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Ἰλιάδος 

2º dia – trégua e batalha 

                         

      

 

Canto V (   ) : A aristia de Diomedes 

Este é o canto da fúria guerreira de Diomedes. Ele luta contra Afrodite e a fere.  

 

Na fúria da batalha, os aqueus massacram um grande número de troianos. 

Diomedes brilha. Ajudado por Athena, o rei de Argos realiza grandes prodígios, 

ferindo Enéas e sua mãe, Afrodite, vinda em socorro do filho. Os Deuses entram 

na batalha : Apolo salva Enéas e exorta seu irmão Ares a lutar em favor dos 

troianos.  

 

Mas os troianos são valorosos e Heitor, inflamado pelas palavras de Sarpedon 

(filho de Zeus e Europa, irmão de Minos), lidera as tropas. Preocupadas com a 

reviravolta, Athena e Hera se armam e vão socorrer os aqueus, massacrados 

por Ares, que também é ferido por Diomedes. Por fim, as Deusas e Deuses 

sobem ao Olimpo, para apresentar sua discórdia a Zeus. 
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1 “E então Athena deu força e audácia a Diomedes, para que ele brilhasse, 

dentre todos os argeus e alcançasse uma grande glória. E ela fez jorrar de seu 

elmo e de seu escudo uma chama inextinguível, semelhante à estrela do outono, 

que arrebenta e resplandece fora do Oceano. Uma chama desse tipo jorrava de 

sua cabeça e de seus ombros. E ela o fazia avançar, em meio à multidão ardente 

em que todos os bravos se precipitavam tumultuadamente.  

Havia entre os troianos um homem rico e irrepreensível : era sacerdote de 

Hefesto e chamava-se Dares. Tinha dois filhos : Fegeu e Ideu, conhecedores de 

toda espécie de combate. Esses dois guerreiros, separando-se dos outros, 

investiram contra Diomedes. Eles seguiam montados no carro, mas o filho de 

Tideu avançava a pé. Mal se aproximaram do inimigo e Fegeu foi o primeiro a 

arremessar a lança de longa sombra. Por cima do ombro esquerdo do filho de 

Tideu voou a ponta da lança, sem ferir o herói. Em seguida lançou-se contra ele 

com seu bronze o filho de Tideu. Então Diomedes atirou com força sua lança 

contra Fegeu : e não foi em vão que o dardo lhe fugiu da mão, pois acertou-lhe 

no peito, entre os mamilos, atirando-o do carro. Na mesma hora, Ideu fugiu, 

deixando o lindíssimo carro, sem ousar colocar-se ali para proteger o corpo 

inanimado do irmão. Não teria aliás escapado à escuridão do destino se Hefesto 

não o tivesse protegido, escondendo-o nas trevas, para que o velho Dares não 

fosse acometido completamente pela dor. O filho do magnânimo Tideu arrebatou 

então os cavalos, dando-os aos seus pares, para que os levassem até as 

côncavas naus. E quando os corajosos troianos viram os filhos de Dares, um em 

fuga e o outro estendido ao lado do carro, seu espírito foi tomado pelo desânimo. 

Porém Athena do glauco olhar tomou pela mão o cruel Ares e assim lhe dirigiu a 

palavra : 

- Ares, Ares flagelo dos mortais, sanguinário derrubador de muralhas ! E se 

deixássemos os troianos e os aqueus combatendo, para que Zeus decida a qual 

dos dois povos ele quer conceder a glória, enquanto nós nos retiramos, evitando 

desse modo a ira de Zeus ? 
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Assim dizendo, ela levou o cruel Ares para longe da batalha. E ela o sentou sobre 

a ribeira arenosa do rio Escamandro, enquanto os dânaos punham em fuga os 

troianos e cada chefe imolava um inimigo. Primeiro Agamenon, rei dos homens, 

atirou do seu carro o possante Ódio, o chefe dos halizonas. Nele, o primeiro a 

fugir, acertou com a lança nas costas, no meio dos ombros, empurrando-a até 

sair pelo peito. Caiu com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. 

Em seguida Idomeneu matou Festo, filho de Boro, o Meônio, que viera de Tarna 

de férteis sulcos. O famoso lanceiro Idomeneu é que atingiu esse guerreiro no 

ombro direito com sua grande lança, quando subia no carro. O filho de Boro caiu 

por terra e uma nuvem escura obscureceu seus olhos. Apressaram-se a despojá-

lo de suas armas os escudeiros de Idomeneu. 

O filho de Estrófio, o valente caçador Escamândrio, foi morto pela lança 

pontiaguda do atrida Menelau, filho de Atreu. A própria Artemis ensinara 

Escamândrio a matar com suas flechas os animais selvagens que nas 

montanhas nutrem as florestas. Mas de nada lhe servia agora Artemis, a 

arqueira, nem sua perícia com o arco, que havia sido a glória desse herói. Mas 

o atrida Menelau, famoso lanceiro, matou-o com a lança que se cravou nas 

costas, entre os ombros, saindo pelo peito. O filho de Estrófio desmoronou sobre 

a terra e suas armas ressoaram ao longe. 

59 E Meríones matou Féreclo, filho de Técton, filho de Hármon, cujas mãos 

sabiam fabricar maravilhosos artefatos, querido que era de Athena. Ele é que 

havia construído para Páris as naus fonte de males sem fim, que para todos 

tornaram-se funestas, assim como para ele próprio, que desconhecia os 

oráculos dos Deuses. Perseguiu-o Meríones : quando o apanhou, enfiou a lança 

em seu quadril direito : a ponta mergulhou em suas entranhas e saiu do outro 

lado, acima do osso. Gemendo, Féreclo caiu de joelhos e a morte sombria o 

envolveu na mesma hora. 

E Meges matou Pedeu, filho de Antenor. Filho ilegítimo, embora o tivesse criado 

a divina Tiano da mesma forma que seus queridos filhos, para agradar ao 

marido. Dele se aproximou o filho de Fileu, famoso lanceiro. E o atingiu com a 

lança afiada no nervo do pescoço : e o bronze cortou por completo a língua 



 

 
 

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

5 

debaixo dos dentes. O troiano caiu no pó e seus dentes se cerraram contra a 

frieza do bronze. 

Eurípilo, filho de Evenor, matou o valente Hipsenor, filho do altivo Dolopíon, a 

quem fizeram sacerdote do Escamandro, honrado pelo povo como um Deus. 

Eurípilo, o glorioso filho de Evenor, investiu contra ele com o gládio na mão, 

quando o guerreiro fugia à sua frente e a meio da corrida lhe desferiu um golpe 

no ombro com a espada, decepando-lhe o braço cheio de vigor. 

O braço caiu ensanguentado no chão plano ; e a escura morte e o destino cruel 

fecharam os olhos do herói troiano. 

Tais eram as proezas dos combatentes naquelas terríveis refregas. Quanto ao 

filho de Tideu, não se saberia dizer a que lado pertencia, se era com os troianos 

ou com os aqueus que ele lutava. Ele corria pela planície, qual um rio que 

transborda em época de temporal  e cujas águas subitamente rompem os diques 

; nada poderia retê-lo, assim como diques compactos não protegem pomares 

verdejantes. Esse caudal vem de repente, assim que Zeus o inunda com suas 

tempestades, e desmorona em toda parte o trabalho dos homens, a exemplo dos 

batalhões troianos diante de Diomedes : sem poder contê-lo, debandaram em 

grande número. 

Todavia, quando Pândaro, o glorioso filho de Licaon o avistou, irrompendo pela 

planície e desbaratando as falanges inimigas, depressa retesou contra o filho de 

Tideu seu arco recurvo e disparou com pontaria certeira contra o ombro direito, 

no topo da couraça ; atravessou-a a seta amarga, penetrando por completo. A 

couraça ficou salpicada de sangue. E então o glorioso filho de Licaon gritou com 

voz forte : 

102 - Levantai-vos, magnânimos troianos domadores de cavalos ! Foi atingido o 

melhor dos aqueus ; e não penso que ele resista por muito tempo à flecha 

poderosa, se é verdade que um Deus filho de Zeus comandou meus passos 

quando parti da sorridente Lícia !  

Foi assim que falou Pândaro, em tom triunfante. Mas a seta veloz não matou 

Diomedes. O herói recuou e se posicionou junto de seus cavalos e do carro e 

dirigiu a palavra a Estênelo, filho de Capaneu : 
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- Levanta-te, valoroso filho de Capaneu, e desce do carro, para me arrancares 

do ombro a seta cruel. 

Assim ele falou ; e Estênelo saltou do carro, se aproximou de Diomedes e em 

pé, a seu lado, arrancou do ombro a seta aguda : e no mesmo instante um 

sangue escuro jorrou através da túnica flexível. E Diomedes de voz sonora assim 

suplicou a Athena : 

- Ouve-me, filha indômita de Zeus tempestuoso ! Se sempre nos protegeste, a 

mim e a meu pai, na guerra cruel, vem novamente em meu socorro. Concede-

me matar esse guerreiro. Coloca-o diante da minha lança impetuosa, ele que 

me feriu primeiro e que se vangloria de tê-lo feito e que pensa que eu já não 

verei por muito tempo a esplêndida luz de Hélios. 

Assim ele falou em prece e Athena o atendeu. Ela tornou seus membros, pés 

e mãos mais ágeis ; e aproximando-se, ela disse a ele em palavras aladas : 

- Ataca agora os troianos sem temor, Diomedes. Em teu peito eu atirei o ardor 

de teu pai, esse fogo que consumia o bravo condutor de carros, Tideu. E 

dissipei a nuvem que estava sobre teus olhos, para que reconheças os Deuses 

e os homens. Se algum dos Imortais vier te tentar, não luta contra ele ; mas se 

Afrodite descer entre a multidão, atinge-a com o bronze pontiagudo. 

Assim falou Athena dos glaucos olhos e Diomedes voltou à carga, misturado 

às primeiras fileiras. É verdade que outrora ele já estivera cheio de ardor, para 

lutar contra os troianos, mas sua coragem era agora três vezes maior. Ele era 

como um leão, que num campo no qual pastassem ovelhas lanosas, tivesse só 

sido ferido por um pastor, ao tentar saltar sobre o estábulo, mas sem ser morto. 

Esse ferimento aumenta suas forças. Ele entra então no estábulo e dispersa as 

ovelhas, que ninguém mais se atreve a defender. E elas jazem por terra, 

degoladas, umas sobre as outras ; e o leão salta para fora dali. Assim, o bravo 

Diomedes se lançou sobre os troianos. 

O herói imolou Astínoo e o valente Hipíron, pastor dos povos : feriu o primeiro 

por cima do mamilo com a lança de brônzea ponta ; ao outro desferiu um golpe 
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com a longa espada, decepando-lhe o ombro do pescoço e das costas. Deixou-

os onde estavam e pôs-se a perseguir Abante e Poliído, filhos de Euridamante, 

o velho intérprete de sonhos. Porém não regressaram, para o ancião lhes 

interpretar os sonhos : ambos foram mortos pelo terrível Diomedes, que os 

despojou de suas armas. Depois ele se lançou contra Xanto e Tóon, filhos de 

Fénops. Ao pai oprimia o peso dos anos e não gerou outro filho a quem deixar 

suas riquezas.  

155 Ali os matou Diomedes, privando-os a ambos da vida, deixando ao infeliz 

pai o pranto e a mágoa doída. Fénops não veria seus filhos voltarem vivos do 

combate e estranhos dividiriam sua fortuna ! 

 

                

 

Diomedes atacou também os dois filhos de Príamo filho de Dárdano, que 

seguiam no mesmo carro, Equémon e Crômio. Tal como o leão que salta no 

meio dos bois e parte o pescoço de uma vitela ou de um touro a pastarem no 

campo, assim  se lançou com furor contra os dois troianos o filho de Tideu, 

derrubando-os de seu carro e despindo-os de suas armas. Os cavalos, confiou-

os a seus pares, para os levarem para as naus. 

 

No entanto, avistou-o Enéas, desbaratando as fileiras de troianos. Caminhou por 

entre a tumultuada mistura de homens e pelo arremesso de lanças, à procura do 

divino Pândaro. Se deparou por fim com o irrepreensível filho de Licaon, e 

falando-lhe cara a cara lhe disse estas palavras : 
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- Pândaro, onde estão teu arco, as setas aladas e tua glória ? Nisso não há aqui 

homem que contigo rivalize, e nem na Lícia há quem afirme ser melhor arqueiro 

que tu. Vem então, ergue tuas mãos a Zeus e dispara agora uma seta contra 

aquele mortal vitorioso, seja ele quem for, que assim prevalece e tantos males 

já causou aos troianos, imolando assim um enorme número de heróis ! Atinge-o 

com tuas flechas...  Se é que ele não é um Deus irado contra nós troianos, 

encolerizado por causa do esquecimento de sacrifícios. Terrível é a cólera de um 

Deus. 

