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Ἰλιάδος 

 

2º dia : trégua e batalha 

 

                            

 

 

 

Canto IV (  ) : O rompimento da trégua 

No Olimpo, Zeus quer que a vitória de Menelau seja reconhecida, para que a 

paz seja selada, poupando assim a sagrada Ílion. Mas Hera, que quer a vitória 

dos aqueus a qualquer custo, pede a Athena que convença um famoso arqueiro 

troiano a ferir Menelau, a fim de que a trégua seja rompida. O que realmente 

acontece. 

Durante a revista das tropas, Agamenon exorta ao combate seus melhores 

comandantes, e a guerra é retomada. 
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1 “Os Deuses sentados em torno de Zeus reuniam-se para deliberar no palácio 

do Olimpo de solo dourado ; e enquanto a venerável Hebe lhes vertia o néctar 

eles saudavam-se mutuamente com as taças de ouro, sem deixar de baixar o 

olhar sobre a cidade dos troianos. E logo o Crônida tentou provocar Hera com 

palavras mordazes, assim dizendo com malícia : 

 

- Duas são as Deusas que Menelau tem favorecendo-o : Hera, a argiva, e 

Athena, a alalcomenéia ! Mas ambas estão aqui sentadas, à distância, 

deliciadas vendo-o lutar, ao passo que Afrodite do sorriso suave está sempre ao 

lado de Páris e afasta dele as Moiras fatais. Agora mesmo o salvou, quando ele 

pensava morrer ; mas, enfim, a vitória coube sem dúvida a Menelau dileto de 

Ares. Cumpre a nós decidirmos como as coisas vão acontecer, no futuro :  de 

novo agitaremos a guerra terrível e funestas discórdias, ou faremos nascer a 

amizade entre esses dois povos ? Se esta última opinião conviesse a todos os 

Deuses, a cidade do rei Príamo conservaria seus habitantes e de novo Menelau 

poderia voltar a sua terra natal com Helena, a argiva. 

 

A essas palavras Athena e Hera apertaram os lábios, com despeito : elas 

estavam sentadas uma perto da outra e meditavam a ruína dos troianos. Athena, 

apesar de irritada com Zeus, manteve-se em silêncio e não proferiu uma única 

palavra. Uma cólera selvagem a possuía. Mas Hera, sem conseguir conter por 

mais tempo a ira em seu peito, se exclamou : 

 

- Crônida cruel, que palavra acabas de dizer ? Queres tornar estéreis e vãos os 

meus esforços, o muito suor que suei em penosos trabalhos ? Eu cansei meus 

cavalos e ginetes, conclamando-as contra Príamo e seus filhos. Faz como 

entenderes ; mas nós outros Deuses não aprovaremos. 

 

E Zeus que reúne as nuvens, extremamente irritado, lhe disse : 

 

- Deusa infeliz ! Que males tão graves Príamo e seus filhos te fizeram, para que 

queiras sem descanso arrasar a soberba cidadela de Ílion ? Se pudesses entrar 
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no interior das portas e das altas muralhas para devorares Príamo e seus filhos 

em carne crua, assim como os outros troianos, talvez apaziguasses tua ira ! Faz 

como quiseres, e que essa dissenção cesse, entre nós. Mas uma coisa te direi, 

e guarda bem minhas palavras em tua mente : quanto a mim, quando eu também 

quiser destruir uma das tuas cidades, onde terão nascido mortais que te são 

caros, não procures reter minha cólera, mas deixa-me atuar. Apesar de ter-te 

oferecido de mau grado Tróia, nenhuma cidade é mais cara ao meu coração do 

que ela, sagrada dentre todas as cidades habitadas por homens, filhos da Terra, 

e situadas sob os raios do Sol e sob a abóbada estrelada dos céus, lá onde estão 

Príamo e o povo de Príamo da lança de freixo. Ali, meus altares nunca se viram 

privados de refeições de partes iguais, de libações ou da fumaça dos 

sacrifícios, honra que só a nós Imortais cabe. 

 

50 A ele respondeu Hera rainha com olhos de plácida toura :  

 

- Na verdade são três as cidades que me são mais queridas, Argos, Esparta e 

Micenas de amplas ruas. Estas podes destruir quando elas se tornarem odiosas 

ao teu coração, e não as defenderei nem ficarei ressentida.  Pois mesmo que eu 

ficasse e recusasse sua destruição, de nada me serviria, já que és muito mais 

forte do que eu. Entretanto, meus esforços não devem ser todos inúteis, pois 

também eu sou uma Deusa, e de origem igual à tua. Gerada pelo poderoso 

Cronos, eu sou, a duplo título, digna das maiores homenagens, tanto por meu 

nascimento quanto porque me chamam de esposa daquele que reina sobre os 

Imortais. Assim, cedamos nesse assunto um ao outro : eu a teus desejos e tu 

aos meus. E todos os outros Deuses nos seguirão. Ordena tu a Athena que ela 

se dirija à guerra dos troianos e aqueus e que se esforce para fazer os troianos 

violarem os juramentos feitos, atacando os aqueus orgulhosos de sua glória. 

 

Assim ela falou e o pai dos Deuses e dos homens a ouviu com bons ouvidos. 

Logo dirigiu a Athena palavras aladas [rápidas palavras] : 
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- Vai depressa para o meio do exército dos troianos e dos aqueus e esforça-te 

para que sejam os troianos os primeiros a atacar os aqueus orgulhosos de sua 

glória, violando os juramentos feitos.  

 

Assim dizendo, incitou ainda mais o ardor de Athena. A Deusa alçou vôo dos 

píncaros do Olimpo.  

 

Qual astro brilhante que, enviado pelo filho de Cronos de retorcidos conselhos 

como um presságio a marinheiros ou ao vasto exército de povos, faz brotar em 

torno de si miríades de centelhas – assim se lançou Athena em vôo rápido, 

descendo à terra e se apresentando no meio dos exércitos. E o espanto dominou 

quem olhava, troianos domadores de cavalos e aqueus de belas cnêmides. E 

mais de um deles assim falou, olhando de soslaio para aquele que estivesse 

perto dele : 

 

- As guerras cruéis e funestas recomeçarão sem dúvida entre nós, ou então uma 

aliança entre os dois povos foi decidida por Zeus, árbitro do combate entre os 

homens.  

 

Assim falou mais de um guerreiro aqueu e troiano. Athena, sob os traços do 

lanceiro Laódoco, filho de Antenor, se misturou à multidão de troianos, à procura 

de Pândaro, semelhante a um Deus ; logo encontrou o bravo filho de Licaon. Ele 

estava em pé e à sua volta fileiras de valorosas tropas de soldados armados de 

escudos, que o haviam seguido desde as correntes do Esepo ; dele se 

aproximou a Deusa, dirigindo-lhe palavras aladas : 

 

- Quererás tu me obedecer, bravo filho de Licaon ? Ousarias tu disparar uma 

célere flecha contra Menelau ? Os troianos te seriam reconhecidos e, dentre 

todos, Páris, que te cobriria de glória e honrarias. Dele receberias decerto em 

primeiro lugar presentes esplêndidos, se ele visse o belicoso Menelau, filho de 

Atreu, domado por tua seta e deposto em cima do carro fúnebre. Pois bem, 

dispara uma seta contra o glorioso Menelau ! E promete a Apolo da Lícia, Deus 
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do arco glorioso, que a ele imolarás uma magnífica hecatombe dos primeiros 

cordeiros nascidos quando regressares para casa, à cidadela para ti sagrada de 

Zeleia. 

 

104 Assim falou Athena. E suas palavras foram ao coração do insensato. Súbito 

se apoderou ele de seu arco brilhante, feito com as cordas de uma cabra 

selvagem que ele mesmo tinha um dia atingido no peito, quando ela saltava de 

um rochedo. Saindo de seu esconderijo, Pândaro lhe atravessou um flanco [com 

a flecha] e ela caiu sobre a pedra ; seus chifres, de dezesseis palmos de altura, 

erguiam-se acima de sua cabeça, e eles foram trabalhados e polidos por um 

habilidoso artesão que os ajustou com cuidado e envelopou a ponta com ouro. 

 

Foi esse o arco que ele retesou, depois de o ter apoiado bem no chão ; e seus 

valentes pares seguraram diante dele os escudos, cobrindo-o, com receio que 

os belicosos filhos dos aqueus se precipitassem sobre ele antes de ter sido 

atingido o intrépido Menelau, filho de Atreu. E então Pândaro abriu a aljava e de 

lá tirou uma seta que não fora ainda disparada, de tiro rápido, fonte de negras 

dores. E rapidamente ajustou à corda a flecha pontiaguda, prometendo a Apolo 

da Lícia do arco glorioso que imolaria em sua honra uma magnífica hecatombe 

dos primeiros cordeiros nascidos quando regressasse a casa, na para ele 

sagrada cidadela de Zeleia. 
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Pândaro segurou ao mesmo tempo a flecha pelo entalhe e a corda flexível, e em 

seguida disparou, aproximando o nervo do peito, fazendo o metal da flecha tocar 

o arco. Quando essa arma imensa estava recurvada e tensa, o arco gemeu, a 

corda ressoou e a flecha pontiaguda voou impaciente por entre a multidão. 

 

Mas tu, Menelau, não foste esquecido pelo Deuses afortunados, e sobretudo 

pela filha de Zeus, a triunfante Athena, que, postando-se diante de ti, desviou a 

flecha pontiaguda. A Deusa preservou dela teu corpo como uma mãe afasta uma 

mosca do filho mergulhado em sono suave. Ela própria guiou a seta até ao ponto 

onde as douradas pregadeiras do cinto e o colete duplo se sobrepunham. O tiro 

acerbo caiu sobre o cinturão ajustado com arte ; ele atravessou a armadura, 

cravou-se no colete ricamente trabalhado, penetrou o bronze que ele vestia 

como proteção e para garanti-lo contra a morte. A flecha penetrou nessa barreira 

que tantas vezes o havia protegido do pior e a ponta do dardo rasgou levemente 

a pele de Menelau : e súbito um sangue negro jorrou do ferimento. 

 

E tal como quando uma mulher da Meônia ou da Cária tinge de púrpura o marfim 

para adornar a brida das montarias (esse marfim que, posto nos apartamentos 

e enviado por inúmeros cavaleiros, é reservado ao rei, para se tornar adereço 

para o cavalo e glória para o cavaleiro), assim também, oh Menelau, o sangue 

coloriu tuas coxas fortes e desceu sobre tuas pernas, até teus belos pés. 

E Agamenon, rei dos homens, estremeceu de pavor ao ver o sangue negro correr 

do ferimento de seu irmão. O intrépido Menelau dileto de Ares, ele próprio 

estremeceu também, mas quando viu que a parte em gancho da flecha não tinha 

entrado na carne, a coragem renasceu em seu coração. O rei Agamenon soltou 

um profundo suspiro, e segurando Menelau pela mão tomou a palavra nestes 

termos, no meio de seus pares, que suspiraram também.                                

