frisa (majoritariamente em poder dos ingleses, atualmente) tinha 160 metros de 

comprimento, com 360 personagens, dos quais 143 cavaleiros, além de 220 animais. O 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Greek_vase_with_runners_at_the_panathenaic_games_530_bC.jpg
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conjunto, meticulosamente composto, mostra em sua parte leste os preparativos do 

desfile, figurado nas partes norte e sul, enquanto a assembleia dos Deuses é figurada 

na parte oeste. 

                                     

O ponto culminante das Grandes Panateneias era o dia 28, aniversário da 

Deusa, quando a cidade oferecia a ela um péplos, vestimenta tecida durante o 

ano pelas ergastinas, jovens pertencentes a famílias atenienses e tingidas com 

açafrão das Índias (atual cúrcuma). A peça era levada em grande pompa por 

toda a cidade, para em seguida ornar a estátua de Athena Poliás (Πολιάς), 

“protetora da cidade”, erigida na Acrópole. 

                  A procissão do péplos, um homem (provavelmente 

um arconte) recebendo o péplos sagrado das mãos de um menino. Frisa do Parthenon, século 

-V (British Museum).                            
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A procissão incluía sacerdotes e canéforas, literalmente “as que portam cestos”, 

meninas de famílias distintas, de Atenas, e que nessas ocasiões traziam sobre 

a cabeça cestos com objetos consagrados (punhais para o sacrifício, alimentos 

etc.). A caneforia era reservada às mais belas, pois assim elas encantavam os 

Deuses e os homens.  Participavam ainda antigos vencedores dos jogos, 

missões de colônias atenienses (e no século -V de cidades da Liga de Delos). 

Essa procissão exibia com magnificência o poder do Império de Atenas, 

sublinhado pela participação de cidades aliadas, num caráter de vassalagem. 

Participar era uma grande honra e apanágio das grandes famílias. Nas 

Panateneias anuais o fausto era um pouco menor. 

Havia também o sacrifício de bois, degolados em honra de Athena. A carne era 

servida num grande banquete que fechava os festejos. 

Com o passar do tempo, dado o alto custo das hecatombes, passou-se a aceitar 

o sacrifício de um único boi + 99 outros animais (todos da mesma espécie) 

menos nobres, mas que deveriam ser sadios e belos, para honrar os Deuses 

como se deve. 

Quando os rituais das Panateneias tinha início, os profanos eram afastados e 

impunha-se o silêncio ; em seguida, os sacerdotes espargiam sobre os animais 

                    Ergastinas, fragmento da frisa retratando as Panateneias 
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uma massa feita de farinha, sal e água, anunciando as preliminares do consumo 

do sacrifício. 

A palavra hecatombe passou, por extensão de sentido, a designar todo e 

qualquer sacrifício. Homero nos fala, na Ilíada, de uma hecatombe de 12 bois, e 

de outro de 50 carneiros. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinecismo (συνοικισμός / sunoikismós) significa literalmente coabitação, 
comunidade de casas, reunião de vários vilarejos em uma cidade. Ou seja, o 
ancestral da polis.  
 
Os etruscos copiaram o modelo grego (e depois os romanos). O rito de fundação 
das cidades obedecia ao mesmo princípio : primeiro, escolhia-se um local alto e 
próximo a um curso d’água, em seguida fazia-se a delimitação do perímetro 
sagrado da cidadela, traçando-se um sulco primordial, que fendia o solo. A 
cidade era então “orientada como o mundo”, em função de um eixo Norte/Sul (o 
cardo) e seu correspondente Leste/Oeste, respeitando-se os 4 pontos cardinais 
e suas 4 respectivas portas. Em seguida, erguia-se um templo no ponto mais 
elevado do mundus, um fosso circular simbolizando o 3º eixo, o vertical ligando 
a cidade com a esfera das divindades ctônicas e a do mundo de baixo. 
 
Em Roma também foi assim. Os costumes foram reinterpretados, mas a Roma 
antiga se fez sob a forma de um sinecismo, em meados do século -VIII, pela 
reunião de várias aldeias (com igualdade de direitos) que coabitavam nas 
diversas colinas da região. 
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