 

A ele respondeu o glorioso filho de Licaon: 

-  Enéas, conselheiro prudente dos troianos vestidos de bronze, esse guerreiro 

me parece ser o belicoso filho de Tideu ; eu o reconheço por seu elmo de 

penacho alto e por seu amplo escudo ; eu o reconheço por seus cavalos velozes, 

mas ignoro se esse homem é um Deus ou um mortal. Mas se ele é o homem 

que digo, o fogoso filho de Tideu, alguma divindade do Olimpo se posta a seu 

lado, com os ombros envoltos em nuvens. Um Deus anima seu furor e desvia as 

setas disparadas contra ele. Pois já contra ele disparei uma seta e acertei seu 

ombro direito, atravessando-lhe por completo a couraça. Pensei então que o 

lançaria na sombria morada de Hades, contudo, não consegui fazê-lo morder a 

poeira do chão, pois um Deus irado se volta contra nós ! Que lástima ! Além de 

tudo, não tenho cavalos nem carro em que pudesse montar, como quando 

combato nas planícies. Deixei no palácio de meu pai onze carros soberbos, 

novos em folha, recém-construídos, cobertos de tapetes magníficos : ao lado de 

cada carro, dois cavalos destinados ao mesmo jugo se alimentam de cevada e 

espelta1. 

196 Quando eu parti, muitas coisas me recomendou o velho lanceiro Licaon, em 

sua rica residência : me ordenou que viesse montado com cavalos e carros, para 

liderar os troianos nos fortes combates. Mas não obedeci – muito mais proveitoso 

 
1 Uma das espécies de trigo. 
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teria sido ! – querendo poupar os cavalos, não lhes fosse faltar alimento no meio 

desta multidão de homens, habituados a comer quanto queiram. Por isso os 

deixei e vim para Ílion sem montaria, confiante no meu arco. Mas não parece 

que me sirva de grande coisa. Pois ainda agora disparei contra dois 

comandantes : contra o tidida e contra o atreu, e a ambos o meu disparo causou 

decerto o derrame de sangue. Mas o que fiz foi incitá-los ainda mais ! 

Desafortunadamente, tirei do prego o arco recurvo no dia em que vim para a 

agradável Ílion como comandante dos troianos, para prestar um serviço ao divino 

Heitor. Mas se eu voltar para casa e vir novamente com meus olhos minha terra, 

minha esposa e o meu alto palácio, que logo outro homem me corte a cabeça, 

se eu não quebrar este arco com as mãos e atirá-lo ao fogo : pois para mim não 

tem mais utilidade do que o vento. 

 

Respondeu-lhe então Enéas, comandante dos troianos : 

 

- Não fales assim. Não, não há como abater esse guerreiro até que nós dois o 

enfrentemos e o ponhamos à prova com nossas próprias armas. Vem, Pândaro, 

sobe tu em meu carro, para que vejas como são os cavalos de Ílion, que pela 

planície sabem correr com rapidez, seja em perseguição ou em debandada. 

Ambos nos levarão vivos de volta para detrás das muralhas da cidade, se uma 

vez mais Zeus outorgar a glória a Diomedes, filho de Tideu. Pega tu agora no 

chicote e nas rédeas reluzentes : serei eu a desmontar do carro para combater ; 

ou então enfrenta-o tu, e eu me ocuparei dos cavalos. 

 

A ele respondeu o glorioso filho de Licaon : 

 

-  Enéas, segura tu então as rédeas e conduz teus cavalos. Eles puxarão melhor 

o carro puxado pelo condutor habitual, se for o caso de termos de fugir do filho 

de Tideu. 

Que eles não se descontrolem, espantados, recusando-se a nos levar para longe 

da guerra, por sentirem falta da tua voz de comando. Pois assim se lançaria 

contra nós o magnânimo filho de Tideu e nos mataria, levando depois com ele 
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os cavalos de casco não fendido. Por isso, conduz tu teu carro e teus cavalos, 

e eu responderei à investida dele, quando receber sua lança pontiaguda. 

 

Assim dizendo, subiram no carro adornado e contra o tidida conduziram com 

afinco os cavalos velozes. Viu-os Estênelo, glorioso filho de Capaneu, e logo 

disse ao tidida estas palavras aladas : 

 

- Tidida Diomedes, amigo caro ao meu coração ! Vejo dois guerreiros valentes 

avançando para lutar contra ti. Um deles é bom arqueiro, Pândaro, filho ilustre 

de Licaon ; o outro é  Enéas, que declara ser filho do irrepreensível Anquises e 

da Deusa Afrodite. Vem, fujamos os dois em teu carro, pois temo que se 

investires na linha de frente percas a vida. 

 

Fitando-o com o sobrolho carregado, se exclamou o valoroso Diomedes : 

- Não me instes a sair deste local, pois não me convencerás ! Meus 

antepassados não me ensinaram a fugir do combate nem a tremer diante do 

inimigo, e minhas forças ainda não me abandonaram. Recuso-me a subir no 

carro ; tal como estou, irei ao encontro dos troianos, pois a poderosa Athena me 

impede de temê-los. E acredita em mim, seus cavalos velozes não os levarão 

para longe de nós : já será muito se um dos dois conseguir escapar da morte. 

Guarda bem o que te digo : se Athena, a Deusa de muitos conselhos, me 

conceder a glória de matá-los ambos, tu segurarás aqui os cavalos velozes, 

atando as rédeas ao rebordo do carro, no círculo que fica à sua frente ; em 

seguida, investirás sobre os cavalos de  Enéas e levarás as montarias para bem 

longe dos troianos, junto dos aqueus de belas cnêmides. Pois eles são ambos 

da raça dos que a Ílion deu Zeus, como recompensa em troca de Ganimedes, 

porquanto serem eles os mais vigorosos de todos os cavalos que iluminam os 

esplêndidos raios da Aurora e do Sol. 
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                                     Ganimedes, cratera de figuras vermelhas 

séc.  

Dessa raça furtou descendência Anquises, senhor dos homens, e depois os uniu 

secretamente a suas éguas sem que Laomedonte se apercebesse. Delas 

nasceram-lhe seis potros : ficou ele com quatro, para criar com cuidado em seus 

estábulos, e os outros dois ofereceu a seu filho Enéas. Esses dois sempre 

semeiam o terror entre as hostes inimigas e é certo que, se os apanharmos, nos 

apoderaremos de uma glória imensa. 

 

Assim falaram entre si. Entretanto, os dois troianos avançavam, incitando seus 

corcéis velozes. O filho glorioso de Licaon, tomando primeiro a palavra, disse a 

Diomedes : 

 

- Valente e glorioso filho de Tideu, como meu tiro rápido, flecha cruel, ainda não 

te alcançou, eu tentarei agora te atingir com minha lança. 

 

Assim ele falou e agitando a longa lança no espaço a atirou e atingiu o escudo 

de Diomedes. A ponta de bronze, voando com rapidez, se cravou na couraça do 

filho de Tideu. E através do escudo penetrou a brônzea ponta, atingindo o colete. 

Na mesma hora Pândaro exclamou, com voz formidável : 

 

- Diomedes, eu te perfurei os flancos e penso que não sobreviverás por muito 

tempo a tal ferimento. Diomedes, tu acabas de me encher de glória ! 

 

O poderoso filho de Tideu respondeu a ele sem medo : 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Painter_Ganymedes_Louvre_G175.jpg?uselang=fr
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- Tu te enganas, Pândaro : não me atingiste. Agora, troianos, não deixareis de 

lutar até que um de vós, caindo privado de vida, tenha saciado com vosso 

sangue o terrível Deus da guerra ! 

 

290 Assim falando, atirou a lança. E Athena guiou-a até ao nariz, entre os olhos 

de Pândaro, estilhaçando seus dentes brilhantes de brancura. O bronze renitente 

cortou a língua do troiano pela raiz e a ponta da lança saiu por baixo do queixo. 

Pândaro caiu do carro e em torno dele ressoaram as armas reluzentes e 

faiscantes. Os corcéis velozes recuaram, assustados, e a vida abandonou o 

herói. 

 

Enéas saltou para o chão, segurando o escudo e a lança comprida, para que os 

aqueus não arrastassem o cadáver. Cercou o corpo, pondo por cima de Pândaro 

o escudo arredondado, como um leão confiante em sua força, estendendo à 

frente a lança e emitindo um grito medonho, pronto a matar quem tentasse se 

apoderar do cadáver. Mas o tidida pegou uma pedra tão grande e pesada que 

hoje nem dois homens levantariam ! Sem dificuldade ele a ergueu e com ela 

atingiu Enéas no local onde a coxa se junta à anca, osso a que os homens 

chamam de acetábulo. Estilhaçou-o, dilacerando também ambos os tendões e 

a pele, que se rasgou. O valente Enéas caiu de joelhos e com a mão se apoiou 

contra a terra e uma noite escura envolveu seus olhos. 

 

Teria então perecido, príncipe dos homens, se arguta não se tivesse apercebido 

Afrodite, sua mãe, que o concebera do nobre Anquises. Envolveu o filho amado 

com seus alvos braços, escondendo-o entre as pregas de seu véu 

resplandecente e com ele fez uma barreira contra os projéteis inimigos. Afrodite 

temia que algum dos dânaos  

arremessasse o bronze contra o peito de Enéas, roubando a vida a seu filho 

amado. 

 

Assim preservou ela Enéas dos furores da guerra. Mas o filho de Capaneu não 

havia esquecido as recomendações que lhe fizera Diomedes de voz sonora : 
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manteve os próprios cavalos de casco não fendido longe do tumulto do combate, 

atando as rédeas ao rebordo do carro e lançou-se em direção aos cavalos de 

belas crinas de Enéas, para levá-los das tropas dos troianos para os aqueus de 

belas cnêmides. 

 

Confiou-os a Deípilo, seu amigo mais caro (que ele honrava, dentre todos os 

demais, porque os pensamentos desse herói combinavam com os seus), 

incumbindo-o de levá-los até as côncavas naus. O bravo subiu então em seu 

carro e pegou nas rédeas resplandecentes e, cheio de ardor, levou os vigorosos 

corcéis ao encontro do filho de Tideu. 

 

            

 

Diomedes, com seu bronze mortífero, fustigava ardentemente Afrodite, sabendo 

ser ela uma Deusa cheia de fragilidade, de modo algum como outras, que se 

misturam às lutas dos guerreiros, como Athena ou Ênio, flagelo de cidades. Foi 

quando o magnânimo filho de Tideu, perseguindo-a, chegou perto dela e 

estendeu o bronze afiado com rapidez, ferindo de leve a mão delicada da Deusa 

; e de imediato a lança passou pelo véu tecido pelas próprias Graças, lacerando 

a carne na parte do pulso : e súbito jorrou o ichor, fluido límpido que corre nas 

veias dos Deuses bem-aventurados, esses seres celestes que não se alimentam 

dos frutos da terra e cuja sede o vinho de cores escuras nunca saciou ; e é por 

isso que não têm um sangue como o nosso e são chamados de Imortais.  
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A Deusa gritou alto e deixou cair o filho. Mas tomou-o em seus braços Apolo e o 

envolveu numa nuvem negra, para que algum dos dânaos de tiros rápidos não 

arremessasse o bronze contra o peito de Enéas, roubando-lhe a vida. 

Gritando alto para Afrodite, lhe disse Diomedes de voz sonora :  

348 - Vai, foge para longe dos terríveis combates de homens ! Já não te basta 

enganar as pobres mulheres ? Se voltares ao campo de batalha, eu quero que 

a guerra e a mera menção de seu nome te façam tremer. 

Assim ele falou e Afrodite alçou vôo, cheia de aflição e gemendo 

profundamente. Iris dos pés ligeiros a conduziu para fora da confusão, 

devorada pelas dores, com a bela tez que em poucos instantes se tornara 

enegrecida e lívida. 

Em seguida, à esquerda da batalha, encontrou o fogoso Deus da guerra, Ares 

furioso, 

com a lança e os corcéis velozes envolvidos por uma nuvem. Caindo de joelhos, 

logo implorou Afrodite que lhe emprestasse os cavalos com adereços de ouro : 

 

- Querido irmão2, disse ela, cuida de mim e me dá teus cavalos, para que eu 

possa voltar ao Olimpo, morada dos Imortais. Estou muito aflita por causa da 

ferida infligida por um homem mortal : o tidida, que neste momento combateria 

até contra Zeus pai dos Deuses e dos homens ! 

 

Ares deu-lhe na mesma hora os cavalos com adereços de ouro. Ela subiu no 

carro com tristeza no coração ; Iris se postou junto dela, pegou as rédeas 

resplandecentes e com o chicote incitou os cavalos, que alçaram vôo com ardor. 