155 - Querido irmão, foi então tua morte que eu jurava por essa aliança, quando 

te expus sozinho para combater pelos aqueus contra os troianos ! Nossos 
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inimigos te feriram e pisotearam os leais juramentos ! Não, esses tratados não 

serão estéreis, nem o sangue dos cordeiros, nem as libações puras1, nem os 

apertos de mão em que confiamos. O que Zeus olímpico não cumprir agora 

cumprirá no futuro, e os troianos expiarão seu crime – eles, suas mulheres e 

seus filhos ! Sim, eu sei por meu espírito e sinto no fundo de minha psique que 

o dia virá em que perecerão a cidadela sagrada de Ílion e Príamo e o povo desse 

rei hábil no lançamento da lança. O filho de Cronos, sentado no cimo dos céus, 

nas regiões etéreas, Zeus, irritado com tal perfídia, agitará sobre nossos inimigos 

sua formidável égide2 ; e essas palavras não serão vãs. Que dor para mim se tu 

sucumbisses, oh Menelau, e chegasses ao termo fatal de teus dias ! Não me 

restaria outra coisa [a fazer] senão voltar à árida Argos ; pois os aqueus, sentindo 

falta da terra natal, nos forçariam então a abandonar a argiva Helena, para que 

ela se tornasse a glória de Príamo e dos troianos. Tu, meu irmão, teus ossos 

seriam consumidos pela terra nas planícies de Tróia, sem que tivéssemos podido 

terminar nossa tarefa. E algum dos orgulhosos troianos assim diria, insultando o 

túmulo do glorioso Menelau : 

 

- Possa Agamenon saciar assim sua cólera sobre todos os seus inimigos ! Ele 

se vingou conduzindo inutilmente um exército de aqueus até aqui, mas eis que 

voltou para sua querida terra natal com as naus vazias, depois de ter deixado 

para trás o valente Menelau ! 

 

- Eis o que se diria um dia ! Ah ! Que então a terra se abrisse para me engolir ! 

 

 
1 As libações oferecidas aos Deuses não continham água. 
2 O escudo de Zeus é símbolo de uma proteção poderosa. A palavra vem do termo cabra, porque 

era do couro desse animal que se recobriam então os escudos. Nos poemas de Homero égide 

é sinônimo de tempestade, porque, dizia-se, ela fazia um barulho terrível quando era agitada.  
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                         máscara mortuária de Agamenon 

Para tranquilizá-lo, assim respondeu o louro Menelau :  

- Anima-te e não assustes a hoste dos aqueus. Não foi mortal a ferida da aguda 

seta, pois o rico cinturão faiscante me protegeu, e debaixo dele a faixa e a 

couraça fabricada por homens que trabalham o bronze. 

 

Respondendo-lhe assim falou o poderoso Agamenon : 

- Queiram os Deuses que assim seja, caro Menelau. Um filho de Asclépio 

examinará o ferimento e sobre ele aplicará o remédio que acalma as sombrias 

dores. 

                                       

                                                         Agamenon 
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Assim ele falou, e chamou o divino arauto Taltíbio :  

- Taltíbio, chama o mais prontamente possível Macaon, filho do irrepreensível 

Asclépio, para que ele venha ter com Menelau, chefe dos aqueus ; esse herói 

acaba de ser atravessado por uma flecha lançada por algum hábil arqueiro 

dentre os troianos ou dentre os lícios. Ai de mim ! Para ele, a glória, e para nós 

a dor ! 

Assim ele falou, e o arauto, tendo ouvido, obedeceu. Percorreu as tropas dos 

aqueus vestidos de bronze à procura do herói Macaon : logo o viu, em pé, 

cercado dos valorosos aqueus portando  escudos, que o seguiram desde Trica, 

onde pastam os cavalos. Postando-se junto dele, dirigiu-lhe palavras aladas : 

204 - Levanta-te, ó filho de Asclépio : chama-te o poderoso Agamenon, para que 

vás ter com Menelau, chefe dos aqueus ; esse herói acaba de ser atravessado 

por uma flecha lançada por algum hábil arqueiro dentre os troianos ou dentre os 

lícios. Ai de mim ! Para ele, a glória, e para nós a dor ! 

Assim ele falou, e suas palavras tocaram vivamente o coração de Macaon. Logo 

partiram os dois por entre o vasto exército dos aqueus, atravessando-o. 

Chegaram ao local onde estava o louro Menelau ferido, e em torno dele reunidos 

em círculo os mais nobres guerreiros, ali, com ele mais parecendo um Deus, no 

meio dos chefes. Macaon arrancou a flecha do cinturão onde estava cravada, e 

se quebrou a parte em gancho da flecha pontiaguda. Em seguida, desapertou o 

cinturão faiscante e debaixo dele a faixa e a couraça fabricada por homens que 

trabalham o bronze. Porém quando viu a ferida, ali onde a seta aguda havia 

atingido, chupou dela o sangue e, bom conhecedor, nela pôs fármacos 

apaziguadores, que Quíron benevolente oferecera a seu pai, Asclépio. 
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 Enquanto se ocupavam de Menelau, guerreiro de voz sonora, as falanges 

troianas avançavam, cobertas por seus escudos. E os aqueus vestiram de novo 

as armas, e se inflamaram todos de um ardor guerreiro. 

E ninguém viu o divino Agamenon se entregar ao descanso, nem tremer, nem 

recusar o combate, mas sim apressando-se para a luta terrível que enobrece os 

guerreiros ! Deixou os cavalos e o carro com faiscantes adornos de bronze. 

 

À distância, quem mantinha os cavalos arfantes era seu escudeiro Eurimedonte, 

filho de Ptolemeu, vindo do Pireu. O atreu ordenou que os mantivesse por perto, 

para quando o cansaço lhe tomasse os membros ; a ele, o rei, que percorria 

todas as fileiras dando suas ordens soberanas às tropas. Em seguida, percorreu 

a pé as fileiras de homens ; aproximou-se de cada aqueu dos cavalos de pés 

ágeis que visse cheio de ardor e exaltava com estas palavras a coragem dos 

soldados : 

 

- Argeus, não expulsai de seu coração esse valor irresistível ! Pois Zeus, o Deus 

paterno, não viria em auxílio à perfídia ! Os abutres devorarão as carnes 

palpitantes daqueles que, em primeiro lugar, violaram os juramentos ! E nós, 
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quando tivermos conquistado a cidadela de Príamo, levaremos em nossas naus 

as esposas queridas dos troianos e seus filhos ! 

 

Mas a quem ele visse esquivando-se da guerra cruel, a esse ele repreendia com 

palavras furiosas : 

 - Argeus covardes, vis, não tendes vergonha ? Por que ficais assim petrificados 

de medo, como jovens gamos que após terem se cansado percorrendo uma 

grande planície param de repente, sem força nem coragem ? Pois é assim que 

estais, atarantados de estupor, e não combateis. Será que estais à espera que 

os troianos se aproximem até as margens do mar esbranquiçado, onde estão 

nossas naus de belas proas, para verdes enfim se sobre vós o filho de Cronos 

estende sua mão protetora ? 

250 Agamenon, exercendo assim sua autoridade, percorria as falanges 

guerreiras ; e logo, através da multidão, chegou perto de onde estavam os 

cretenses ; esses povos, alinhados em torno do belicoso Idomeneu, estavam 

vestidos com todas suas armas. Qual um javali, por sua força, Idomeneu se 

postava na primeira fileira, e Meríones animava as últimas falanges. Vendo-os, 

Agamenon sentiu uma doce alegria ; e logo dirigiu a um dos comandantes estas 

lisonjeiras palavras :  

- Idomeneu, dentre os dânaos de velozes corcéis eu te honro sempre, seja na 

guerra, seja em qualquer outra empreitada, seja mesmo nos festins, quando os 

chefes misturam na cratera brilhante o deleitável vinho : os aqueus de bela 

cabeleira só tomam o que lhes cabe ; mas tu, tu tens sempre uma taça cheia, tal 

como a minha, para beberes a cada vez que quiseres. Vai pois para a guerra, 

valente Idomeneu, e sê como o homem que te gabavas de ser. 

 

Idomeneu, chefe dos cretenses, respondeu a ele, a seu turno :  

 

- Atreu, serei certamente para ti um fiel companheiro, tal como primeiro fiz a 

promessa e dei a garantia. Mas vai agora incitar os outros aqueus de longos 
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cabelos, para que possamos rapidamente nos dedicar ao combate. Os troianos 

romperam os juramentos ; pois bem ! Que a morte e o luto sejam a parte que 

cabe aos que, em primeiro lugar, violaram os juramentos ! 

 

A essas palavras o atreu se afastou, com o coração cheio de júbilo ; atravessou 

a multidão de guerreiros e chegou perto dos Ajax ; ambos estavam sob suas 

armas, e uma nuvem de soldados seguia seus passos. E qual caudal do mar que 

rola com rapidez sobre a margem, empurrado por Zéfiro e inflando primeiro no 

mar alto, quebrando contra a terra, e se ouriçando em torno dos promontórios, 

vomitando espuma de mar, assim também as falanges se precipitavam ao 

combate. E cada comandante dava suas ordens, e o restante deles marchava 

em silêncio. 

Era uma grande multidão muda, cheia de respeito por seus chefes. E as armas 

brilhantes resplandeciam, quando eles marchavam enfileirados. Mas, como se 

fossem as muitas ovelhas de um homem rico, balindo sem cessar, caminhando 

na direção de uma gruta profunda, assim as falanges, espessas e sombrias, com 

escudos e lanças eriçados, formadas por jovens guerreiros alimentados por 

Zeus, caminhavam com os dois Ajax para o combate assassino. Ao vê-los, o 

poderoso Agamenon dirigiu a eles estas palavras aladas :  

- Ajax, comandantes dos aqueus vestidos de bronze ! A vós não dou ordens, 

pois não precisais que eu o faça ; vós mesmos incitareis vossas tropas a lutar 

com valentia. Que Zeus, Athena e Apolo ponham no coração de todos os 

guerreiros uma coragem assim e logo cairá a cidadela de Príamo, conquistada 

e tomada por nossas mãos ! 

 

292 Assim dizendo, Agamenon deixou os dois Ajax e foi ter com outros 

guerreiros. Em seguida encontrou Nestor, o harmonioso orador de Pilos, 

dispondo seus companheiros e incitando-os a combater em torno do possante 

Pélagon, de Alastor, de Crômio ; do poderoso Hêmon e de Bias, pastor de  povos. 