Afrodite e Iris entraram no vasto e escarpado Olimpo, morada dos Deuses bem-

aventurados. Iris, mais ligeira do que o vento, parou os cavalos, soltou-os do 

 
2 Essa é a única discordância de Homero com o cânone hesiódico, que estabelece ser Afrodite 

filha de Urano, o Céu estrelado, e não de Zeus. 

http://remacle.org/bloodwolf/poetes/homere/iliade5grec.htm#348
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carro e deu a eles um alimento divino. A bela Afrodite caiu aos pés da mãe, 

Dione3, que enlaçou a filha bem-amada, acariciou sua mão e lhe disse :  

 

- Querida filha, quem dentre os Deuses celestiais ousou te tratar com tanto ultraje 

e te punir como se tivesses cometido algo condenável aos olhos de todos ? 

 

A ela respondeu Afrodite, Deusa dos sorrisos : 

 

- Foi o filho de Tideu, o altivo Diomedes quem me feriu, porque eu afastava da 

guerra meu amado filho, Enéas, que me é de longe o mais caro de todos. Pois 

não são só troianos e aqueus que lutam uns contra os outros, já que os filhos 

dos dânaos também ousam atacar os Imortais !  

 

Assim respondeu então Dione, divina entre as Deusas : 

- Coragem, filha, e controla-te, quaisquer que sejam as penas suporta-as com 

paciência. Muitos de nós Imortais, que no Olimpo temos nossa morada, já 

sofremos pelas mãos dos homens, por cumularem de males uns aos outros. Ares 

suportou ultrajes incontáveis, quando Oto e o valente Efialtes, filhos de Aloeu, 

o prenderam com fortes correntes : treze meses ficou ele preso num jarro de 

bronze. E teria perecido, Ares que da guerra não se sacia, se a madrasta dos 

dois, Eribeia, não tivesse avisado Hermes ; foi ele que às escondidas libertou 

Ares, que já se consumia de tristeza e sucumbia sob o peso das penosas 

correntes.  

 

Também sofreu Hera, quando o vigoroso filho de Anfitrião a atingiu no seio direito 

com uma flecha de farpa tripla, fazendo-a sofrer os mais cruéis sofrimentos.  

 

Além deles recebeu uma seta veloz o temível Hades, quando outro homem, filho 

de Zeus detentor da égide, o atingiu em Pilos no meio dos mortos, entregando-

o ao sofrer. Vencido pela dor e com o coração cheio de tristeza, Hades dirigiu-

 
3 Idem. Afrodite tem no próprio nome o registro hesiódico : aphros  = espuma do mar. 
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se ao vasto Olimpo onde reina o poderoso Zeus : é que a seta tinha penetrado 

em seu ombro enorme, fazendo-o sofrer mil tormentos. Peon aplicou sobre a 

ferida do rei das sombrias moradas um fármaco salutar, que curou o divino 

Hades na hora, ele que não é um frágil mortal.  

 

Ah ! Quanto é audacioso e sacrílego aquele que comete um crime assim com 

indiferença e dispara suas flechas contra os habitantes do Olimpo ! 

 

405 Mas contra ti foi Athena, a Deusa de glauco olhar, que incitou o fogoso 

Diomedes.  

Insensato !, Pois  em seu espírito não sabe esse herói que não vive muito tempo 

sobre a terra quem contra os Deuses combate ; que ele não verá, de regresso 

da batalha, os filhos pequenos sentarem-se sobre seus joelhos balbuciando a 

palavra ‘pai’ ?!... Por isso, que esse valoroso filho de Tideu se acautele, que 

alguém mais forte do que tu lute contra ele ! E que Egialeia, filha de Adrasto, não 

seja arrancada do sono e acorde toda a casa e os escravos com seus lamentos, 

chorando em vão pelo marido, Diomedes, domador de cavalos e o mais ilustre 

dentre os aqueus. 

 

Assim falou e com ambas as mãos limpou o fluido límpido que escorria do 

ferimento de sua augusta filha. Logo a mão de Afrodite ficou curada e suas vivas 

dores apaziguadas. E então tentaram Athena e Hera provocar Zeus com 

palavras mordazes. 

Quem primeiro falou foi Athena do glauco olhar : 

 

- Poderoso Zeus pai, não te ofendas com o que vou dizer. Afrodite acaba sem 

dúvida de convencer algumas jovens aqueias a seguir um dos troianos que ela 

aprecia tão intensamente ; e ao acariciar uma mulher coberta de um véu 

magnífico o broche de ouro arranhou e sua mão delicada. 

Assim ela falou. Sorriu o pai dos homens e dos Deuses, e chamando a dourada 

Afrodite assim lhe disse : 
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- A ti, querida filha4, não te são dados os esforços guerreiros ; ocupa-te antes 

dos suaves cuidados do himeneu e deixa ao fogoso Ares e à triunfante Athena 

o trabalho destrutivo dos combates. 

Enquanto assim se entretinham os Imortais, contra Enéas investiu Diomedes de 

voz sonora, mesmo sabendo que Apolo tinha suas mãos estendidas sobre o filho 

de Afrodite. Mas nem perante o grande Deus sentia reverência. Queria imolar 

seu inimigo e despi-lo das belas armas brilhantes. Três vezes se lançou, com 

vontade de morte, impaciente por estendê-lo a seus pés ; e três vezes repeliu 

Apolo seu escudo reluzente. Mas quando pela quarta vez o herói se atirou contra 

Enéas, qual um Deus, 

com um grito terrível lhe falou Apolo, que de longe dispara suas flechas : 

 

- Filho de Tideu ! Tu pensas seriamente conseguir cumprir teus projetos ? Recua, 

insensato, e não pretendas te igualar aos Deuses, pois não a raça dos Imortais 

não é em nada parecida à dos homens que caminham sobre a terra. 

 

Assim falou o reluzente ; e Diomedes afastou-se um pouco, para evitar a cólera 

de Apolo que acerta ao longe. E para longe da refrega foi Enéas levado pelo 

Deus, para a sagrada Pérgamo, onde um templo lhe fora construído. Ali, Leto e 

Artemis, a arqueira, trataram dele e lhe prodigaram todo tipo de cuidados e 

honrarias, na parte de trás do grande santuário. 

 

Entretanto, Apolo do arco de prata deu forma a um fantasma igual ao próprio 

Enéas e armado do mesmo modo : e em torno do fantasma os troianos e os 

nobres aqueus golpearam os escudos arredondados com os quais protegiam o 

peito. E então a Ares furioso dirigiu a palavra Apolo : 

 

455 - Ares, Ares flagelo dos mortais, Deus sempre coberto de sangue, 

derrubador de muralhas ! Não afastarás dos campos de batalha o filho de Tideu, 

ele que ousaria investir em combate até contra Zeus, pai dos homens e dos 

 
4 Lembrando que, nesse ponto, Homero não segue o cânone hesiódico, fazendo de Afrodite filha 

e não tia de Zeus. 
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Deuses ? Com sua lança, Diomedes já feriu a mão da bela Afrodite e qual uma 

divindade se atirou contra mim, com ímpeto e furor.  

 

Assim falando, postou-se sobre o cume de Pérgamo. Subitamente, o funesto 

Deus da guerra incitou as falanges de troianos ; em seguida, sob os traços de 

Acamas, comandante dos trácios, clamou aos filhos de Príamo : 

 

- Oh filhos de Príamo, rei da linhagem de Zeus, até quando permitireis que vossa 

hoste seja chacinada pelos aqueus ? Quereis que eles venham lutar à beira das 

soberbas portas de vossa cidadela ? Jaz caído contra o pó aquele que 

honrávamos todos, como se fora o divino Heitor – Enéas, filho do magnânimo 

Anquises. Pois bem ! Retiremos do campo de batalha o corpo desse valente 

companheiro ! 

 

Essas palavras reanimaram a força e o ardor de cada troiano. E então Sarpedon 

se dirigiu ao nobre Heitor, recriminando-o cruelmente : 

 

- Heitor, o que foi feito de tua coragem ? Não dizias que sem hostes nem aliados 

defenderias sozinho a cidade, com teus irmãos e cunhados ? Pois agora nenhum 

deles consigo ver nem ver ao longe, eles que deveriam vir em teu auxílio. 

Tremem todos como cães amedrontados frente a um leão, enquanto nós, que 

somos meros aliados, é que lutamos com valentia ! Na verdade, eu que não 

passo de um auxiliar teu, para socorrer os troianos vim de muito longe : pois 

longe é a Lícia, banhada pelo sinuoso Xanto. Deixei ali uma mulher amada e um 

filho ainda pequeno ; abandonei bens imensos, ricas posses, enfim, tudo o que 

um pobre pode cobiçar. Incito o ardor de meus guerreiros e eu mesmo queimo 

por lutar contra heróis corajosos : mas não possuo aqui nada com que os aqueus 

pudessem me alegrar ! 

 

Tu ficas aí parado, imóvel, sem ordenar às hostes que resistam a nossos 

inimigos e defendam suas mulheres !  



 

 
 

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

19 

Será que temeis, troianos, que envolvidos pela trama de um fio inelutável, vos 

torneis espólio e presa de homens inimigos, que rapidamente destruiriam vossa 

cidade bem habitada ?! Heitor, é a ti que cabe velar por tudo isso de dia e de 

noite. Suplica aos comandantes dos aliados vindos de regiões longínquas para 

que não cessem de lutar e te poupem amargas recriminações ! 

Assim falou Sarpedon ; e as palavras morderam o coração de Heitor. 

Rapidamente de seu carro saltou armado para o chão o herói troiano, revestido 

de suas armas ; brandindo duas lanças afiadas, percorreu todas as fileiras de 

guerreiros, exortando-os e incitando-os a novos e terríveis combates. Os 

troianos se viraram, postando-se de frente para os aqueus, que por eles 

esperavam cerrados, sem se desarmar nem se acovardar. E como o vento 

dispersa o joio nas eiras sagradas, ali onde a loura Deméter separa o trigo do 

joio entre rajadas de Zéfiro, e a terra embranquece, ao redor dos ceifeiros – 

assim os aqueus foram cobertos de uma alva poeira que se ergueu sob as patas 

dos cavalos, até as abóbadas celestes. Os corcéis, excitados pelo chicote dos 

cavaleiros, voaram novamente ao combate e os combatentes exibiram aos 

inimigos seus braços vigorosos.  

 

Os aqueus viraram os cavalos. Mas Ares furioso, para socorrer os troianos 

recobriu o campo de batalha de uma nuvem sombria ; ia diante de todas as 

fileiras e reanimava a coragem dos defensores de Tróia, como bem lhe havia 

ordenado o divino Apolo, assim que viu Athena se afastar, ela, a protetora dos 

aqueus.  

 

512 Apolo fez Enéas sair de seu templo magnifico e pôs em seu coração uma 

força renovada. O valente apareceu então novamente em meio a seus pares e 

estes se alegraram ao vê-lo com boa saúde, queimando de um novo ardor. Mas 

nem por isso o interrogaram, pois dedicaram-se ao combate a eles comandado 

por Apolo do arco de prata, por Ares, flagelo dos homens, e pela insaciável 

Discórdia, Éris. 
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Por seu lado, os dois Ajax, Odisseu e Diomedes incitavam os filhos dos dânaos. 

E eles próprios não se amedrontaram com a violência e as investidas dos 

troianos, e permaneceram imóveis. Como as nuvens que o filho de Cronos 

estanca no cume das montanhas, quando não há vento, quando dormem o 

Bóreas e os ventos impetuosos, cujo sopro ribombante dispersa as nuvens 

tenebrosas : assim também os dânaos esperavam de um pé firme pelos troianos, 

permanecendo imóveis. O filho de Atreu percorreu as hostes caminhando entre 

as fileiras dos aqueus e dando ordens aos guerreiros : 

 

- Amigos, sede homens e mostrai uma coragem intrépida, respeitai-vos uns aos 

outros, nessa refrega sangrenta ! Quando guerreiros honram uns aos outros 

mutuamente, escapam em maior número à morte ; mas os que fogem 

vergonhosamente não podem atingir nem glória nem salvação !   

 

Assim falando, depressa atirou sua lança, atingindo um dos pares do magnânimo 

Enéas, Deicoonte, filho de Pérgaso, a quem os troianos honravam como aos 

filhos de Príamo, porque se prestava rápido ao combate, esse herói que lutava 

sempre nas primeiras fileiras. Foi ele que o poderoso Agamenon atingiu no 

escudo com sua lança ; o bronze atravessou o escudo de seu inimigo, rasgando 

o cinturão passado sobre o peito e indo se cravar nas entranhas de Deicoonte. 

O guerreiro caiu com estrondo e em torno dele ressoaram suas armas. 

 

Enéas imolou então dois gêmeos ilustres, Orsíloco e Créton, filhos de Díocles, 

pai cumulado de riquezas e que habitava a soberba cidade de Feres, ele que 

descendia da raça do rio Alfeu que rola suas águas abundantes através dos 

campos de Pilos. De Allfeu nasceu Orsíloco, soberano de um povo de muitos 

homens. E Orsíloco gerou o magnânimo Díocles, de quem nasceram filhos 

gêmeos, Créton e Orsíloco, bons conhecedores de toda espécie de combate.  

 

550 Ainda adolescentes os dois subiram nas negras naus e acompanharam os 

aqueus até Tróia, para vingar a honra de Menelau e dar suporte à glória de 

Agamenon ; mas nas planícies inimigas foram ambos envolvidos pelas trevas da 
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morte ! E como no alto de uma montanha dois leões, alimentados por sua mãe 

nas profundezas de florestas espessas, devorando bois e a gordura de bezerros 

dos pastores e destroçando estábulos, até perecerem eles mesmos sob os 

golpes dos homens armados de bronze, assim também esses dois heróis, 

atingidos pelo filho de Afrodite, caíram qual dois pinheiros de cumes gigantescos. 

 

                                           

 

 

Mas ao vê-los cair deles se compadeceu Menelau, dileto de Ares. De um salto 

ele se pôs à frente dos combatentes, armado do bronze cintilante, brandindo a 

lança. E Ares incitou-lhe força, com a intenção de ver o filho de Atreu morder o 

pó do chão, atingido pelo braço do corajoso Enéas. Foi então visto por Antíloco, 

filho do magnânimo Nestor, e atravessou as filas dianteiras, pois temia que o 

pastor dos povos sucumbisse e privasse os aqueus do fruto de seus esforços. 

Impacientes por combater, Menelau e Enéas tinham as lanças pontiagudas 

estendidas um contra o outro ; mas Antíloco veio se postar bem perto do pastor 

dos povos. E então Enéas, apesar de cheio de ardor e de coragem, ao vê-los 

assim juntos um do outro, desistiu. Os dois arrastaram os corpos mortos de 

Créton e Orsíloco para junto da hoste dos aqueus, confiando os tristes despojos 

a seus pares e voltando ao combate na linha de frente. 

 

Foi então que ambos abateram Pilémenes, igual de Ares, comandante dos 

magnânimos paflagônios de amplos escudos. Feriu-o em riste Menelau, ilustre 

por seus feitos com a lança ; atingiu o guerreiro no peito, perto do ombro. Antíloco 

atirou uma pedra contra Mídon, seu escudeiro e valente filho de Atímnio, na hora 
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em que desviava os cavalos de casco não fendido, acertando-o bem no meio do 

braço ; de repente, as rédeas brilhantes e guarnecidas de marfim lhe escaparam 

das mãos e caíram na poeira do chão. Foi então que Antíloco se lançou sobre 

ele, enterrando-lhe a espada na fronte ; Antíloco correu para o inimigo, o atingiu 

com a espada, abrindo em dois as têmporas do outro. Mídon, que mal respirava, 

tombou de cima do magnífico carro, já arfante. Com o corpo dobrado, seu crânio 

e ombros afundaram no chão e assim ficou o guerreiro por um bom tempo (pois 

ali a areia era profunda), até que com seus coices os cavalos o derrubaram de 

vez. Chicoteou-os Antíloco e os levou para as fileiras dos aqueus. 

 

Heitor entreviu Antíloco e Menelau por entre as fileiras e investiu contra eles, aos 

brados. Com ele seguiram as vigorosas falanges dos troianos. Conduziu-os Ares 

e a soberana Ênio, ela que semeia o tumulto horrendo da chacina ; e Ares 

segurava nas mãos a temível lança : ora o Deus da guerra ia à frente de Heitor, 

ora seguia seus passos. 

 

Ao vê-lo estremeceu Diomedes, em súbito terror. E como um homem hesita, ao 

atravessar uma grande planície, diante do caminho a tomar, parando às margens 

de um rio rápido que se atira no mar, e recua ao ver o rio fervilhando de espuma, 

assim também recuou o filho de Tideu, antes de dizer aos seus soldados :  

 

601 - Amigos, esse Heitor que todos admirávamos e que víamos como um herói 

cheio de coragem e valor, tem agora sempre a seu lado um Deus : Ares, sob o 

aspecto de um mortal. Pois bem ! Recuemos todos, com a cabeça voltada para 

o inimigo, sem a audácia de nos batermos contra os Deuses ! 

 

Assim falou ; e deles se aproximaram os troianos. Foi então que o corajoso Heitor 

matou dois valentes guerreiros, ambos montados num só carro, Menestes e 

Anquíalo. 

 

Deles se compadeceu Ajax, filho de Télamon, ao vê-los morder o pó do chão. 

Aproximou-se e arremessou a lança brilhante : atingiu Anfio, filho de Sélago, que 
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vivia em Peso, homem de grande fortuna e vastos campos ; mas quis  o destino 

que ele prestasse auxílio a Príamo e a seus filhos. Ajax atravessou o cinturão do 

troiano e enfiou a lança de longa sombra em suas entranhas : atingido 

mortalmente, Anfio despencou com estrondo. E Ajax glorioso correu para 

despojá-lo das armas, mas os troianos fizeram chover sobre ele lanças 

pontiagudas e reluzentes que recobriram seu escudo. Apoiando o calcanhar 

sobre o cadáver, dele arrancou sua lança de bronze ; mas não conseguiu despir-

lhe dos ombros as belas armas, de tal modo choviam lanças vindas de todo lado. 

Ele temia ser cercado pelos guerreiros troianos, pois muitos e valentes o 

atacavam por cada flanco, e recuou ; apesar de sua altura, porte e força, os 

inimigos conseguiram repeli-lo para longe dali. Ajax foi finalmente obrigado a 

ceder aos muitos defensores de Ílion. 

 

Enquanto esses guerreiros se dedicavam com esforço a todos os furores da 

guerra, o cruel destino impeliu o grande e valoroso Tlepólemo, filho de Héracles, 

alto e viril, contra o divino Sarpedon. E quando o filho e o neto de Zeus ficaram 

frente a frente, Tlepólemo foi o primeiro a falar e disse :  

 

- Sarpedon, conselheiro dos lícios, quem te obriga a andar por aí tremendo, 

mortal inábil nos afazeres da guerra ? Mentem os que te proclamam filho de Zeus 

detentor da égide. Tu és bem inferior aos heróis que em tempos passados 

nasceram desse Deus poderoso. Não te pareces nem um pouco a meu valoroso 

pai, Héracles coração de leão ! Ele esteve aqui outrora pelos cavalos de 

Laomedonte e só com seis naus e menor número de homens : saqueou a cidade 

de Ílion e causou desolação em suas ruas solitárias. Mas tu és um covarde e 

tuas tropas sucumbirão. E apesar de teres vindo da Lícia jamais serás um grande 

socorro aos troianos. Não, mesmo que fosses mais corajoso ! Eu espero que, 

subjugado por meu braço, tu passes em breve pelos portões do Hades.  

 

A ele respondeu Sarpedon, comandante dos lícios : 
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- Sim, é bem verdade que teu pai arrasou a sagrada Ílion, por causa dos 

desvarios do altivo Laomedonte, que respondeu aos feitos desse divino herói 

com palavras ultrajantes e que recusou a ele os cavalos que viera buscar, vindo 

de um país longínquo. Mas tu, Tlepólemo, tu receberás a morte de minha mão ; 

serás vencido pela minha lança e me encherás de glória ao entregar tua psiquê 

a Hades. 

 

655 A essas palavras Tlepólemo ergueu a lança e a atirou. E das mãos de ambos 

voaram ao mesmo tempo as flechas compridas. Sarpedon acertou o inimigo, 

atravessando-lhe o pescoço : as trevas da morte envolveram seus olhos. Ao 

mesmo tempo a lança rápida de Tlepólemo acertou a coxa esquerda de 

Sarpedon e ali ficou cravada ; mas seu pai, Zeus, afastou dele a morte.  

 

Os nobres pares de Sarpedon,o levaram para longe do combate : a longa flecha 

que ele arrastava atrás de si o cansava cruelmente. Seus valentes amigos, 

apressados em colocá-lo sobre um carro e socorrê-lo, não pensaram em retirar 

da coxa a lança cruel.  

 

A seu turno, os aqueus de belas cnêmides levaram Tlepólemo para longe da 

batalha. O divino Odisseu viu a cena e seu espírito se encheu de fúria : ele se 

perguntou se perseguiria o filho de Zeus que troveja nas alturas, ou se arrancaria 

a vida a muitos lícios. Mas ao magnânimo Odisseu não estava destinado que 

fosse ele a imolar com o bronze pontiagudo o valente filho de Zeus ; pois Athena 

virou no mesmo instante o furor do rei de Ítaca contra a multidão de guerreiros 

da Lícia. E então ele atingiu Cérano e Alastor e Crômio e Alcandro e Hálio e 

Noémon e Prítanis. Odisseu teria abatido um número ainda maior de troianos se 

Heitor do elmo faiscante não o tivesse visto. O filho de Príamo, armado de bronze 

cintilante, se lançou às fileiras dianteiras, levando o terror aos dânaos. Ao ver 

Heitor se aproximar, Sarpedon se alegrou e dirigiu a ele estas tristes palavras : 
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- Filho de Príamo, não permitas que eu me torne presa dos dânaos. Vem, vem 

me socorrer ! Que depois me abandone a vida na vossa querida cidade, já que 

não verei mais minha doce pátria, minha esposa amada e meu indefeso filho.  

 

Assim falou Sarpedon ; nada respondeu Heitor do elmo faiscante, que ardia de 

desejo de repelir os argeus e a muitos deles arrancar a vida. Os pares do divino 

Sarpedon o sentaram debaixo de um lindíssimo carvalho de Zeus detentor da 

égide. Seu amigo Pélagon arrancou de sua coxa a lança de freixo. A vida 

pareceu abandoná-lo e uma névoa sombria se derramou sobre seus olhos. Mas 

logo ele recobrou os sentidos e o sopro do Bóreas reanimou seu espírito, que já 

lhe faltava. 

 

Os aqueus, perseguidos pelo Deus da guerra e por Heitor, nem voltavam em 

direção às negras naus nem mantinham a posição no combate, mas iam 

recuando cada vez mais, pois sabiam estar Ares entre os troianos.  

 

Quem foi então o primeiro e qual foi o último imolado por Heitor, filho de Príamo, 

e pelo brônzeo e sangrento Ares ? 

 

Primeiro o nobre Teutrante, depois Orestes, domador de cavalos, e Treco, 

lanceiro da Etólia, e Enômao e Heleno, filho de Enops, e Orésbio do cinturão 

luzente, que vivia em Hile, muito atento à sua fortuna, junto do lago Cefísio ; e 

perto dele vivia o opulento povo da Beócia.    

 

Hera de alvos braços viu do alto os aqueus morrendo no cruel combate e logo 

disse a Athena estas palavras aladas : 

 

- Filha indômita de Zeus detentor da égide, nós teremos prometido em vão a 

Menelau que ele voltaria para casa depois de ter destruído Ílion de fortes 

muralhas, se permitirmos que o Deus da guerra se entregue a seus furores. 

Tratemos pois de socorrer os aqueus. 
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Assim ela falou e Athena, a Deusa do glauco olhar a atendeu com júbilo. A 

venerável Hera, filha de Cronos, equipou seus cavalos ornados com arreios de 

ouro. Rapidamente Hebe colocou dos dois lados do carro rodas recurvas, 

brônzeas e de oito raios em volta do eixo de ferro. As duas peças curvas que 

formam as rodas do carro são de ouro imperecível e os aros são de bronze, 

perfeitamente acoplados e admiráveis de se ver ! Os miolos da roda são 

redondos e de prata. A parte da frente, formada por dois semicírculos, é 

trabalhada em ouro e prata entretecidos e são duplos os rebordos que a 

recobrem. O timão também é de prata e em sua extremidade a Deusa espetou 

o soberbo jugo pelo qual passavam as brilhantes fivelas de ouro. E Hera, 

respirando o tumulto dos combates, pôs sob o jugo do carro os corcéis de patas 

velozes.  

 

Athena, filha de Zeus detentor da égide, que tinha ido para o palácio de seu 

temível pai, ali deixou cair a seus pés a magnífica túnica de vivas cores que ela 

mesma tinha tecido com suas belas mãos ; vestiu a couraça do Deus que reúne 

as nuvens ao longe ; se armou para os combates mortíferos, fonte de tantas 

lágrimas, e atirou por sobre os ombros sua terrível égide, toda ela engalanada 

de terror : nela está a Discórdia, está a Força, está o gélido Assalto, está a 

cabeça assustadora da Górgona, terrível e medonha, portento de Zeus detentor 

da égide.  