Nestor dispôs primeiro os cavaleiros com seus cavalos e carros ; por trás deles 

colocou muita e valente infantaria, baluarte das tropas ; e por fim, no meio 
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colocou os soldados sem coragem, para que tivessem de combater, mesmo à 

revelia, de combater à força. Ele se dirigia aos cavaleiros, dando ordens para 

controlar os cavalos, de modo a não se ver ao acaso, no meio do tumulto : 

 

- Que confiante na destreza de cavaleiro e na coragem nenhum de vós pretenda 

combater os troianos isolado à frente dos outros ; e que também não recue, pois 

sereis deste modo mais fáceis de vencer. Que todo aquele que consiga se 

aproximar dos carros inimigos atire a lança, pois dessa forma será muito melhor. 

Foi combatendo assim que nossos antepassados, com prudência e ardor 

enchendo seu coração, destruíram cidades e muralhas. 

 

Assim os incentivava o velho Nestor, desde há muito hábil na arte da guerra. O 

poderoso Agamenon se regozijou ao vê-lo e dirigiu a ele estas palavras aladas : 

 

- Oh ancião, tomara fossem teus joelhos tão firmes e tua força tão inquebrantável 

quanto a máscula coragem que habita teu coração ! Mas a velhice não poupa 

ninguém, oprime. Quem dera outro tivesse tua idade, e que tu próprio, Nestor, 

estivesses dentre os mais jovens ! 

E o cavaleiro Nestor de Gerênia respondeu : 

- Filho de Atreu, eu também gostaria de ainda ser tal fui quando matei o nobre 

Ereutálion. Mas os Deuses não concedem todos os dons de uma só vez aos 

homens. Naquela época eu era jovem ; agora a velhice faz meus membros 

pesarem. Mas permanecerei entre os cavaleiros ; darei a eles coragem com 

minhas decisões e palavras ; e eu penso que é com isso que os velhos podem 

contribuir. Nossos jovens guerreiros, confiando em suas forças, lançarão suas 

lanças contra o exército inimigo ; pois eles são mais ágeis do que eu. 

 

Assim falou Nestor. E o atreu, encantado com suas palavras, continuou seu 

percurso. Chegou perto de onde estava Menesteu, domador de cavalos, filho de 

Peteu ; ao seu redor estavam os atenienses, povo hábil nos combates. Perto 

dele estava também Odisseu de mil ardis e conselhos, e as fileiras dos 
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cefalênios, a quem não faltava força.  Esses guerreiros não haviam ouvido o grito 

de guerra, pois só recentemente tinham sido postas em movimento as falanges 

de troianos domadores de cavalos e as dos aqueus. Eles esperavam que outra 

coluna de aqueus se precipitasse sobre os inimigos e desse o sinal de ataque. 

Ao vê-los, Agamenon, rei dos homens, os recriminou com estas palavras aladas 

: 

 

- Oh filho de Peteu, rei criado por Zeus ! E tu, guerreiro astucioso, fecundo em 

estratagemas funestos, por que tremer assim ? Por que ficais assim para trás, à 

espera dos outros ? Deveríeis marchar nas primeiras fileiras e enfrentar o mais 

ardente tumulto. Pois sois os primeiros a ouvir o meu chamamento quando nós 

aqueus preparamos um banquete para os mais ilustres dos chefes. E vos 

comprazeis a comer carne suculenta e a beber em vossas taças vinho doce 

como mel. Mas neste momento veríeis sem dúvida com prazer dez batalhões 

armados à vossa frente, precedendo-vos nos combates com o bronze 

impiedoso. 

 

O sábio Odisseu, fitando Agamenon com um olhar carregado, exclamou : 

                        

 



 

 
 

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

16 

350 - Filho de Atreu, que palavra escapa de teus lábios ? Como podes tu dizer 

que queremos evitar as lutas da guerra, quando nós aqueus livramos a nossos 

inimigos  uma guerra sangrenta ? Verás, se assim quiseres e se te interessares 

por minha sorte, o amado pai de Telêmaco atacar os troianos domadores de 

cavalos no meio dos combatentes dianteiros. Assim, tuas palavras são vãs ! 

 

Assim que o poderoso Agamenon se deu conta da cólera de Odisseu, mudou de 

linguajar e respondeu sorrindo : 

 

- Nobre filho de Laerte, prudente Odisseu, não quero nem te ofender nem te dar 

ordens. Pois sei que em teu peito bate um coração animado pelos melhores 

sentimentos ; sei também que tu sempre pensas como eu. Agora vamos, 

debateremos isso mais tarde : e se proferi palavras ofensivas, possam os 

Deuses apagar sua lembrança ! 

 

Tendo assim falado, Agamenon se afastou e foi ao encontro de outros guerreiros. 

Encontrou o filho de Tideu, o magnânimo Diomedes, em pé sobre um carro 

ricamente ornado e atrelado a soberbos cavalos. Junto dele estava Estênelo, 

filho de Capaneu. Quando os viu, o poderoso Agamenon explodiu em ainda mais 

recriminações e dirigiu a eles estas palavras aladas : 

 

- Ah, filho do belicoso Tideu, domador de cavalos ! Por que hesitas ? Por que 

passeias teu olhar com temor pelo campo de batalha ? Teu pai não tremia desse 

modo. Sempre à frente de seus caros pares, Tideu se atirava sobre as falanges 

inimigas, ao menos é o que conta quem testemunhou suas proezas. Quanto a 

mim, nunca o conheci nem vi, mas dizem que ele era superior aos demais 

guerreiros. Certa feita foi até Micenas, sem tropas e intento belicoso, como 

hóspede do divino Polinices, para juntos reunir um exército e investir contra as 

muralhas sagradas de Tebas. Os dois heróis suplicaram aos micênicos que lhes 

concedessem valentes auxiliares, e esses povos assentiram e aprovaram o que 

os dois pediam. Mas Zeus os fez mudar de resolução, indicando a eles funestos 

presságios. Por isso Tideu e Polinices partiram, continuando seu caminho, e logo 
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chegaram a Asopo, orlada de juncos espessos e leitos de gramado. Foi então 

que os aqueus mandaram Tideu numa missão : e ele foi, encontrando muitos 

dos filhos de Cadmo banqueteando-se em casa de Etéocles. Ali, o bravo 

cavaleiro Tideu, apesar de só no meio de tantos tebanos, não titubeou : ele os 

desafiou ao combate e todos foram por ele vencidos, de tal modo Athena o 

sustentava ! Os filhos de Cadmo, indignados com os triunfos de Tideu, 

posicionaram em emboscada, em torno desse herói, cinquenta jovens guerreiros 

comandados por Meão, filho de Hemon, semelhante aos Imortais, e pelo 

intrépido Licofonte, filho de Autofone. Mas Tideu fez desabar sobre eles um 

destino vergonhoso e matou-os todos, deixando que um único voltasse para 

casa. O herói Tideu, obedecendo aos prodígios dos Deuses, mandou Meão para 

sua pátria. Tal era Tideu da Etólia ; mas o filho que gerou é menos pronto a 

combater do que ele, e somente superior a ele na conversa. 

 

Assim ele falou. O valente Diomedes nada disse em resposta. Respeitou as 

palavras amargas dirigidas a ele por aquele rei venerável. Mas o filho do glorioso 

Capaneu se dirigiu a Agamenon sem titubear :   

 

404 - Filho de Atreu, não mintas, tu que sabes dizer a verdade. Nós nos 

vangloriamos de ser mais bravos do que nossos pais. Pois fomos nós que 

tomamos a cidade de Tebas de sete portas, conduzindo sob suas muralhas, 

consagradas a Ares, um exército menos numeroso do que o de nossos inimigos, 

confiando nos prodígios dos Deuses e no apoio de Zeus. Os tebanos, ao 

contrário, pereceram vítimas de sua própria covardia. Por isso, não coloques 

nossos pais na mesma posição que nós. 

 

Diomedes, lançando um olhar sombrio ao filho de Capaneu, lhe disse : 

 

- Amigo, fica em silêncio e obedece às minhas palavras. Não considero 

vergonhoso que Agamenon, pastor dos povos, incite a combater os aqueus de 

belas cnêmides. Pois dele será a glória, se os aqueus exterminarem os troianos 

e tomarem a sagrada Ílion ; mas também é sobre ele que se abaterá a desonra 
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se os aqueus sucumbirem ! Marchemos portanto e lembremo-nos de nosso valor 

impetuoso ! 

 

Assim falando, saltou armado do carro para o chão, recoberto de suas armas : o 

bronze, sobre o peito do herói que avançava, fez um som terrível ; e  àquele som 

até o mais intrépido dos guerreiros teria sido tomado de pavor. 

 

Como na praia de muitos ecos as ondas do Oceano, sucedendo-se umas às 

outras, impelidas pelo sopro do Zéfiro, se erguem em crista em alto mar para  

depois ao rebentar mugindo contra a praia, e ali, em torno dos promontórios 

incham e se levantam, cuspindo no ar a espuma salgada – assim avançavam 

em rápida sucessão as falanges dos dânaos para a guerra incessante ; e cada 

um dos comandantes dava ordens aos seus soldados, mas os outros 

marchavam  em silêncio ; nem se diria que aqueles homens tão numerosos 

tinham uma voz no peito, pois todos se calavam, em respeito aos comandantes. 

Os soldados avançavam em ordem, recobertos por suas armas, que, ricamente 

trabalhadas, atiravam por toda parte um brilho vivo. 

Os troianos, ao contrário, eram como incontáveis ovelhas como quando se tira 

seu alvo leite, no estábulo, soltando balidos quando ouvem a voz de seus 

cordeiros : tais eram os clamores confusos que se erguiam do vasto exército dos 

troianos. E seus gritos soavam em línguas diversas, pois esses povos não 

possuíam nem a mesma voz nem o mesmo acento : sua linguagem se misturava, 

pois esses guerreiros tinham sido chamados de muitas terras. 

E Ares incitava a uns, e Athena dos glaucos olhos incitava a outros, e por toda 

parte imperavam o Medo e o Terror e a furiosa e insaciável Éris, irmã e 

companheira de Ares, matador de homens, que além de ser fraco tem os pés 

sobre a terra, mas a cabeça em Urano, o céu estrelado. Era ela quem avançava 

agora, atravessando a multidão ; era ela quem semeava entre os dois povos um 

igual furor, multiplicando os gemidos dos homens. Assim que os dois exércitos 

se encontraram, o que se viu foi o entrechoque dos escudos, as lanças e 
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guerreiros valorosos faiscantes de bronze ; e em seguida as partes cônicas dos 

sólidos escudos se chocaram e um grande tumulto se elevou. 

E quando eles se encontraram, misturaram seus escudos, suas lanças e a força 

de suas couraças de bronze ; e os escudos abaulados se chocaram e um vasto 

tumulto ressoou. E ouviam-se gritos de vitória e os urros dos homens que 

derrubavam ou eram derrubados, e o sangue inundava a terra. Qual rios que, 

inflados pelo inverno, despencam do alto das montanhas e mesclam suas águas 

furiosas em um vale que penetram profundamente, e do qual algum camponês 

ouve ao longe o estrondo, assim também o tumulto dos homens confundidos 

fluía. 