 

Na cabeça colocou o imenso elmo dourado com dois grifos e quatro encaixes de 

penacho, um elmo capaz de proteger os soldados de cem cidades reunidas. 

Pisou com os pés o carro faiscante e pegou com força a lança de brônzea ponta, 

pesada, imponente, enorme, com a qual subjuga fileiras de guerreiros que 

excitem sua cólera.  

 

Quanto a Hera, com o chicote ela incitou os cavalos. Na mesma hora abriram-

se com estrondo as portas dos céus, confiadas às divinas Horas, guardiãs do 

vasto Olimpo : são elas que abrem e fecham com espessa nuvem as portas da 

celeste morada. Foram elas que fizeram sair do divino império os cavalos dóceis, 
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que logo passaram pelo filho de Cronos, sentado longe dos outros, no píncaro 

mais elevado do Olimpo de muitos cumes. E então Hera de alvos braços refreou 

os cavalos e interrogou o grande Zeus, assim dizendo : 

 

757 - Zeus pai dos homens e dos Deuses ! Tu não te enfureces contra Ares por 

seus horríveis feitos, ele que acaba de exterminar temerariamente e contra toda 

justiça as muitas falanges de guerreiros aqueus ? Estou profundamente 

indignada com essa sangrenta injustiça : mas Afrodite e Apolo se regozijam em 

silêncio, pois eles é que incitaram o Deus da guerra, que não conhece nem 

respeita qualquer outra lei ! Poderoso Zeus, te zangarias comigo se eu atingisse 

Ares com violência e o expulsasse para longe do combate ? 

 

E o Deus que reúne as nuvens respondeu no mesmo instante :  

 

- Vai, Hera, envia contra Ares a triunfante Athena, ela que sempre infringe a ele 

dores cruéis ! 

 

A essas palavras Hera não mais hesitou ; chicoteou os cavalos, que voaram com 

ardor entre a terra e o céu cheio de estrelas. Tão longe quanto um homem 

sentado no alto de uma rocha consegue enxergar por dentre a vaga névoa, 

quando observa o mar escuro, assim saltavam na distância os cavalos 

relinchantes. Mas quando chegaram a Ílion, às margens onde fluem o Simoente 

e o Escamandro, juntando suas belas águas, ali Hera parou os velozes corcéis. 

Desatrelou-os do carro e os envolveu em denso nevoeiro. E a eles o Simoente 

ofereceu ambrosia para pastarem.  

 

Caminharam então ambas, Athena e Hera, com passos de tímidas pombas, 

avançando pela planície, desejosas de socorrer os valentes argeus. Logo 

chegaram ao local onde se juntava o maior número de bravos, qual leões 

devoradores ou javalis selvagens, todos em torno do corajoso Diomedes. Foi 

então que Hera dos alvos braços, sob os traços do magnânimo Estentor, cuja 
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voz retumbante equivalia à de cinquenta homens reunidos, ali parou e exclamou 

: 

 

- Vergonha e infâmia, argeus, sobre todos vós que sois covardes, apesar de tão 

belos ! Enquanto nessa guerra se mostrava o divino Aquiles, nunca os troianos 

ousaram passar das Portas Dardânias, pois receavam sua temível lança ! Mas 

agora vossos inimigos, longe de suas muralhas, vos atingem até perto de vossas 

côncavas naus. 

 

Com essas palavras incitou a coragem e o ânimo de cada um. Para perto de 

Diomedes saltou Athena do glauco olhar. Ele que, perto de seu carro, aliviava 

com o frescor da onda o ferimento infringido a ele pela flecha de Pândaro. O suor 

o afligia, debaixo da larga correia do escudo redondo ; seu braço estava abatido 

pelo cansaço e o guerreiro erguia com dificuldade a correia, para estancar o 

negro sangue.  

 

Quando a Deusa se aproximou, agarrou o jugo dos cavalos e disse a Diomedes 

: 

 

800 - É bem verdade que Tideu gerou um filho pouco parecido com ele ! Também 

é verdade que Tideu era de baixa estatura, mas foi um valente guerreiro ! 

Quando teu pai foi enviado a Tebas pelos aqueus, para levar uma mensagem 

aos muitos filhos de Cadmo, eu não permiti que ele lutasse, nem se entregasse 

a seu ardor impetuoso ; ao contrário, eu quis que ele assistisse calmamente aos 

festejos. Mas Tideu, levado por seu valor, provocou os filhos de Cadmo, lutou e 

conseguiu contra eles uma vitória brilhante, atestando o quanto meu socorro foi 

a ele propício ! 

 

Tu também, Diomedes, eu te assisto, eu te protejo e agora exorto a combater os 

troianos. Mas as múltiplas tarefas da guerra parecem ter ferido teus membros e 

o temor congelado tua coragem. Não, Diomedes, tu não és o filho de Tideu, ele 

mesmo nascido do belicoso Eneu ! 
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E o bravo Diomedes assim respondeu : 

- Eu te reconheço, Deusa, filha de Zeus tempestuoso, serei franco contigo e 

não esconderei nada de ti. Nem o medo nem a fraqueza me abatem, mas eu 

me recordo de tuas ordens. Tu me proibiste de lutar contra os bem-aventurados 

Deuses, mas não de atingir com o bronze pontiagudo Afrodite, se ela descesse 

entre a multidão. É por isso que recuo agora e ordenei a todos os aqueus que 

se reunissem aqui, pois reconheci o terrível Ares, que comanda o combate à 

frente de nossos inimigos. 

E a divina Athena dos glaucos olhos respondeu : 

- Diomedes, caro ao meu coração, não temas Ares nem nenhum dos outros 

Imortais do Olimpo, pois a ti eu protejo e assisto. Lança contra Ares teus corcéis 

de cascos maciços ; atinge-o e deixa de tremer diante do furioso Ares, esse 

Deus impetuoso e insensato, flagelo  temível, sempre inconstante. Ele que tinha 

nos prometido, a mim e a Hera, combater os troianos e prestar socorro aos 

aqueus, mas agora se bandeou para o lado dos troianos e já não se lembra 

mais de suas promessas. 

Assim falando, a Deusa atirou do carro Estênelo ao chão, puxando-o para trás 

com a mão ; e ele saltou, ágil. Então subiu ela no carro e se postou ao lado do 

divino Diomedes. O eixo das rodas rangeu sob o peso dos dois corpos, pois 

levava consigo uma divindade terrível e um valente guerreiro. Athena se 

apoderou do chicote e das rédeas e de imediato dirigiu contra Ares os cavalos 

de casco não fendido. Ele que acabava de jogar ao chão o mais bravo dos 

etólios, Périfas, de altura gigantesca e filho do ilustre Ochésio. Sujo de sangue, 

Ares arrancava à vida o guerreiro, enquanto Athena punha sobre a cabeça o 

elmo invisível de Hades, de modo a não ser vista pelo Deus da guerra. 
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E quando Ares, flagelo dos mortais, avistou o divino Diomedes, deixou o corpo 

musculoso de Perifante onde estava, no mesmo local onde o tinha abatido e 

tirado a vida, e foi direto contra Diomedes domador de cavalos. 

 

850 Quando estavam já perto, avançando um contra o outro, Ares, impaciente 

para imolar o inimigo, atirou rapidamente sua lança de bronze pontiagudo por 

cima do jugo e das rédeas dos cavalos. Mas Athena de glauco olhar desviou o 

golpe, segurando a lança e afastando-a do carro. 

 

Por sua vez, Diomedes de voz sonora se precipitou sobre o Deus da guerra e 

atirou contra ele a flecha de bronze : Athena se incumbiu de dirigi-la contra o 

baixo-ventre, cingido por um cinturão protetor ; e o guerreiro, depois de ter 

rasgado a bela pele do Deus da guerra, arrancou da ferida a ponta de bronze da 

lança. Foi quando Ares deu um urro de dor, como urram nove mil ou dez mil 

homens na guerra, reunidos numa mesma multidão furiosa. E um tremor 

dominou os aqueus e os troianos aterrados, de tal forma era forte e poderosa a 

voz de Ares que da guerra não se sacia.  

 

E tal como aparece a nossos olhos um negro vapor que escapa do seio das 

nuvens, sopro de um vento cheio de brasa, assim também apareceu aos olhos 

de Diomedes o brônzeo Ares, lançando-se por meio das nuvens na celeste 

vastidão. Rapidamente chegou ele ao Olimpo, morada dos Imortais. Triste e aflito 
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sentou-se ao lado do filho de Cronos ; mostrou a ele o sangue divino que escorria 

do ferimento e, em sua dor profunda, deixou escapar estas palavras aladas : 

 

- Zeus pai, não te enfureces ao veres tais façanhas ? É bem verdade que os 

Deuses sempre sofreram dores cruéis, ao querer ajudar os fracos humanos ! 

Nós todos estamos irritados contigo, Zeus, que puseste no mundo essa filha 

insensata e funesta que pratica os mais terríveis atos. Os Deuses do Olimpo te 

obedecem e se submetem a tuas ordens ; mas tu não empregas nem palavras 

nem castigo para reter Athena em justos limites : pelo contrário, pois incentivada 

por ti, pai, essa odiosa fúria impele o orgulhoso Diomedes a atacar os próprios 

Imortais ! Esse guerreiro já feriu Afrodite na mão e, qual uma divindade, investiu 

contra mim com furor. Se meus pés velozes não me tivessem salvo, eu teria 

sofrido por muito tempo ainda, em meio aos montes de horrendos cadáveres ; 

ou então teria ficado ali eternamente, privado de força, arrasado sob os golpes 

do bronze afiado ! 

E Zeus que reúne as nuvens, olhando-o com um olhar sombrio, lhe disse : 

- Deixa de te queixar a mim, Deus cambiante ! Eu te detesto mais do que a 

qualquer outro olímpico, pois tu não amas senão a discórdia, a guerra e o 

combate, e tens o espírito irritável de tua mãe, Hera, que minhas palavras mal 

conseguem reprimir. É teu exemplo que provoca esses males. Mas eu não 

permitirei que sofras por mais tempo, pois és meu filho, já que foi de mim que 

tua mãe te concebeu. Malvado como és, se tivesses nascido de qualquer outro 

Deus, há muito tempo já estarias enterrado nos abismos ainda mais profundos 

do que aqueles onde atirei os Titãs ! 

Assim falou ; e ordenou a Peon que o curasse. Este aplicou-lhe fármacos que 

dissiparam as dores e rapidamente curaram Ares, que não era um simples 

mortal. Tal como o sumo de um figo, quando agitado, coalha rapidamente o alvo 

leite, antes líquido, assim também rapidamente ele curou Ares furioso. 
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905 Hebe o banhou e vestiu com vestes magníficas. Sentou-se ele ao lado de 

Zeus, seu pai, exultante em sua glória. De volta para o palácio do grande Zeus 

chegaram Hera, rainha de Argos, e Athena, protetora de Alalcomene : elas que 

de Ares, flagelo dos mortais, pararam a matança. 

 

 

 

Glossário 

Aristia é uma palavra que designa uma série de proezas individuais efetuadas 

por um herói em transe, tornando-o lendário, dono de um nome que merece ser 

cantado. No singular, o termo arcaico (aristeía) designava coragem, valentia, 

superioridade individual ; no plural, altos feitos, proezas. Veremos mais adiante, 

depois da ilustração. 

 

A Ilíada é o poema que mais representa esse conceito, com as melhores 

ilustrações : a descrição apresenta traços comuns – o herói se atira contra uma 

massa de inimigos indistintos, vez por outra nomeados. A aristia culmina em 

um ou mais duelos com adversários importantes. O guerreiro é descrito como 

alguém tomado de fúria comparável à de um animal selvagem. 

 

Assim, por exemplo, Heitor, cuja beleza de herói guerreiro se contrapõe no 

campo de batalha à de seu irmão Páris, elegante e bem-vestido. 
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Ou Diomedes, inspirado diretamente por Athena (v. 124-126, canto V), que a 

ele transmite o entusiasmo do herói de outrora : 

 

“Ataca agora os troianos sem temor, Diomedes. 

Em teu peito eu atirei o ardor de teu pai, 

Esse fogo que consumia o bravo condutor de carros, Tideu.”  

 

Ao vê-lo em batalha, Pândaro, o famoso arqueiro, observa que “um Deus anima 

seu furor” (v. 185). Enéas nota também que Diomedes parece “um Deus irado 

contra nós troianos, encolerizado por causa do esquecimento de sacrifícios. 

Terrível é a cólera de um Deus.” (v. 177-178). Realmente, a força e habilidade 

do herói são desproporcionais : Diomedes consegue erguer uma pedra que, 

normalmente, dois homens juntos teriam dificuldade de levantar. Quanto a 

Aquiles, parece suspenso por asas. 