456 Foi Antíloco o primeiro a matar um homem dos troianos que se distinguia na 

primeira fileira, o valente Equepolo, filho de Talísio. Primeiro desferiu-lhe um 

golpe no alto do elmo com crinas de cavalo e pela testa adentro empurrou a 

lança e atravessou o osso com a ponta de bronze. A escuridão cobriu os olhos 

de Equepolo e ele tombou como desmorona uma torre, na rude batalha. Ao cair 

agarrou-o pelos pés o poderoso Elefenor, filho de Calcodonte, comandante dos 

abantes de grande coração ; e ele o arrastou para longe dos projéteis, para 

depressa despi-lo de suas armas. Mas curta foi a duração do seu esforço. Pois 

enquanto arrastava o cadáver o magnânimo Agenor o avistou ; e como Elefenor 

se curvava e deixava o flanco a descoberto do escudo, Agenor o feriu com um 

golpe da brônzea lança, desunindo-o de seus membros. Assim a vida o 

abandonou, e sobre seu corpo começou uma luta terrível de troianos e aqueus ; 

como lobos, eles se atiravam uns contra os outros e cada homem por outro 

homem era derrubado. 

Então Ajax, filho de Télamon, atingiu o filho de Antemion, o jovem e florescente 

Simoésio, que outrora a mãe dera à luz junto às correntes do Simoente, quando 

descia do Ida ; pois para lá tinha ido com os pais para ver os rebanhos. Por essa 

razão lhe puseram o nome de Simoésio. Mas aos pais não restituiu o que 

gastaram ao criá-lo, pois breve foi a sua vida, subjugado como foi pela lança do 

magnânimo Ajax. 
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Enquanto avançava entre os primeiros foi atingido no peito, acima do mamilo 

direito ; a ponta de bronze saiu atrás do ombro e o herói rolou no pó do solo. No 

chão caiu como o álamo que, nascido nas margens verdejantes de um vasto 

charco, faz crescer em seu cimo ramos viçosos, mas depois de ser cortado com 

o ferro fulgente de um artesão hábil para fabricar rodas para um carro magnífico, 

jaz estendido e seco às margens de um rio :  assim Ajax da linhagem de Zeus 

matou Simoésio, filho de Antemion. 

Um dos filhos de Príamo, Antifo da couraça faiscante lançou contra Ajax através 

da multidão a lança pontiaguda, mas não o acertou. Em vez disso, atingiu a 

virilha de um valente par de Odisseu, que arrastava o cadáver de Simoésio, que 

lhe escapou das mãos. Odisseu, irritado, se lançou, à frente das tropas, armado 

do bronze brilhante. Parou perto dos troianos e olhando em redor arremessou a 

lança riscando no ar um traço reluzente. Os inimigos recuaram rapidamente, 

perante o arremesso do guerreiro. Mas Odisseu não havia atirado em vão sua 

lança, pois atingiu o filho ilegítimo de Príamo, Democoonte, que viera de Ábido, 

onde pastam rápidas éguas. Odisseu, irado por causa da perda do amigo, enfiou 

a lança na têmpora do troiano, e a ponta de bronze saiu pela outra têmpora. As 

trevas cobriram os olhos de Democoonte, que caiu com um estrondo e as armas 

ressoaram em torno dele. 

Os mais bravos dentre os troianos e mesmo o nobre e ilustre Heitor recuaram 

assombrados. E então os argeus soltaram grandes gritos, recolheram os 

cadáveres e investiram em frente, com novo ardor, sobre as hostes inimigas. Do 

alto do Pérgamo indignou-se Apolo, que contemplava a batalha ; e esse Deus 

indignado com as proezas dos aqueus, assim encorajou os troianos. gritando :  

510 - Avançai, oh troianos domadores de cavalos ! Não cedais na luta aos 

argeus, pois sua pele não é de pedra nem de ferro, para resistir ao bronze que 

rasga a carne ! E Aquiles, filho de Thétis da bela cabeleira, não está combatendo 

com eles ; esse herói está sentado junto às naus, remoendo a cólera que lhe 

devora o coração ! 

Assim gritou do alto da cidade o terrível Apolo, enquanto a filha de Zeus, a 

gloriosa Tritogênia animava os aqueus e voava em meio à turba, por entre as 

fileiras de guerreiros, quando via sua coragem fraquejar. 
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Então Diores, filho de Amarinceu, foi acorrentado pela morte. Ele foi atingido na 

perna direita junto ao calcanhar, por uma pedra lacerante atirada pelo 

comandante dos trácios – Piro, filho de Ímbraso, que até ali viera do Eno. Tanto 

os nervos como os ossos a pedra impiedosa  esmagou ; e ele caiu para trás no 

pó, enquanto estendia ambas as mãos aos queridos pares. A vida saía-lhe pela 

boca. Mas quem o atingira, Piro, veio correndo, e enfiou seu gládio no corpo do 

outro, junto do umbigo. Logo todas as vísceras se entornaram sobre a terra e as 

trevas da morte envolveram seus olhos. 

Porém a Piro que recuava atingiu com a lança o impetuoso Toas da Etólia, e o 

bronze se cravou no peito, na altura dos pulmões. Aproximou-se então Toas, 

que logo lhe arrancou do peito a lança possante e, desembainhando a espada 

afiada, desferiu-lhe um golpe no estômago, assim tirando-lhe a vida. Mas não o 

despiu de suas armas, pois em volta dele estavam os companheiros trácios, com 

o cabelo no alto da cabeça, segurando nas mãos as lanças compridas ; e apesar 

de sua altura, de sua força e de sua valentia, ele foi obrigado a recuar. 

Desse modo estavam ambos, lado a lado, estatelados no chão : dos trácios um 

e dos epeios vestidos de bronze outro, os comandantes. E em torno deles jaziam 

mortos muitos outros heróis. 

539 E quem, sem ter sido ferido de perto ou de longe pelo agudo bronze, 

percorresse o campo de batalha levado pela mão por Athena, assim protegido 

da impetuosidade dos disparos, não ousaria censurar o ardor dos combatentes 

; pois nesse dia uma multidão de troianos e aqueus jaziam ali deitados, uns 

depois dos outros, com a fronte contra o pó do chão.” 
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 (final do canto) 

 

                                                           

 

Glossário 

Hebe é filha de Zeus e de Hera. Representa a juventude, a vitalidade e o vigor 

dos jovens e, talvez, por isso seja encarregada de trabalhos domésticos. Assim, 

cumpre diversas obrigações, como preparar o banho de Ares, seu irmão, ajudar 

Hera a atrelar seu carro e servir néctar e ambrosia aos demais Deuses. Certa 

feita, quando executava essa tarefa caiu em posição inconveniente e os 

Imortais puseram-se a rir e a zombar dela. Envergonhada, ela se nega então a 

continuar servindo-os e é substituída pelo mortal Ganimedes. Quando Héracles 

é admitido entre as divindades, depois de sua apoteose (ver item suplementar 

no Glossário) ela é dada em casamento a ele.  

Homero não fala de sua ascendência (algumas fontes a fazem filha só de Hera), 

mas a cita 3 vezes : ela á copeira dos Deuses, cuida dos ferimentos de Ares, 
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feitos por Diomedes e ajuda Hera a atrelar os cavalos. Ela tem o poder de 

rejuvenescer os velhos – como faz com Iolau, sobrinho de Héracles – e também 

envelhecer os jovens, como faz com os filhos Alcmeon. 

De todo modo, a função de copeira é a que mais a caracteriza, apesar de essa 

função caber classicamente a Iris, tanto na iconografia quanto nos textos. 

Os romanos a chamaram de Juventas. A tradição, então, quer que os rapazes 

ofereçam uma moeda quando vestem pela primeira vez a toga dos adultos (dita 

toga viril).           

                                   

  

 

           Hebe servindo a mãe (Hera)                                    Hebe servindo o pai (Zeus) 
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                                                    Hebe portando uma libação 

 

                                                     

 

A expressão apoteose remete claramente à divindade 

(ἀποθέωσις / apothéosis). Mais tarde incorporada pelos romanos, Cícero 

teoriza em seu De Republica que homens que tivessem prestado importantes 

serviços ao Estado romano mereciam, após sua morte, viver na morada dos 

Deuses. Dez anos depois disso, Júlio Cesar é o primeiro a merecer tal honraria, 

depois de ter sido assassinado. Em latim, seu correspondente é a palavra 

consecratio, que só podia ser atribuída por deliberação do Senado. No rito 

funerário que se seguia, para ajudar o defunto a encontrar o caminho da celeste 

morada uma águia era solta, no local da pira funerária, para ela acompanhar a 

alma do morto, que passava a receber o qualificativo divus. Cunhavam-se 

então moedas para marcar a ocasião. 

 

O Senado também podia proferir a damnatio memoriaie, contrário da apoteose.  
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Athena alalcomenéia : segundo algumas fontes o epíteto faz referência à 

cidade de Alalcômenas, Alalcômenes ou Alalcomênio (Αλαλκομεναί), na Beócia 

(região central da Grécia continental), onde a Deusa tinha um templo. Segundo 

outras, essa expressão, derivada do verbo que significa afastar, proteger, 

designaria Athena protetora. 

 

                                 

 

Libações, sacrifícios, oferendas 

 

A vida cotidiana dos gregos é pontuada por rituais religiosos e seu calendário 

é em grande parte o das festas religiosas : as da família são objeto de culto 

privado e as da cidade de culto público. Eutífron, adivinho posto em cena por 

Platão no diálogo de mesmo nome, define a assim a piedade (tema central do 

diálogo) : “A piedade consiste em saber orar e fazer sacrifícios dizendo e 

fazendo o que é agradável aos Deuses : ela assegura a saúde das famílias e 

dos Estados”. Ou seja, para os gregos a piedade passa essencialmente, por 

atos, pelos rituais. Nada de adoração. 

 

A prece permite o contato entre a pessoa e o Deus a quem se dirige. Os motivos 

variam, e a pessoa pode recorrer a fórmulas prontas ou improvisar. A prece é 

feita pela pessoa em pé, com os braços erguidos, as palmas das mãos voltadas 

para a divindade em questão ; se estiver se dirigindo a uma divindade ctônica, a 

pessoa se prosterna em direção do chão. Sempre se começa invocando a 

divindade objeto da prece, em seguida pede-se sua ajuda. Em troca dessa ajuda 

a pessoa promete um sacrifício e em geral fala dos sacrifícios já feitos, como o 
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sacrificador a Apolo no canto I da Ilíada (“[...] - Ouve-me, tu que portas o arco de 

prata [...] ! 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 ! [...]”).  

 

A festa (pangiria, ou panegiria) tem entre os gregos um aspecto religioso ; 

celebrada para honrar uma divindade, é ao mesmo tempo ocasião de reforçar 

a coesão da comunidade. Ela se compõe de : 

- uma procissão, que leva as vítimas ao altar (uma mesa onde é feito o 

sacrifício), ao som de flautas (no caso de sacrifícios públicos) ; 

- um sacrifício (momento mais importante da festa) ; 

- hinos, cantos solenes dirigidos aos Deuses ;  

- um banquete que reúne os participantes após o sacrifício. 

 

As competições esportivas também acontecem no quadro da festa religiosa, o 

que sublinha o caráter cívico dessa religião, e não místico. 

 

 

 

Há 2 tipos de sacrifício : 

- o não sangrento, que assume a forma de oferendas de doces ou outro 

alimento ; assim, o homem deixa ao Deus uma parte do que vai comer ou beber 

(por exemplo, a libação de vinho ou leite) ;  

- o sacrifício sangrento, que consiste em imolar um animal (em tempos mais 

remotos ainda aconteciam sacrifícios humanos). 

 



 

 
 

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

27 

 

 

 

O sacrifício acontece em geral pela manhã, o altar é ornado de flores, 

folhagens, guirlandas. Os sacrificadores se vestem de branco, mantêm a 

cabeça descoberta, sobre a qual põem uma coroa de folhas. O punhal que 

utilizam também deve ser puro e imaculado. 

Os animais têm os chifres dourados e são enfeitados com guirlandas de lã. O 

animal a ser sacrificado (como o carneiro da imagem) é levado até perto do 

altar, que os sacerdotes circundam aspergindo o animal e as pessoas com 

água lustral – denominação que nos vem de Roma, onde a prática foi assumida 

com o mesmo caráter que o grego : de purificação, lavagem. Quando uma 

cidade, por exemplo, precisava se purificar de algum delito, ou após um 

massacre ; ou para as colheitas, novas colônias e exércitos, antes da batalha. 

 

Em seguida, os sacrificadores acendem um fogo em cima do altar, atiram grãos 

de cevada e alguns pelos da cabeça do animal sobre a chama ; depois de uma 

oração o degolam, mantendo a cabeça do bicho puxada para trás, de modo 

que o sangue escorra sobre o altar. Em seguida, a vítima é partida em pedaços. 

Depois de examinar as entranhas, os sacerdotes fazem a divisão : uma parte 

para os Deuses, outra para os humanos. Os Deuses têm direito à fumaça e à 

gordura dos ossos que queima, e os humanos têm direito à carne – 

obedecendo à primeira atribuição de partes, feita por Prometeu. 
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A própria palavra sacrifício, em grego, vem de um radical que significa fumaça. 

Essa forma particular de oferenda é destruída pelo fogo, parcial ou totalmente, 

e se algo sobrar, deve ser dividido entre os participantes. A fumaça sobe até o 

alto do monte Olimpo e os sacrifícios fazem parte de todo tipo de rito, público 

como privado. 

 

Dessa forma, o banquete é composto da carne assada sobre o altar e dividida 

entre os participantes. De modo geral, todos (sacrificadores e participantes) 

devem estar em bom estado de pureza religiosa, ou seja, sem mácula de morte 

ou nascimento (devem ter sido purificados, se passaram por esse tipo de 

contato). 

 

Em geral, quem participa são homens, cidadãos e portanto livres ; às vezes, 

metecos e escravos alforriados também tomam parte. Mulheres e escravos não 

alforriados, nunca. Lembrando que elas têm suas próprias festas, como as em 

honra de Deméter. 

 

Quanto aos animais, são carneiros, bezerros, vacas e bois, porcos, cabras, 

bodes. Ou seja, animais domésticos, nunca selvagens. Certas divindades têm 

suas preferências : Poseidon gosta de touros, Athena de vacas, Artemis e 

Afrodite de cabras. A cor da pelagem e o sexo dos animais têm grande 

importância, pois a cor clara diz respeito aos Deuses celestes e a cor escura 

às divindades ctônicas. Os animais masculinos são oferecidos às divindades 

masculinas e os femininos às femininas. Todos os animais devem 

imperiosamente gozar de perfeita saúde. O número de animais sacrificados 

varia : 1, 12, 100 (hecatombe, literalmente). Durante as Panateneias, a 

hecatombe é de 100 bois da mesma cor (ver Glossário canto I). 

 

Em geral, o sacrifício não sangrento é a primeira parte do sangrento, sobretudo 

quando o pedido diz respeito a colheitas. Sacrificam-se plantas e legumes, em 

especial para as divindades ctônicas, e também alimentos – queijo, azeite, 

vinho (nos 2 últimos casos, trata-se de uma libação). 
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O sacrifício sangrento é sempre público, pois assevera a ligação da cidade com 

uma divindade, de onde a importância do banquete que se segue. O altar sobre 

o qual ele é feito é muitas vezes provisório, um montículo de terra ou cinzas de 

sacrifícios anteriores ; alguns são de pedra e podem ser enormes. 

 

 

                                 libação 

 

 

Os sacrifícios feitos em honra de divindades subterrâneas são chamados de 

holocaustos (= aquilo que queima por inteiro). Mas algumas vezes Deuses 

olímpicos (como Zeus) merecem rituais holocáusticos. 

 

Nem mesmo os filósofos se atreveram a contestar a importância desses ritos, 

pois isso significaria questionar a cidade enquanto tal e poderia pô-la em perigo, 

rompendo o frágil equilíbrio do mundo e as relações entre homens e Deuses 

(uma vez mais, vale lembrar que a religião grega é cívica). 
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                                 sacrifício 

 

 

 

 

Quanto às oferendas, elas assumem várias formas, pois podem ser líquidas 

(libações), ou sólidas (sacrifícios sangrentos ou não). Além disso, objetos 

preciosos podem ser depositados num local sagrado (as oferendas 

propriamente ditas). 

 

Exemplo de oferenda feita à divindade tutelar de uma cidade é uma parte do 

butim, em agradecimento a uma vitória, por exemplo. Em Delfos, a via sacra é 

pontuada de oferendas, o que também é um modo de exibir sua força e 

riquezas às outras cidades. As oferendas são um sinal de gratidão e 

reconhecimento, mas não só. A mais famosa de todas é o chamado “tesouro 

de Atenas”, oferecido após a vitória sobre os persas (medos). 

Outro tipo são as estátuas ofertadas por atletas vencedores de provas, 

figurando a divindade protetora. Ou seja, de modo geral oferece-se aos Deuses 

uma parte de tudo o que se ganha de modo excepcional. 

 

Por ocasião das Panateneias, a cidade de Atenas oferece à Deusa um novo 

péplos (ver Glossário canto I) ; a Asclépio (Asclépio), o Deus da medicina, uma 

placa representando o órgão ou membro curado.  
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Ambrosia significa, literalmente, “imortal, divino, que pertence aos Deuses”. 

Trata-se de uma substância divina, alimento sólido dos Deuses que lhes 

garante a imortalidade, não se confundindo, assim, com a fumaça exalada 

pelos sacrifícios. 

 

Ela se caracteriza por sua doçura nove vezes mais doce do que o mel e por 

vezes é apresentada como sendo um líquido. Sapho, por exemplo, fala em 

“misturar uma cratera de ambrosia”. 

                                    ambrosia 

 

Para os gregos, sua primeira função é alimentar os Deuses do Olimpo. Pois 

eles não comem alimento humano nem bebem vinho, só néctar (ver adiante), 

que substitui o alimento líquido, assim como a ambrosia substitui o alimento 

sólido, sem ser ela mesma sólida, necessariamente. 

 

Em Homero, ela é trazida do Extremo Oriente por pombas, para alimentar os 

cavalos divinos. No canto V, 777, ele nos conta que Hera dos alvos braços 
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parou seu carro, desatrelou os cavalos e espalhou uma bruma abundante à 

volta e o rio Simóis3 fez brotar a ambrosia para lhes servir de pasto. 

 

Privar um Deus de néctar e ambrosia é um dos piores castigos que pode ser 

infringido, por algum crime muito severo, como perjúrio a um juramento feito 

sobre as águas do Estige. Nos versos 792-798 da Teogonia, Hesíodo diz que 

“Qualquer um, dentre os Imortais, senhores dos cimos do Olimpo de neve, que 

esparge essa água para corroborar um perjúrio, fica a jazer sem sopro por todo 

um ano. E não aproximará de seus lábios, para se alimentar, a ambrosia e o 

néctar. Fica a jazer sem hálito e sem voz sobre um leito atapetado : um torpor 

cruel o envolverá.”  

 

Os Deuses também usam a ambrosia como unguento, untando o corpo para 

preservá-lo, assim como o de seus favoritos, ou mesmo a fim de conferir 

imortalidade. Assim, o corpo de Sarpedon é besuntado de ambrosia por Apolo 

(XVI, 680), o de Pátroclo por Thétis (XIX, 38) e o do ilustre e nobre Heitor por 

Afrodite (XVIII, 186-187). Nesses três casos, trata-se de preservar o cadáver da 

corrupção. A ambrosia é então descrita como “um óleo divino, que cheira a rosa”. 

Talvez se possa ver aí uma alusão aos rituais de embalsamamento. A própria 

Thétis afirma, sobre Pátroclo : “Mesmo ficando ele ali deitado, jazendo por todo 

um ano, sua carne permanecerá intacta e mesmo mais bela.” Ilíada, XIX, 32-33. 

 

 
3 Filho de Oceano e Téthys, ele nasce no Monte Ida e desagua no Escamandro (Xantos, para 

os Deuses), na planície de Tróia.  
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                                        Sarpedon 

 

Hera a utiliza como cosmético, quando quer seduzir Zeus, no canto XIV, 170-

171 : “com ambrosia, primeiro ela apaga de seu corpo desejável toda a sujidade”.  

O segundo uso é tornar imortal um mortal. Assim, Aquiles teria sido untado pela 

mãe com ambrosia e mergulhado nas chamas que deveriam devorar sua parte 

mortal. 

 

 

 

Quanto ao néctar, ele é o alimento absorvido pelos Deuses, de onde, talvez, a 

confusão que muito se faz, entre ambrosia e néctar, sólido e líquido. 

 

Na Ilíada (XIX, 39), Homero o descreve como sendo vermelho. Por analogia 

com o vinho, ele é apresentado como sendo retirado de uma cratera, onde 

normalmente se mistura água ao vinho.  

 

Afirma-se que os habitantes da região de Olímpia, na Lídia, chamavam de 

néctar uma mistura de vinho e mel na qual maceravam flores. 

 

De todo modo, desde os gregos a palavra denota uma bebida de sabor 

particularmente agradável. 
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Aproximações e correspondências 

Na mitologia egípcia, Inanna autoriza Geshtinanna (irmã da Deusa do vinho) a 

ocupar seu lugar a cada 6 meses, por alternância. Como é rainha do céu, torna-

se o símbolo da ressurreição, comparável a Isis, que conseguiu ressuscitar seu 

marido Osiris (morto pelo irmão, Seth) e ser fecundada por seu espírito, gerando 

Horus. Ou seja, digno de uma Virgem.... 