 

Assim desumanizado pela aristia, o guerreiro chega a ser uma ameaça aos 

Deuses : perseguido por Diomedes, Apolo lembra ao herói que Deuses e 

homens pertencem a raças distintas. Diomedes recua, mas de um único passo. 

De fato, o herói tomado de aristia não se preocupa com o que o cerca – está 

dominado pela ideia fixa de lutar, e essa fúria o cega. 

 

 

Eis as passagens da Ilíada nas quais a expressão aparece : 

▪ Aquiles, XX, 156 sq., XXI  

▪ Agamenon, XI, 91 sq.  

▪ Diomedes, V, 87 sq.  

▪ Heitor, X, 39–50  

▪ Pátroclo, XVI, 256 sq. 
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                                      Helena e Páris 

                             

 

Herança transmitida pela língua 

É importante observar a origem etimológica da palavra. Muitas expressões e 

nomes começam, em grego por aris-.  

Aristós serve de superlativo para agathós, bom, e se aplica ao excelente, ao 

melhor, ao mais bravo, ao mais nobre. Assim, o aristocrata é aquele que se 

distingue em uma atividade precisa. Na origem, o emprego se restringe ao 

guerreiro ; o aristeu designa “aquele que ocupa a primeira fileira”, o “chefe que 

mais se distingue, o mais bravo”.  

 

Depois, em Homero, o termo se aplica ao círculo dos reis (Ilíada, XV, 363 ; XXIII, 

236 etc.). No singular, a aristeía é a superioridade, especialmente a valentia. No 

plural, os feitos notáveis, que conferem glória “imperecível, com distinção, 

superior”.  

 

A noção de hierarquização ativa dos méritos equivale ao “exercício da 

magistratura com distinção”. Os homens podem ser aristói por “posição de 

nobreza ou de mérito”. É nele que repousam as esperanças de linhagem, pois é 

ele que gera os mais nobres filhos. A aristocracia é, portanto, o governo dos mais 

fortes ou dos melhores (e não uma noção metafísica...). 

 

Na língua indo-europeia, a análise do vocabulário mostra que ela é uma língua 

de chefes, de valores guerreiros impostos pelo prestígio de uma aristocracia. 

Temos ali uma confederação de tribos que constituem a “nação”, composta de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helene_Paris_Louvre_K6.jpg
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todos aqueles que reivindicam um mesmo “nascer”. Vem daí o prefixo ari- de 

arianismo : lembrando que na mitologia indo-europeia há uma divindade de 

nome Aryaman. Essa comunidade designa ao mesmo tempo aqueles que não 

são pertencentes a ela, os não-arianos. Ari- diz respeito aos não pertencentes à 

família, ao clã, à tribo. 

 

Essa orgulhosa aristocracia guerreira gosta da vida, dos espaços amplos, dos 

bens mundanos e acima de tudo da glória. Ela se dedica à criação de animais, 

aos esportes equestres e ao lazer, em tempos de paz. Para ela, o caráter é a 

qualidade essencial do homem e a glória o objetivo supremo da existência. 

 

Evidentemente, a organização de “nação” entre clãs rivais e competidores 

favoreceu a seleção desses aristocratas guerreiros. Essa é a organização de 

muitos povos indo-europeus da Antiguidade e da Alta Idade Média, como os 

celtas e os irlandeses. 

 

Assim, a aristocracia se define como a busca e o domínio de uma perfeição 

técnica nas atividades características de seu modo de vida e geradoras de altos 

feitos. As proezas do guerreiro lhe valem a glória, a boa reputação que fará que 

se fale dele. Esse é, então, o único meio de conquistar a imortalidade, pois a 

glória é imperecível. É o melhor que escapa do anonimato, essa segunda morte, 

lote comum que cabe aos esquecidos.  

 

Toda essa ideologia, no entanto, é individual só na aparência. Além de não 

haver, na época, o conceito de indivíduo, essa ideologia se inscreve numa 

doutrina social eminentemente comunitária, mantida por uma tradição supra-

individual. A busca da glória beneficia o grupo, pois garante a manutenção e 

controle dos tais espaços amplos, espaços para se viver. Por isso é que as 

cosmogonias vangloriam as proezas do herói que fixou o Sol e expulsou as 

Trevas, servindo à Ordem divina e tornando possível a vida do povo e do próprio 

Universo (libertação tripla, das águas, das vacas, da aurora). A vitória militar 

permite a instauração do sacrifício, a organização do espaço, o controle distintivo 
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dos campos de poder (os diferentes ager de Roma, os bens imóveis 

pertencentes ao Estado). 

 

E isso é assim porque o sucesso de um reforça o sentido de linhagem da qual a 

família – o primeiro círculo de pertencimento social – é a expressão sincrônica. 

Cabe a cada um a responsabilidade de transmitir a base herdada, se possível 

aumentada por seus feitos pessoais. Cada um é um elo transitório de uma cadeia 

permanente da família “eterna” e, nesse sentido, o guardião do nome, da 

reputação, do estatuto e da propriedade da família à qual pertence. De onde, em 

inglês, a expressão in trust, da qual, por sua vez, decorre a palavra trustee. 

Aquele que consegue transmitir essa herança preservada e aumentada será 

lembrado com orgulho por seus descendentes. 

 

Vem daí a noção de clã, a grande família estendida, que no limite alcança a 

região, o país. Ela implica o reconhecimento de uma solidariedade, dependência 

mútua que é a única coisa que permite a coexistência social. Em grego e depois 

em latim, o homem livre (eudheros) se define positivamente por seu 

pertencimento a uma origem ; em latim, uma criança bem nascida é dita liberi, 

livre. Mas a pessoa também pode ser aceita num grupo – em alemão, a palavra 

amigo, Freund, está associada justamente a frei, livre ; pertencimento a um grupo 

fechado que se auto nomeia “amigos”. Nomeação mútua, vale dizer. Além dessa 

ligação, é no seio desse grupo fechado – e só no seio dele – que cada um pode 

ser ele mesmo : cada um só descobre seu “si mesmo” (idiotés) no “entre-si”. 

 

Só se é livre na medida em que se reconhece sua dependência da Natureza, no 

seio da qual somos uma simples e mera pessoa, e só se é uma pessoa na 

medida em que o grupo nos reconhece. A aristocracia, a primeira a seguir o 

modelo social da união de linhagens, é um sistema complexo de 

comprometimentos e compromissos recíprocos que possibilitam a coesão social 

de tipo “genético”. 
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A aristocracia como princípio diurno 

Constatar a existência de homens mais dotados e capazes do que outros (num 

sistema dado, a partir de critérios dados) nem sempre basta : é preciso explicar. 

Para justifica a hierarquia, os indo-europeus relacionaram os comportamentos, 

os domínios éticos com elementos simbólicos oriundos de sua cosmologia. 

Segundo ela, 3 seriam os céus que giram em torno da Terra : um diurno (branco), 

um da aurora e crepuscular (vermelho) e um noturno (negro). Desses 3 céus 

viriam as 3 cores que encontramos em toda e qualquer concepção indo-

europeia, quer no nível da pessoa, da sociedade ou do ser.  

 

Quando se refere ao ser, por exemplo, fala de 3 qualidades, 3 princípios 

espirituais, um luminoso, associado à vontade; outro vermelho, ligado ao ardor, 

à paixão ; outro negro, aliado à inércia espiritual, as trevas mentais.  

Na sociedade, fala-se de 3 funções (mera herança platônica, que estabeleceu 

as 3 vocações e as 3 funções respectivas a serem desempenhadas na cidade) 

– que o dogma católico transformaria em 3 estamentos tão imóveis quanto as 

castas hindus. 

 

Aquele que tem uma virtude intrínseca dada, por natureza, deverá atuar de 

acordo com ela, para bem atuar. Em outras palavras, a potência e a força da 

vida psíquica traduzida em atos. Quem tem a força das atividades do intelecto, 

revela o caráter de um senhor.  

 

Resulta desse sistema uma hierarquia ordenada sobre 3 domínios de atividade, 

reconhecidos pela tradição : o pensamento, a  palavra e ação. 

1. Princípio claro, relativo ao céu diurno : 

- O pensamento é fiel à tradição, reto, sem a priori, consciente de sua 

finalidade. 

- A palavra é rara, sensata, eficaz, bem ajustada, por vezes enigmática 

(como a linguagem dos Deuses). 

- O ato é tecnicamente perfeito. 
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2. Princípio rubro, relativo ao céu crepuscular (e da aurora) : 

- A mente é pouco reflexiva, sensível às exigências, voltada para a ação. 

- A palavra, por vezes imprudente, provoca a ação da qual ela mesma 

pode ser um agente (desafio heróico). 

- A ação é a razão de ser da pessoa. 

 

3. Princípio negro, relativo ao céu noturno (em seu aspecto negativo) : 

- A mente está vazia, lenta, sem pensar. 

- A palavra é pobre ou se reduz a um vão falatório. 

- A ação se faz inteiramente na obediência, desprovida de iniciativa 

pessoal. 

 

Nos protagonistas do mito ou da epopeia é fácil identificar a aplicação desses 

princípios de organização. Quanto à classe aristocrática, apesar de sua 

endogamia (consanguinidade) protetora e de seu sistema de educação que 

garante a homogeneidade e as alianças, não é todavia imutável, pois também 

acaba sendo vítima das exigências de renovação e do princípio de decadência.  

 

A decadência é provocada pelo afastamento do princípio diurno na ordem 

biológica, política, ética. Hesíodo listou a decadência nas diferentes Idades e 

Platão nos ensina que passamos da timocracia (governo da honra) aristocrática 

à oligarquia plutocrática e em seguida à democracia. A anarquia gera a tirania. 

O desaparecimento, a perversão da aristocracia marca a degradação dos 

princípios da Idade de Ouro. Além disso, a decadência está ligada ao devir : o 

que acaba empalidecendo, em todas as Ordens, é a capacidade de reconhecer 

a superioridade do princípio diurno. 

 

 

Qualidades latentes 

A aristocracia é que aperfeiçoa as qualidades latentes no conjunto do corpo 

social (teuta). Elas são a expressão de uma qualificação que liga todos os 

membros de uma nação. A aristocracia só existe relativamente a um corpo social 
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que lhe confere sentido. Ela não está acima da população, ela é o melhor de 

uma população. Ela encarna um feixe de qualidades. Aristói (os melhores) é 

superlativo de agathós (bom), é uma concentração excepcional do que é bom. 

Os aristoi são pessoas que manifestam com mais força esse “bem” que confere 

força e brilho à cidade. E o governo dos melhores implica necessariamente a 

consciência do bem comum, por isso é a força de atração que extrai o que há de 

melhor na população.  

 

Ou seja, aristocracia não é uma casta, mas sim um princípio de vida. 

Aristocrata não é quem dita valores, mas sim quem os representa. Não é quem 

os explica, mas sim quem os encarna. 

 

Foi pela aristocracia que a população grega conheceu seus Deuses e se ergueu 

como potência – a aristocracia foi a face iluminada e clara dessa civilização 

imensa e incomparável que fez Escola. Foi o que deu a ela sua imortalidade e 

sua memória, o que lembrou a ela suas origens e ditou a ela suas esperanças, 

cumpridas num destino sem igual, pois marcou para sempre a memória do 

mundo com a marca da ação do herói, da palavra escrita e do pensamento 

abstrato, essa investigação rigorosa e desinteressada a que se deu o nome de 

Filosofia. 

 

                         

 

Ganimedes 

Ele é, segundo a Ilíada, o mais belo dos mortais. Príncipe troiano, filho do rei 

da Dardânia e de uma ninfa filha do rio Escamandro, o que faz dele um 

descendente do próprio Zeus. 

 

O jovem estava acompanhando um rebanho que pastava no monte Ida, na 

Trôada, quando Zeus o vê. Em seguida, o Deus se transforma em águia (o 

animal que o representa), para assim poder raptar Ganimedes. Depois disso, é 

que ele se torna o copeiro dos Deuses, substituindo Hebe. 
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Em compensação pela perda do filho, Trós recebe de Zeus 4 cavalos que 

pertenciam a Poseidon. Esses cavalos são os mesmos que figuram na saga de 

Héracles, mas numa versão um tanto diferente (o pai de Ganimedes teria 

pedido a Héracles que salvasse sua filha, prometendo em troca os cavalos). 

 

 

Outra tradição, ainda, pretende que Zeus oferece em troca de Ganimedes uma 

taça feita de ouro, obra de Hefesto. Hera, enciumada por causa do novo amante 

e de sua função de copeiro, que até então coubera a sua filha Hebe, tenta forçar 

o real marido a devolver Ganimedes aos mortais, mas em vez disso o sobe aos 

céus, na forma da constelação de Aquário (uma das 48 identificadas por 

Ptolomeu). 