Como o primeiro casal divino só poderia ter sido formado por dois irmãos, na 

mesma lógica do poder solitário que obrigava os faraós a se casarem com as 

irmãs, Damuz deveria ser irmão de Inana, pelo que Geshtinana seria 

Inana enquanto Vesta, Hestia ou a «Gesta» que alimenta o fogo celeste ou era, 

como o mito atesta, irmã gêmea de Inana. 

Na verdade, Geshtinanna era a “Deusa do vinho” por ser este o papel reservado 

às Deusas da água e do fogo das estâncias termais, em virtude da relação do 

vinho e das bebidas alcoólicas com a água-ardente das artes culinárias da 

telúrica e vulcânica Deusa Mãe “Kima”. Podemos então estar diante de uma das 

facetas de Inana, “senhora de uma miríade de ofícios”. 

Uma das formas de água-ardente era a cerveja : na Suméria/Babilônia, por 

serem terras de semeadura entre rios subtropicais, como o vale do Nilo e do 

Jordão, a cevada era mais cultivada do que a vinha. 
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         Juventas (filha de Jove, Júpiter e equivalente latino de Hebe), com 

o vexillium na mão direita repousa de pé, em postura triunfal ao lado de um troféu formado por 

um equipamento militar completo : capacete, escudo e couraça.  

 

Ela seria uma Deusa de triplas virtudes : do Tempero, da Harmonia e da 

Juventude. O templo de Juventas no Capitólio era mais antigo do que o do 

próprio Júpiter. 

Existe uma possível aproximação da figura de Hebe com o conceito de 

temperança (sophrosyne). Esta, uma das virtudes ditas universais, traduzida 

pelo cristianismo como moderação : equilibrar, colocar sob limites, "moderar a 

atração dos prazeres, assegurando o domínio da vontade sobre os instintos e 

proporcionar o equilíbrio e a harmonia no uso dos bens criados". Para os 

cristãos, essa virtude serve para controlar o pecado da gula. É também uma das 

4 virtudes cardinais (ver quadro). 

Inicialmente significava o que ainda significa no uso comum, o tempero 

adequado em sal dos alimentos, e da água no vinho. 

                                               

                                                   Hebe como copeira de outras Deusas 

 

http://lh6.ggpht.com/-ZbwnRb9QaGo/UXnInHwI9rI/AAAAAAAAIKs/_Xv1CNNXKeU/s1600-h/clip_image003%5b3%5d.jpg
http://lh6.ggpht.com/-DNW4mgPQQr8/UXnIkjLWMsI/AAAAAAAAIKc/h2OD-1K7-GM/s1600-h/clip_image002%5b3%5d.jpg
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Essa questão da justa proporção da água no vinho tem a ver com o fato de o 

vinho ser então muito forte e rústico, e a partilha da água ser, muito antes de 

tudo, algo fundamental para um povo de navegadores, como os helenos. Em 

alto-mar, a água doce é um tesouro, e em terra firme algo precioso, em regiões 

mediterrâneas e do chamado Crescente fértil, nas fronteiras com os desertos do 

sul do Mediterrâneo e do Médio Oriente. 

Eis por que a bebida servida por Hebe é, em mais de um sentido, a bebida da 

eterna juventude. 

Virtudes 
4 virtudes Platão : sabedoria, justiça, temperança (moderação) e coragem (força) 
4 virtudes cardinais : sapiência, justiça, temperança (moderação) e força 
3 virtudes teologais : fé, esperança e caridade 
 
pecados capitais  virtudes capitais 
gula    temperança 
inveja    caridade 
avareza, ganância  caridade                                
ira    paciência, serenidade 
luxúria    castidade 
preguiça, indolência  diligência 
soberba, orgulho  humildade 
vaidade   modéstia 
melancolia   alegria 
cobiça    generosidade 

 

outras : esperança, mentira, arrogância, sinceridade, frugalidade, curiosidade, honra, 
respeito, obediência, fidelidade, coragem, cortesia, compaixão, amizade, perdão  
 
Obs.: 
a lista dos males liberados por Pandora deu origem à dos 7 pecados capitais, que mudou ao 
longo do tempo ; a eles foram associados 7 demônios, 7 virtudes, 7 anões etc. etc. 
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                                   Hebe 

 

Potamos (), em grego, significa rio. De onde o prefixo latino pot-, do qual 

se originam palavras como potência, poder. Em ritos antigos arianos, a palavra 

sôma (σώμα = corpo, em grego) designa a poção mágica que continha os 

segredos do vigor físico.  

Na busca do Graal, temos a cristianização dessa memória, com a lenda do 

sangue do Cristo num cálice consagrado. Ora, soma é uma bebida ritual da 

cultura védica e hindu. Não se sabe exatamente como esta bebida era 

preparada, talvez sob a forma de infusão dos caules da 'soma'.  

 

Alguns antropólogos acreditam que o cogumelo Amanita Muscaria seja o soma, 

ou parte dele, outros afirmam que poderia conter cogumelos psicocibínicos 

(alucinógenos), mas isso permanece um mistério. Não existe certeza quanto ao 

nome das espécies utilizadas na preparação do soma, devido à extinção desta 

expressão cultural dos antigos hindus. 

                      

De todo modo, o que é patente é a associação de poções mágicas, desde a noite 

dos tempos, à noção de força física e vigor psicológico, apanágio da juventude. 

Ou seja, ao ingerir a “poção mágica”, homens mais velhos sentir-se-iam jovens. 

A exemplo da ambrosia, que, ao ser ingerida propicia, dizem os textos, “extrema 

felicidade”. 

 

http://lh6.ggpht.com/-RBEa9F9u49M/UXnIrbwLKqI/AAAAAAAAILM/QJx217-8NSo/s1600-h/clip_image005%5b3%5d.jpg
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                                                                      potnia Athenaia  

                                                  Athena matando a sede de Héracles 

 

 

                                    bodas de Hebe e Héracles 

 

 

http://lh4.ggpht.com/-25Q_mHwi8ws/UXnIvgCYsVI/AAAAAAAAILs/WsLXoF1oIrQ/s1600-h/clip_image007%5b3%5d.jpg
http://lh5.ggpht.com/-po90vPJ_G6Q/UXnItgA11MI/AAAAAAAAILc/Pg_lGOdCfKg/s1600-h/clip_image006%5b3%5d.jpg
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                                               Hebe oferecendo uma libação a Zeus 

 

Alguns comentadores veem nessa Hebe alada uma variante grega de Istar, a 

Deusa alada da caça da mitologia babilônia/sumeriana, que serviu cerveja ao 

próprio pai até embriagá-lo, para lhe roubar os poderes das artes e ofícios da 

nova sociedade urbana agropecuária, já que só possuía as artes da caça, do 

antigo sistema matriarcal de caça e apanha. 

 

Depois que se ofende e se recusa a continuar servindo de copeira, Hebe é 

substituída por Ganimedes, o lindo jovem cuja beleza faz Zeus se transformar 

em águia e raptá-lo, alçando-o ao Olimpo de todos os deslumbres. 

 

                                              Ganimedes 

 

http://lh5.ggpht.com/-YM1rjPat7h8/UXnI6IyTm9I/AAAAAAAAIM4/m7zbV4xgYLc/s1600-h/clip_image012%5b3%5d.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Painter_Ganymedes_Louvre_G175.jpg?uselang=fr
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Zeus raptando Ganimedes, terracota pintada de -480, museu de Arqueologia de Olímpia 

 

 

                                        

                                         Ganimedes e Zeus em águia, Zurique 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus-Gany-sculpt1.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ganymede_statue_Z%C3%BCrich_B%C3%BCrkliplatz.JPG?uselang=fr
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                                                    busto de Ganimedes, Louvre 

 

                 

                            Dioniso sendo servindo (por Nike, Hebe ou Athena Potinija) 

 

 

 

 

Em seu magnífico La Cuisine et le sacrifice en pays grec, Jean-Pierre Vernant & 

Marcel Detienne (Paris, Gallimard, 1979, cap. 10) nos falam da esperança. O 

que tem ela a ver com o sacrifício ? Veremos a seguir. Mas antes vale a pena 

nos determos nessa especificidade da língua francesa que tão bem traduz a 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust_Ganymede_Louvre_Ma535.jpg
http://lh6.ggpht.com/-3g8HNqpgqPs/UXnJAQsrSeI/AAAAAAAAINs/S4N45cDExXM/s1600-h/clip_image015%5b3%5d.jpg
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nuance grega : espoir e espérance (em português ambas traduzidas por 

esperança). 

espoir = promessa, espera ; se inscreve no nosso cotidiano – sua fonte é o 

presente 

espérance = desejo ardente, expectativa ; é uma condição – está ancorada em 

cada um de nós 

▪ O espoir é de dimensão humana, relativo à nossa vida material, 

intelectual, emocional ; ele se volta para um futuro situado na própria vida 

humana e revela uma certa confiança nas forças benfazejas da vida, mas 

também nos recursos do ser humano ; ele é modesto, mas nos enche de 

força. 

▪ Seu contrário é o desespero, um estado de abatimento que não é 

obrigatoriamente definitivo, pois só é resultado de um querer não 

satisfeito. 

 

▪ A espérance tem a ver com uma convicção íntima, se aproxima da fé, 

mas não é somente « divina » : ela é uma relação com forças que são 

maiores do que nós, que vão além de nós mesmos, as forças da Vida com 

V maiúsculo ; ela é mais profunda do que o espoir e mais constante, pois 

não está ligada a acontecimentos, como o espoir, ao qual recorremos 

quando precisamos.    

▪ Seu contrário é a desesperança, mais radical, o desaparecimento da 

capacidade de acreditar, a noite sem fim. 

 

Sófocles apresenta o oráculo, a voz profética, como a “filha da Esperança de 

ouro”.  Em Roma, será traduzida por spes. 
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A elpis grega, explica Vernant, é a personificação do espoir ; é ela que fica presa 

no fundo do jarro de Pandora, quando todos os outros males escapam e se 

espalham sobre a Terra. Ela não é nem boa nem má, mas ambígua, sobretudo 

quando se transforma em princípio de decisão (por exemplo, no caso de um 

médico – já que esse conceito está amplamente presente no pensamento de 

Hipócrates). 

Em sua primeira menção, o conceito de esperança tem uma conotação negativa, 

posta na lista dos males. Mas ao passo que estes últimos, dentre os quais as 

“doenças dolorosas que trazem infelicidade aos homens”, se espalharam pelo 

mundo por causa da curiosidade de Pandora (no limite, porque assim quis Zeus), 

a fim de atingir diretamente os homens, a esperança, quanto a ela, não é liberada 

: 

“Somente a esperança permaneceu ali, no interior de sua infatigável 

prisão, sem passar pelos lábios da jarra, e não voou para fora, pois 

Pandora já tinha recolocado a tampa, conforme o querer de Zeus.”  

Hesíodo, Os trabalhos e os dias, 96-99. 

 

Ou seja, diferentemente dos outros males – como as doenças mortais e a fome, 

por exemplo, mas também tudo o que pesa nas relações entre os homens, 

alterando-as, como a mentira, a calúnia, o assassinato –, a esperança não é 

libertada. Isso equivale a dizer que seu modo de ação e de influência na vida dos 

homens não será como o dos demais males. Eles afetam diretamente, a 

esperança não. 

Todavia, ela está sempre presente na vida humana. O trabalho aparece na obra 

de Hesíodo como tendo valor essencial, para uma ordem humana estável e 

fecunda – e um dos males que escaparam da jarra é justamente a preguiça. O 

homem preguiçoso, nos diz Hesíodo, está condenado a ser indigente e a passar 

fome. A passagem 498-500 é textual : “O homem preguiçoso, que se baseia 

numa esperança vazia, no dia em que não tiver pão fará vivas queixas, em seu 

coração. Uma esperança não cumprida acompanha o indigente, sentado às 

portas da cidade, a quem a vida não está garantida.” 
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A preguiça se fundamenta numa esperança vazia, pois sem objeto. Para os 

gregos, é bom o que se realiza em toda sua plenitude. Essa esperança vazia 

não pode se cumprir, não tem futuro – portanto não é boa. O homem que age 

assim se engana sobre seu próprio presente, pois permanece confortado em sua 

preguiça ; e se engana sobre seu futuro, pois sua vida não está garantida. Mas 

a esperança não atinge o homem diretamente : ela o atinge de modo indireto, 

expondo-o à fome, um mal que se abaterá sobre ele quando já for provavelmente 

tarde demais para abrir os olhos. 

 

Voltando a Vernant e Detienne : 

« Pour qui est immortel, comme les dieux, nul besoin d'Elpis. Pas d'Elpis non plus 

pour qui, comme les bêtes, ignore qu'il est mortel. Si l'homme, mortel comme les 

bêtes, prévoyait comme les dieux tout le futur à l'avance, s'il était tout entier du 

côté de Prométhée, il n'aurait plus la force de vivre, faute de pouvoir regarder sa 

propre mort en face. Mais se connaissant mortel sans savoir quand ni comment 

il mourra, Elpis, prévision, mais prévision aveugle, illusion nécessaire, bien et mal 

à la fois, Elpis seule permet de vivre cette existence ambigüe, dédoublée, 

qu'entraîne la fraude prométhéenne quand elle institue le premier repas 

sacrificiel. Tout désormais à son revers : plus de contact avec les dieux qui ne 

soit aussi, à travers le sacrifice, consécration d'une infranchissable barrière entre 

mortels et Immortels, plus de bonheur sans malheur, de naissance sans trépas, 

d'abondance sans peine ni fatigue, de nourriture sans faim, dépérissement, 

vieillesse et mortalité, plus de mâle sans femme, de Prométhée sans Épiméthée, 

plus d'existence humaine sans la double Elpis, attente ambigüe, crainte et espoir 

à la fois face à un avenir incertain — Elpis en qui, comme chez la meilleure 

épouse, “ le mal tout au long de la vie vient contrebalancer le bien” ». 

 

“Para quem é imortal, como os Deuses, não é necessária a Elpis. Assim como 

para quem, como os animais, ignora que é mortal. Se o ser humano, mortal como 

os animais, pudesse prever o futuro, como os Deuses, se ele estivesse por inteiro 
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do lado de Prometeu não teria mais a força para viver, por não poder olhar sua 

própria morte de frente. Mas sabendo que é mortal sem saber nem quando nem 

como morrerá, Elpis, previsão, mas previsão cega, ilusão necessária, bem e 

mal ao mesmo tempo, Elpis que – só ela – permite viver essa existência 

ambígua, desdobrada em dois, que provoca a fraude prometeica quando institui 

a primeira refeição sacrificial. Dali em diante, tudo ao contrário :  não mais 

contato com os Deuses que não seja pelo sacrifício, consagração de uma 

instransponível barreira entre mortais e Imortais, não mais nascimento sem 

morte, abundância sem dor ou cansaço, alimento sem fome, deteriorar, velhice 

e mortalidade, não mais macho sem fêmea, Prometeu sem Epimeteu, não mais 

existência humana sem a dupla Elpis, espera ambígua, temor e esperança ao 

mesmo tempo, frente a um futuro incerto – Elpis na qual, como na melhor 

esposa, ‘o mal, durante toda uma vida, vem contrabalançar o bem’”. 

 

Sempre presente na paisagem grega, o sacrifício sangrento define as condições 

nas quais é lícito e pio comer carne. Sem alimentação carnívora, não há 

sociedade civil nem comunidade política. O espeto que vai ao fogo é político, e 

o punhal que parte o corpo a ser comido recorta o espaço cívico, ao mesmo 

tempo que inventa a plenitude comunitária. 

No comer carnívoro existe como um lar comum, no qual se cruzam as figuras da 

alteridade : são como histórias de lobos nos limites da cidade, quando o punhal 

que divide mal a carne faz um desvio na direção da violência assassina da guerra 

e da tirania.  

O livro percorre estranhos caminhos mundo afora : fala nos citas, povos 

nômades  indo-europeus que viviam na região da Eurásia central, onde hoje é a 

Ucrânia, a Rússia e o Kazaquistão – ali, um boi assava a si mesmo, história que 

nos conta a estranheza dos nômades em suas carroças ; os citas, havia narrado 

Heródoto, ofereciam vítimas humanas ao sacrifício, o que é perfeitamente 

inaceitável para os gregos – Ares, esse Deus primitivo e violento, não pode ser 

uma divindade central, só marginal. 
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São relatos sobre os extremos do mundo, entre carnes suculentas que nascem 

da terra, para os etíopes, e os gritos de dor que soltam as carnes cortadas das 

vacas ao Sol. É uma análise antropológica que nos faz questionar a pertinência 

do modelo judaico-cristão laicizado por sociólogos convencidos que o social se 

enraíza no espírito do sacrifício. 

Se perguntados sobre de que se alimentam os gregos, nessas ocasiões, 

Vernant e Detienne responderiam provavelmente que eles se alimentam do 

sociável : a carne é um produto cujo estado bruto foi apagado por todos os 

procedimentos que a cidade implantou em torno de si. A alimentação carnívora 

passa pelo sacrifício – ou seja, pelos Deuses – e o sacrifício instaura ao mesmo 

tempo as refeições comunitárias, que remetem à organização política dos 

cidadãos. Além disso, é preciso lembrar que os gregos tentaram eliminar toda 

a violência que matar um animal contém ; por isso os animais levados ao altar 

não eram selvagens, mas sim domesticados, para que os gestos não fossem 

brutais. 

 

Todos os textos de que dispomos tornam evidente essa preocupação : a 

violência é rejeitada completamente pelos órficos vegetarianos, justificada no 

mito, colocada sob silêncio na iconografia, denunciada nos citas (que não são 

gregos). Nos textos e representações artísticas, o animal passa diretamente de 

um ser que caminha a um monte de carne : entre outros, esse não-dito visual 

assume ares de um silêncio cheio de significados, que mascara a violência do 

sacrifício, que sem isso mais pareceria um assassinato. A questão é, mais do 

que tudo, como se mata.  

 

O livro não fala praticamente do “divino” : o que se revela em suas páginas é 

outra coisa : não há nada mais religioso, mais político e mais sociável do 

que comer carne. 
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Vernant já havia nos mostrado como a questão da escolha feita por Zeus 

quando encarrega Prometeu de separar as partes do boi é na verdade 

astuciosa – Zeus não se deixou enganar. Relegou aos homens as carnes que 

se deterioram, o que os remete à própria morte. Assim, os presentes de 

Prometeu à humanidade já não eram mais passiveis de serem separados da 

necessidade do trabalho e da presença da mulher (na sequência do mito, pelo 

castigo imposto). 

 

Essa mulher-esposa que se alimenta do trabalho do homem é diferente da 

mulher-fêmea nascida da Natureza. Ela á a resposta “sofisticada” às 

sucessivas fraudes cometidas por Prometeu. A vida conjugal põe essa mulher 

diretamente em relação com todas as atividades sociais, no cerne da 

complexidade da vida [a dois]. 

 

E se a mulher é o último presente enviado aos homens por Zeus é porque ela 

é um abismo sem fundo. Um nó górdio de todas as sutilezas. Prometeu já não 

pode retorquir.  

 

 

 

 

 

Quíron e Asclépio 

 

Aquiles, Jasão e Asclépio mereceram, dentre outros privilegiados heróis, a 

especial educação de Quíron, “um sábio entre os sábios”, “referência 

incomparável em matéria de educação”, segundo Luc Ferry. 

Quíron (Χείρων), em grego, significa mão. De onde as expressões quiroprática, 

quiromancia etc. Quíron é um centauro respeitado por seus pares. Mais 

comedido do que os demais, que se entregavam à hybris dos prazeres 

dionisíacos, resvalando facilmente na violência, quando embriagados, Quíron 
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ficou conhecido por demonstrar sempre os signos da civilização : inteligência, 

temperança, nobreza. Além disso, era habilidoso com as mãos, na arte da 

medicina e da cirurgia. 

 

Origem 

Cronos assume a forma de um cavalo para seduzir uma ninfa, escondendo-se 

da esposa, Reia. Desse amor nasce Quíron, já na origem diferente dos demais 

centauros, filhos do Sol e das nuvens de chuva. 

 

O nascimento dessa raça híbrida vem da história de Íxion (ver quadro adiante). 

 

Tardiamente, no período Clássico, surgiu a versão de que Quíron seria filho de 

Íxion e Nefele (em grego, nuvem). 

Fundamental é o aspecto de ele ter sido criado por Apolo, que o educa ensinando 

a ele suas artes (techné) : as terapias de cura, a música, a poesia, a ética, as 

artes divinatórias, a filosofia. Adulto, Quíron se transforma em grande curandeiro 

e astrólogo, e respeitado educador.  É ele quem instrui os heróis. Quando Peleu 

se apaixona por Thétis (a mãe de Aquiles), é a Quíron que pede conselho sobre 

como agir com ela, divindade marinha por isso capaz da metamorfose. É assim 

que ele enlaça a nereida até ela esgotar sua capacidade de mudar de forma. 

Mais tarde, quando os dois se separam, por causa dos rituais por ela cumpridos, 

com o objetivo de tornar Aquiles imortal, o menino é entregue a Quíron pelo pai, 

para curá-lo das queimaduras. Thétis pretendia cauterizá-lo e logo em seguida 

curá-lo com ambrosia, mas Peleu não dá tempo a ela. 

Em outra versão Peleu leva o menino para Quíron quando Thétis o abandona e 

volta a viver entre as nereidas. 