 

                               constelação de 

Aquário 

 

 

Platão, Xenofonte e Sócrates não aceitavam os mitos que faziam de Zeus e 

dos outros Deuses personagens indecorosos e desavergonhados. No livro I 

das Leis (636cd), Platão atribui aos cretenses a invenção do mito que relata as 

relações de Zeus com Ganimedes. No Fedro, em que fala de ética, os 

sentimentos de Zeus por Ganimedes são descritos como sendo “desejo”. 

Quanto a Xenofonte, ele afirmava que não teria sido seu corpo a seduzir Zeus 

– um amor físico –, mas sim sua alma – o amor espiritual. 
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                                     busto de Ganimedes, Louvre 

 

 

                      Ganimedes e a águia, Bertel Thorvaldsen 

 

 

                             Zeus raptando Ganimedes, terracota séc. -V 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust_Ganymede_Louvre_Ma535.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thorvaldsens_Ganymedes.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zeus-Gany-sculpt1.jpg?uselang=fr
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                             Ganimedes e Zeus em águia, bronze em 

Zurique 

                       O rapto de Ganimedes, Rembrandt 

 

                  O rapto de Ganimedes, Rubens 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ganymede_statue_Z%C3%BCrich_B%C3%BCrkliplatz.JPG?uselang=fr
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ganyrubn.jpg


 

 
 

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

43 

 

 

Acetábulo  

Cavidade de um osso na qual se articula e ajusta a cabeça de outro, em 

especial no quadril. 

Recipiente no qual os gregos bebiam ou depositavam vinho, para respirar. 

Unidade de medida (posteriormente adotada pelos romanos) correspondendo 

a cerca de ¼ de litro. 

                                                          

 

Himeneu 

Ὑμέναιος (traduzido em latim como Hymenaeus ou Hymenaios) é filho de 

Apolo. É a divindade que preside os casamentos, sempre invocado nas 

cerimônias de bodas e em festas solenes era chamado pelo canto “Oh Hímen, 

oh Himeneu !”. 

 

                                                          

 

Ênio (Ένυώ = horror) 

Conhecida como a “Destruidora de cidades’, geralmente é representada coberta 

de sangue e portando armas de guerra. Acompanha o sanguinário Ares, seu 

amante e irmão (ela é filha de Zeus com Hera). Quando Pausânias esteve no 

templo de Ares, em Atenas, ali identificou uma estátua de Ênio. 

Em certas versões, diz-se dela que seu corpo de transforma em fogo, quando dá 

o golpe final. 

Por vezes é confundida com Eris, a Discórdia, filha de Nyx, a negra Noite. 

Em Tebas celebravam-se festejos ditos Homolóia (Όμολώϊα), em honra a Zeus, 

Athena, Deméter e Ênio. 

Os romanos a rebatizaram de Belona. 
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                                                Belona, representação romana 

 

 

Ênio também é o nome de uma das Gréias, que vivem numa gruta distante, nos 

flancos da cadeia montanhosa de Atlas, na direção do ocaso, num local onde 

quase sempre é noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para chegar ao Jardim das Hespérides, é preciso ultrapassar alguns 

obstáculos, como essa gruta das Gréias e de suas irmãs, as Górgonas, além de 

dois respectivos dragões (serpentes aladas).  

Quando, por efeito da rotação da Terra, o Sol atravessa a linha do horizonte, entra 
no ocaso – passa do hemisfério visível ao não visível. Sua altura é zero. Passa de 
positiva a negativa. No hemisfério norte, na primavera e verão o Sol se põe entre o 
Oeste e o Norte (declinação positiva) ;  no outono e inverno ele se põe entre o Oeste 
e o Sul (declinação negativa). É a refração dos raios do Sol pela atmosfera que faz 
que vejamos sua luz quando ele já se pôs, no chamado crepúsculo vespertino. Essa 
refração é que estende o dia e encurta a noite. 

As chamadas estrelas circumpolares, no entanto, não têm nem ocaso nem 
amanhecer. Elas são estrelas que, vistas de uma latitude dada, nunca desaparecem 
na linha do horizonte, por causa de sua proximidade com os polos celestes. 

 

                                  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_Bellona_cour_Carree_Louvre.jpg
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As Gréias (Graĩai = velhas) já nasceram enrugadas e com os cabelos cinza ; têm 

um único um olho e um dente, que dividem entre si, e são as únicas que sabem 

como derrotar as Górgonas.   

Essas deidades pré-olímpicas, ou seja, forças primordiais, são Dino (= temor, a 

Antecipação do horror), Ênio (= horror, a Destruidora de cidades) e Pêfredo (= 

Alarme). 

Só dois mortais conseguem chegar até elas : Perseu e Héracles, ambos heróis 

protegidos de Athena. Quando Perseu vai matar a Medusa (uma das Górgonas), 

rouba antes o olho das Gréias, guardiãs do caminho que leva às irmãs mais 

novas, deixando-as adormecidas, para assim poder continuar seu caminho. 

Outra versão acrescenta ainda que Perseu lhes roubou também o dente que 

compartilhavam, informado que fora por Hermes e Athena que elas conheciam 

o segredo, para assim obrigá-las a revelar o que sabiam. 

Quanto às 3 Górgonas (Medusa, que é mortal, contrariamente a suas duas 

irmãs, que não conhecem nem a morte nem a velhice, Esteno e Euríale), elas 

são jovens, e em geral são figuradas com asas de ouro, mãos de bronze e 

grandes presas, além da cabeleira feita de serpentes. Netas de Gaia e Ponto (a 

Onda do mar), elas também são divindades primordiais, elementos. 

Adaptações contemporâneas (em geral, alegadamente originais) 

No filme Dark cristal, a personagem de Aughra apresenta características das 

Gréias : nome semelhante, um só olho, que ela pode tirar da órbita, o aspecto 

de mulher velha e enrugada, de cabelos acinzentados, além de certas 

características morais, pois se no início ela é assustadora, logo se transforma 

em má ; é guardiã dos conhecimentos, em especial o da explicação da profecia 

dos Gelfings ; cipós moventes protegem a entrada da gruta que é seu 

antro/laboratório, lembrando a gruta das Górgonas. 

 

No filme de animação Hercule, dos estúdios Disney, as Gréias aparecem nas 

primeiras sequências, mostrando o futuro dos Titãs, de Zeus e de Héracles ; mas 

são confundidas com as Moiras. 
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No filme Percy Jackson, o mar dos monstros elas são motoristas do táxi que, na 

verdade, é o carro da danação ; são elas que levam Percy, Annabeth, Grover e 

Tyson até Washington, antes de desaparecerem. A exemplo de Perseu, Percy 

vai chantageá-las roubando seu único olho. 

 

Elas também aparecem em A luta de titãs, onde revelam a Perseu que só a 

Medusa tem o poder de matar o Kraken. 

No jogo Titan Quest, as irmãs Gréias precisam ser vencidas, para se poder 

recuperar seu olho único.  

        Perseu devondendo o olho às Gréias, por Johann Heinrich Füssli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As Gréias só protagonizam um mito, o de Perseu, resumido acima. 
 
Outra versão do mito conta que as Gréias teriam um oráculo, sabendo assim 
quais as 3 condições para matar a Górgona : conseguir de uma ninfa sandálias 
aladas, uma espécie de alforja chama kibisis (onde guardar a cabeça da Medusa) 
e ainda o elmo da invisibilidade de Hades.  
 
Outra ainda dizia que Thanatos lhe havia roubado os amuletos para fazê-las 
procurar por ele loucamente, por acreditarem que sem eles eram mortais. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Titan_Quest:_Immortal_Throne
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuseli_perseus.jpg
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As Hespérides representam o espírito fertilizador da Natureza e são as donas do jardim que 
leva seu nome, situado no extremo ocidental do mundo.  

Há dois grupos com o mesmo nome. As 7 ninfas do poente e as mais antigas, 3 Deusas que 
personificam a luz da tarde e o ciclo do entardecer. Elas são filhas de Nyx (a Noite) e Érebo (o 
Negrume mais denso), segundo Hesíodo.  
Outras versões dizem que elas são filhas de Éter (a Luz celeste) e Hêmera (a Luz do dia). 

                                                            Hêmera, de W.-A. Bouguereau, 1881 

 

Elas passeiam pelos céus, encarregando-se de iluminar o mundo com a luz da tarde. Dessa 
forma, fazem parte do ciclo do dia : Hêmera traz o dia, as Hespérides trazem o entardecer e 
Nyx fecha o ciclo com a noite, recobrindo a Terra com seu véu, entre o Éter (a Luz, ou o Ar puro 
e quente das partes superiores dos céus, respirado pelos imortais) e o Aer (o Ar das partes 
inferiores dos céus, respirado pelos mortais). 

A cada manhã, depois que Éos, a Aurora de dedos róseos sobre aos céus com seu carro puxado 
por belos corcéis, Hêmera dispersa o véu de Nyx, revelando assim o Éter, o Céu superior, a parte 
mais brilhante da alta atmosfera, azul e brilhante. 

Essas três Hespérides são : 
▪ Egle, a radiante – Deusa da luz avermelhada da tarde. 
▪ Erítia, a esplendorosa – Deusa do esplendor da tarde. 
▪ Héspera, a crepuscular –  Deusa do crepúsculo vespertino. 

Elas têm atributos semelhantes aos das Horas (que presidem as estações do ano), de quem se 
tornam parceiras e cuja dança mostram, ao iluminar seu palco, pois compõem com Hêmera (o 
Dia) o séquito de Hélios (o Sol), de Éos (a Aurora) e de Selene (a Lua). Com uma voz melíflua, 
cantam em coro junto às nascentes sussurrantes que exalam ambrosia ; para se ocultar, 
recorrem a súbitas metamorfoses. 

O jardim que elas habitam é o mais belo e quando Hera se torna a 3ª esposa de Zeus recebe de 
Gaia (avó de ambos) algumas maçãs de ouro, como presente de bodas (as maçãs do amor), e 
manda plantá-las em seu jardim, nos confins do extremo Ocidente.  

Cria-se assim um pomar de árvores encantadas, de onde brotam desde então pomos de ouro. 
Um desses áureos pomos é o da discórdia, aquele pelo qual Athena, Hera e Afrodite se 
submetem ao julgamento de Páris, resultando na Guerra de Tróia. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Day_(1881).jpg
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Dione  

É a mãe de Afrodite, em algumas versões. Nas versões mais antigas, era 

assimilada à Deusa-mãe e merecia um culto importante, no santuário oracular a 

ela dedicado em Dodona, no Peloponeso. 

Ela era considerada, a esse título, uma divindade agrária. Deusa do carvalho (de 

onde ser considerada a versão feminina de Zeus). 

Nas versões tardias, ela perde importância e é assimilada à própria Afrodite. 

 

 

Cascos fendidos 

Um animal é constantemente ligado ao mundo material por seus pés. Um 

animal casher, porém, tem o casco que o separa do chão e, por ser fendido, 

demonstra que sua ligação com o chão onde pisa não é demasiada. O mesmo 

ocorre com o peixe que, para ser casher, deve ter escamas envolvendo o corpo, 

separando-o do mundo exterior. Isso simboliza o acima dito, de que o 

comportamento ideal de um judeu é não se preocupar demais com o mundo 

material que o cerca. 

O porco é um dos animais não-casher mais conhecidos. 

Possui um dos sinais de cashrut - o casco fendido - mas não 

é ruminante. Diz o Talmud que, sempre que se deita, o 

porco estica as patas para a frente, querendo mostrar que é 

casher ; mas não é ruminante, deixando por isso de ser casher. 

Na mitologia judaica, é considerado puro o animal que tem casco fendido e 

rumina, e não aquele que só rumina ou só tem casco fendido. 
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Oto e Efialtes 

                                   

ilustração de Gustave Doré para a Divina Comédia, de Dante, figurando Titãs e gigantes, 

com Efialtes à esquerda 

 

 

Eles são gigantes, mas não do tipo divindades primordiais. Chamados de 

aloídas, ambos são filhos de Poseidon com Ifimedia, mulher de Aloeu. 

Caminhando à beira-mar, a moça derramava punhados de ondas de água 

salgada sobre o próprio peito. Sem poder resistir, Poseidon vive com ela a 

aventura amorosa da qual nascem os dois gêmeos. 

 

Além de gigantes, são donos de uma extrema beleza, mas também de uma 

força incrível. Agressivos, davam vazão a seus impulsos. Certa feita, decidiram 

destronar Zeus. Para isso, empilharam os montes Ossa e Pelion, criando assim 

uma escada para chegar até o Olimpo.  

 

Ares tenta impedi-los e é feito prisioneiro em um pote de bronze. Ali fica, até 

ser libertado por Hermes. Uma versão do mito afirma que eles tinham atendido 

a um pedido de Afrodite, para puni-lo pela morte de Adônis. 