Seja como for, o centauro alimenta Aquiles com entranhas de leões e javalis, 

com moela de lobas e ursos, para que ele adquira a força desses animais. 

Quando cresce, o futuro herói recebe uma educação primorosa, física e 

intelectual de alto nível – do manejo de armas ao domínio dos animais, passando 

por caminhar no meio das águas, pelos segredos das plantas medicinais, pela 
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música e medicina. É Quíron que inculca em Aquiles um sem número de valores, 

transformando-o no exemplo do herói perfeito. 

É na caverna do centauro que Pátroclo e Aquiles se conhecem, quando o jovem 

é ali deixado pelo pai, para aprender o manejo da lança, a arte da harpa e a da 

cavalgada, sobre o dorso do próprio centauro. 

Quíron forma também Odisseu, Teseu, Ajax, os Dioscuros, Enéas e Héracles – 

que acaba causando involuntariamente o ferimento que o levará à morte. 
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Dor e sacrifício 

Durante uma batalha contra os centauros, Héracles fere acidentalmente o amigo 

no joelho, com uma flecha. Apesar de aplicar unguento sobre a ferida, ela não 

pode ser curada, pois Quíron havia mergulhado a ponta das flechas no sangue 

da hidra de Lerna (veneno incurável). 

Sofrendo de dores insuportáveis, Quíron suplica a morte aos Deuses, já que é 

imortal. Ela lhe é concedida em troca da imortalidade de Prometeu, pregado a 

um rochedo e tendo o fígado devorado todos os dias por uma águia.  

Íxion era rei da Tessália, e também ultrajou os Deuses. Dentre outros crimes, foi o 

primeiro a derramar o sangue de um parente, e por isso foi condenado a ser 

amarrado a uma roda de moinho que um vento fazia girar eternamente.  

A história é a seguinte : Íxion prometeu um valioso presente (éguas) ao pai de uma 

jovem com quem queria se casar, mas não cumpriu a promessa. Por causa disso, o 

sogro tomou suas éguas. Escondendo seu ressentimento, Íxion convidou o sogro 

para ir a sua casa e o atirou num fosso cheio de carvões ardentes. Esse crime 

desrespeitava as sagradas leis da hospitalidade, e dessa forma horrorizou os reis da 

região, que se negaram a purificá-lo, o que obrigou Íxion a viver escondido, 

furtando-se ao trato com as outras pessoas. Abandonado por todos, implorou o 

perdão de Zeus, que o concedeu, por ponderar que até os Deuses fazem loucuras 

de amor. Ele foi purificado e até convidado à mesa dos Deuses. Mas em vez de se 

mostrar agradecido, tentou seduzir Hera. Zeus ficou sabendo e criou uma nuvem 

com a forma de sua real mulher, e a fez aparecer a Íxion, que caiu na armadilha. Da 

união com a falsa Hera (Nefele = nuvem) nasceu o Centauro, que na idade adulta 

se juntou a éguas e gerou a raça dos homens-cavalo, que por esse motivo são 

chamados de ixionadas. 

Zeus o desterrou, achando que o fato de ter tomado o néctar dos Deuses tinha 
tresloucado Íxion, que passou a se gabar de ter seduzido a Deusa. Quando Zeus 
descobriu, o matou com seu raio (único meio de liquidar alguém que provou a 
ambrosia) e o atirou no fundo do Tártaro, onde Hermes o amarrou a uma roda em 
chamas, que gira sem parar, por toda a eternidade. O único descanso que ele teve 
foi quando Orfeu esteve no Hades, pois seu canto fez a roda parar por instantes. 
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Zeus transforma Quíron na constelação de Centauro, próxima do Cruzeiro do 

Sul (não confundir com a de Sagitário). Inconsolável entre os inconsoláveis 

discípulos, Peleu chora as mãos benfazejas do mestre: “Eu imploro, pai querido, 

não me deixes ! Eis que chega o nono dia, quando tu, o justo Quíron, és posto 

em meio às estrelas.” (Ovídio, Fastos). 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quíron também é considerado o primeiro veterinário, já que usa seus grandes 

conhecimentos médicos para curar criaturas de todas as espécies. 

 

A hidra de Lerna é uma criatura horrenda dotada de múltiplas cabeças, dentre as 
quais uma inteligente, imortal. Filha de Tufão (Tífon, o monstro que luta contra 
Zeus depois da ordenação do Cosmos), ela é criada por Hera. Com corpo de 
serpente, seu hálito é mortal. Quando vai combatê-la, Héracles corta suas cabeças, 
mas elas nascem novamente, logo em seguida. O herói pede então ao sobrinho que 
incendeie o bosque vizinho ; a cada vez que uma cabeça brota, ela é cortada e 
cauterizada com um galho incandescente, o que a impede de renascer.  
Para derrotar Héracles, Hera envia um escorpião em auxílio da hidra, mas Héracles 
o esmaga com o calcanhar. Hera transforma o animal na constelação de Câncer. 
Mitógrafos formularam uma interpretação do mito aproximando-o com o pântano 
de Lerna, em que a hidra seria a representação de nascentes que voltavam a brotar, 
tornando infrutíferos os esforços do herói, de secar a fonte (um dos trabalhos). 
Outra interpretação fala de Lerno, rei da região de Hidra : cercado por incontáveis 
arqueiros, sempre que um deles é abatido outro o substituía. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurus_hevelius.png
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Curiosidade  

Quíron é um personagem muitas vezes adaptado e que serviu de inspiração, por 

exemplo, para Dante, em sua Divina comédia (na qual ele é o guardião do sétimo 

círculo do Inferno, no Canto dos centauros). Também para John Updike, O 

centauro (deslocado para o contexto de uma localidade norte-americana, no 

século XX) ; o Fausto, de Goethe ; nos Senhores do Olimpo, de Javier Negrete 

; na saga Percy Jackson e os senhores do Olimpo ; na adaptação para o cinema 

Percy Jackson e o ladrão do raio (com Pierce Brosnan) ; no jogo eletrônico Age 

of mythology, da Microsoft games. 

 

 

 

 

Asclépio  

Asclépio é a divindade da arte da cura. Hipócrates de Cós foi seu seguidor mais 

eminente. Lembrando que as epidemias na Antiguidade dizimaram 

populações. Hipócrates viveu de -460 a -370 e é o grande responsável pelo 

estabelecimento das regras éticas no exercício da medicina ; ele redige o tratado 

Pharmakitis e transforma a Medicina em disciplina autônoma tanto da Filosofia 

quanto das crenças religiosas. 

 

No famoso juramento até hoje repetido, ele começa dizendo : “Eu juro por 

Apolo, médico, por Asclépio, Hígia e Panacéia, por todos os deuses e deusas, 

e prometo cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa escrita que 

se segue : [...].” 

 

Asclépio, sabemos, é filho de Apolo, o Deus da inteligência racional e que 

prefigura a ciência como ela se manteria em todo o Ocidente. Em latim, 

Asclépio se transformaria em Esculápio.  
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Hígia é filha de Asclépio, e de Epione, a ninfa de Cós, Deusa da Saúde, da 

Limpeza e da Higiene (palavra originária de seu nome) : ou seja, a medicina 

preventiva. Em latim seu nome foi traduzido como Salus, de onde saúde. É dela 

a taça que simboliza a Farmácia e cabe a ela zelar pela saúde de todos os 

animais, além de preconizar os bons alimentos necessários a cada um, e os 

remédios apropriados a seus males. Ela simboliza, de certa forma, os instintos 

vitais, pois sustenta as forças dos seres mortais e previne as doenças, evitando 

que seu pai tenha de intervir com constância.  

 

Irmã de Hígia, Panacéia é a Deusa da medicina curativa. Essa palavra era 

entendida como sinônimo de teriaga (medicamento de composição complexa, 

usada como antídoto contra a mordida de qualquer animal venenoso ; remédio 

caseiro). 

 

 

 

Asclépio ainda é um mortal quando, ao restituir a vida a um morto, desperta a ira 

de Hades. Como castigo, Zeus atende ao pedido do irmão, o senhor das 

profundezas, e fulmina o médico com seu raio. Mas como Asclépio é filho de 

Apolo, este resolve se vingar atacando os Ciclopes, que fabricavam as armas do 

olímpico Deus, no Etna. Ele Ele faz isso matando os filhos dos Ciclopes. Zeus, 

por conta disto, pune Apolo, condenando-o a passar um ano como escravo do 

rei da Tessália. Mas depois da morte de Asclépio, o próprio Zeus o admite como 

Deus. 

 

O caduceu de Asclépio com a serpente é até hoje símbolo da Medicina e da 

própria OMS – que não deve ser confundido com o caduceu de Hermes, no qual 

duas serpentes se entrelaçam. É com ele que se podem curar as picadas desse 

animal. 
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O nascimento de Asclépio já o prefigura como ligado à preservação da vida, 

pois ele é retirado do ventre da mãe por Apolo, seu pai, quando a ninfa estava 

na pira funerária à qual tinha sido condenada, por ter sido infiel a Apolo.  Toda 

sua arte lhe será ensinada por Quíron. 

 

Seu culto tem início no Epidauro (Peloponeso). Em vários outros pontos, como 

Cós, Knidos e Pérgamo, havia templos onde sacerdotes se dedicavam à cura 

de doentes. Nos templos de Asclépio, a cura era feita através da chamada 

incubatio, que consisitia em os doentes passarem a noite ali e serem 

supostamente visitados pelo Deus em sonhos. A cura lhe era então concedida, 

ou na forma de medicamentos ou na forma de um ato cirúrgico, ou por 

informações e recomendações sobre a doença. 
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                                   cirurgia 

              Asclépio     
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Mais antiga representação conhecida de uma consulta médica : médico praticando uma sangria 

em um paciente, século -V 

 

 

No verso 204 do canto IV é feita uma menção ao médico Macaon, filho de 

Asclépio. É ele o encarregado de curar Menelau, atingido por uma flecha. Ele 

começa por examiná-lo, depois retira a flecha, põe a parte ferida a nu, chupa o 

sangue dali e aplica medicamentos (φάρμακα / phármaka) oferecidos pelo 

centauro Quíron a Asclépio, que os transmitiu ao filho. 

 

A medicina já é reconhecida como uma arte acabada, de onde a frase que 

ficaria famosa : “Um médico sozinho equivale a muitos homens”. Frase de 

Idomeneu sobre Macaon, justamente. A Ilíada dá mais destaque a ele do que 

a seu irmão Podalírio. Comentadores antigos sugerem que Homero via em 

Macaon um cirurgião e em Podalírio um simples médico. A própria etimologia 

evidencia isso : μάχαιρα / mákhaira significa punhal, faca. 
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relevo votivo dedicado a Asclépio e Hígia agradecendo pela cura de uma perna, século I ou II 

 

                             

                                      Hígia, filha de Asclépio 

 

                              

                             Aquiles fazendo um curativo em Pátroclo 

 

                                                 