 

Em outra investida, Otos quis raptar Hera, mas por insistência do irmão os dois 

acabam perseguindo Artemis, que se vinga de um deles. Em outra versão é 

Apolo quem vinga a irmã. Em outra, ainda, é aqui que Ares intervém e acaba 
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preso pelos dois gigantes : ele só é liberado quando Artemis concorda em se 

deitar com Oto, provocando o ciúmes de Efialtes e a briga inevitável. A Deusa 

se transforma então em cervo e foge aos saltos. 

 

Além dessas proezas, em sua rebelião os dois gêmeos tentam atirar as 

montanhas ao mar, para secá-lo.  

 

O que é comum a todas as versões é que Zeus fica furioso e os fulmina, 

aprisionando-os para sempre no Hades, onde ficam atados a uma coluna 

cercada de serpentes, submetidos ao suplício eterno de ouvir uma coruja que 

pia sem parar. Só não são mortos porque Poseidon intercede em seu favor. 

 

Há quem veja nesses mitos a metáfora da prevalência da inteligência sobre os 

impulsos. Nessa leitura, a força dos instintos é que nos leva à ação, mas alguns 

deles, considerados básicos, podem se tornar dominantes e influir em nossa 

personalidade e conduta (instintos distorcidos na infância, que produzem 

comportamentos obsessivos).  

 

Efialtes, em grego, significa pesadelo. 

 

 

 

 

Adônis e Afrodite 

Ele é filho de um incesto entre pai, um rei sírio ou cipriota (dependendo da 

versão), e sua própria filha, Mirra. De origem oriental (Adon = nosso senhor), 

era cultuado na Fenícia (atual Líbano), onde era uma divindade agrária. Lá, 

contava-se que numa caçada um javali trombou contra uma árvore, que, oca, 

revelou em seu tronco vazio um bebê – Adonis. De legendária beleza, o próprio 

nome da cidade de Beirute vem de Beroe, a filha de Adônis e Afrodite. 
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O mito conta que a moça, depois de engravidar do pai, consegue dos Deuses 

o favor de se transformar em árvore, a árvore de mirra. Quando o pai descobre 

que foi enganado pela filha, que se deita com ele na obscuridade, sai correndo 

atrás dela com uma faca e Afrodite a transforma em árvore de mirra. Numa 

versão, no momento do nascimento do bebê, a casca se fende para liberar 

aquele que desde o momento de seu nascimento é, segundo Ovídio, “tão belo 

que poderia agradar até mesmo aos olhos da Inveja”. O menino é rapidamente 

recolhido por Afrodite, que confia seus cuidados a Perséfone. 

Em outra versão, quando o pai de Mirra dispara uma flecha nasce Adônis. 

 

Seja como for, a beleza de Adônis, que “a cada dia em beleza ultrapassava a 

si mesmo”, ainda segundo Ovídio, é tão notável que Perséfone e Afrodite logo 

se enamoram dele. O ciúme se instala entre elas, que exigem a intervenção de 

Zeus – o qual decide a questão decretando que Adônis passará um terço do 

ano com Perséfone, um terço com Afrodite e um terço como bem entender. 

Assim dividido entre o reino das profundezas e o da superfície terrestre, o jovem 

acaba decidindo passar seus meses de liberdade também com Afrodite. 

 

A metáfora evidente, aqui, é a do ciclo anual da vegetação, com a semente que 

permanece na terra profunda por quatro meses. Outra associação com a 

Natureza é com a anêmona, nascida da união de seu sangue com a terra, no 

momento de sua morte. Seu desaparecimento trágico era festejado nas 

Adonias, ocasião em que se plantavam múltiplas plantas de crescimento 

rápido, simbolizando a existência efêmera do jovem. 

 

Essa morte precoce deve-se à fúria de Ares, que manda um javali destroçar 

Adônis, ao saber que Afrodite tinha se enamorado do belo jovem, que é atingido 

numa das ancas, de onde jorra o sangue que se transforma em anêmona. Outra 

versão conta que Afrodite se fere ao correr pela mata, desesperada por 

socorrer o jovem, e o sangue que escorre tinge rosas brancas de vermelho (de 

onde o mito estar associado às duas flores e de onde se dizer que rosas 
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vermelhas representam a paixão amorosa). Numa variante do mito, isso 

acontece com uma flor chamada Adonis. 

 

Em outra, é então que Adônis desce ao Hades, onde Perséfone também se 

apaixona por ele. De início, a rainha das profundezas promete a Afrodite 

devolvê-lo a ela, mas logo desiste, preferindo retê-lo a seu lado. 

 

Como a figura de Adônis aparece no Oriente e ganha a bacia do Mediterrâneo, 

muitas são as versões. Uma delas afirma ter sido Artemis a responsável por 

sua morte, para se vingar de Afrodite pela morte de Hipólito. Outra, ainda, diz 

que o javali é o próprio Ares, o ciumento amante. 

 

 

 

  o belo Adônis 

 

 anêmona 
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                      Adonis  

 

 

 

 

Hipólito 

Ele é filho de Teseu – o mítico rei de Atenas responsável pela unificação política 

da Ática, na época do domínio ateniense – com uma das rainhas das 

Amazonas, Antíope ou Hipólita. 

 

 

                                               

                             Teseu e o Minotauro, sob a égide de Athena medalhão de um vaso ca. -430 

 

 

Assim que nasce, Hipólito é entregue à avó paterna, enquanto Teseu se casa 

novamente, com Fedra (filha de Minos, rei de Creta, e Pasífae).  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kylix_Theseus_Aison_MNA_Inv11365_n1.jpg?uselang=fr
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Adulto, o vice-rei Hipólito dedica um apreço especial por Artemis, por ser ele 

mesmo um aficionado da caça ; mas Afrodite, com inveja dessa preferência, e 

desprezada ao se oferecer a ele, se vinga fazendo Fedra, a madrasta, se 

apaixonar por ele. Desprezada pelo jovem Hipólito, Fedra se suicida de 

desespero, deixando uma carta ao marido, acusando o enteado de tê-la 

violado.  

Em outra versão (Pierre Grimal), com medo que Hipólito conte tudo a Teseu, 

Fedra acusa o enteado de ter tentado estuprá-la e só se suicida depois, ao ficar 

sabendo da morte do jovem. 

 

Na versão tradicionalmente aceita, Teseu expulsa o filho, depois de maldizê-lo. 

Hipólito vai embora da cidade e na altura de Trezena vê, à beira-mar, emergir 

da espuma branca um monstro em forma de touro e serpente. Os cavalos que 

puxam seu carro se assustam e, fora de controle, arrastam Hipólito sobre os 

rochedos, onde ele morre. Nessa mesma hora, a voz de Artemis revela a 

verdade a Teseu. 

 

                                             

 

Segundo os habitantes de Trezena, ele se transforma na constelação de Auriga 

(Aur), o Cocheiro. As moças que se casam dedicam a ele um cacho de seus 

cabelos.  
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Hipólito e Fedra, sarcófago ca. 290 

 

 

 

 

 

 

Teseu  

Dédalo pertencia a uma família real. Era o que se chama de artista universal : 

arquiteto, escultor e inventor de instrumentos. Ferreiro habilidoso, teria criado o 

machado, além de estátuas móveis chamadas de autômatos. Tinha um 

sobrinho também habilidoso, que seguia seus passos. Inspirando-se na 

mandíbula de uma serpente, certa feita o menino inventou o serrote, depois de 

já ter criado o compasso e o torno. Com inveja do sobrinho, Dédalo o matou e 

foi preso em flagrante, levado ao tribunal e condenado ao exílio perpétuo 

(ostracismo). Foi para Creta, onde o rei Minos o acolheu ; lá, prestava inúmeros 

serviços, construindo de brinquedos a obras arquitetônicas.   

 

O rei Minos ofendeu Poseidon, ao recusar sacrificar um touro branco no altar do 

Deus, que o amaldiçoou, fazendo que sua mulher, Pasífae, se apaixonasse pelo 

touro. Ela, dominada pela compulsão, rogou a Dédalo que lhe fabricasse às 

escondidas uma vaca de madeira, para poder consumar sua paixão. Dessa 

união nasceu o Minotauro (= a vergonha de Minos). O rei, sem saber que Dédalo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippolytus_Phaedra_Louvre_Ma_2294.jpg?uselang=fr
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havia participado, pediu a ele que construísse um lugar seguro onde pudesse 

encerrar o animal. Foi assim que Dédalo inventou e construiu o Labirinto. 

 

Chegou então a Creta o herói Teseu, encarregado de matar o Minotauro ; mas  

Ariadne, filha de Minos, se apaixonou por ele e recorreu a Dédalo, para ajudá-

la. Ele entregou a ela um novelo de fio de ouro, cuja ponta ela deveria segurar, 

enquanto Teseu penetrasse no Labirinto, desenrolando o novelo ; dessa forma, 

Teseu conseguiu matar o monstro e sair, graças ao brilho do fio dourado. 

 

Dessa vez Minos descobriu a traição e mandou prender Dédalo no Labirinto ; 

todavia, com penas o inventor fabricou asas que prendeu com cera aos seus 

próprios ombros e aos de seu filho Ícaro, que tivera com uma escrava. Na fuga, 

Ícaro desobedeceu as ordens paternas e voou alto demais ; o calor do Sol 

derreteu a cera e ele caiu no mar, morrendo.  

 

Dédalo chegou a Camico (atual Agrigento, na Sicília), onde foi bem recebido pelo 

rei, mas Minos não tinha desistido de persegui-lo. Deixou seu reino à procura de 

Dédalo, prometendo uma recompensa a quem conseguisse passar um fio de 

linha por uma concha espiralada, sabendo que só Dédalo poderia fazer isso. 

Entretanto, quando o rei local descobriu o esconderijo de Minos, ordenou que 

suas filhas preparassem um banho para ele, que morreu em água fervente. 

Dédalo construiu vários monumentos em agradecimento ao anfitrião e ali viveu 

tranqüilo e famoso, por longos anos. 

 

Obs.: Simbolicamente, o minotauro representa o ser humano dominado por suas 

pulsões instintivas. Essa figura era extremamente conhecida no bestiário 

teriantrópico grego de antes do mito e sua época (século XIX a.n.e.). Essa 

palavra é uma soma de thêrion (=animal selvagem) e anthropos (= homem), 

designando um ser metade homem metade animal. 

 

Existem variáveis, como a chamada licantropia : quando certas pessoas 

manifestam certas perturbações que fazem que acreditem terem se 
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transformado em animal, fala-se então de licantropia clínica. Essas patologias 

são extremamente graves, mas associadas à esquizofrenia ou dissociações de 

personalidade, fonte potencial de comportamento de risco. Pessoas que vivem 

isoladas por longos períodos podem vir a desenvolver uma teriantropia, 

tornando-se convencidas de pertencer a outras espécies. 

Outra manifestação conhecida, de perturbação mental, está na origem de certas 

crenças xamânicas.  

 

Na cultura popular européia, os lobisomens são um exemplo de teriantropia. Até 

o século XIX a.n.e., na Grécia acreditava-se que os lobisomens cujos corpos não 

fossem destruídos passavam a rondar os campos de batalha, na forma de hienas 

que bebiam o sangue dos soldados mortos. 

 

Contemporaneamente, temos esse tipo de figura na saga Harry Potter, em vários 

jogos de vídeo (saga Bloody Roar), no personagem X-Man, em mangás etc. etc. 

 

 

Temas para reflexão 

- Incapacidade de Dédalo de reconhecer as próprias limitações, aliada à crença 

de poder fazer o que bem lhe aprouver, em atitude de indiferença para com as 

outras pessoas, até por não conseguir avaliar o mal que um ato seu pode 

provocar.  

 

- Dédalo é avarento e demasiadamente apegado ao que conquistou. Como 

associa sua auto-expressão ao valor que ela assume (dinheiro), quando perde 

uma, perde o outro – e vice-versa. Ou seja, a impossibilidade do lucro provoca a 

estagnação de sua energia criadora, por medo de abrir mão de algumas coisas 

(por falta de confiança em si mesmo). 

 

- Deformação de caráter que conduz fatalmente à ruína e à perda da auto-estima, 

por não conseguir identificar a verdadeira raiz do problema. 
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- Diferença entre recompensa por serviços prestados e generosidade, 

benevolência. Dédalo se depara mais de uma vez com o gesto incondicional, 

com o acolhimento a priori desinteressado. O que deveria fazê-lo voltar-se para 

dentro de si mesmo e ser complacente consigo mesmo. 

 

- A necessidade da escolha difícil : trair quem o acolheu, em favor de um poder 

maior (Poseidon). Ou seja, entre o que já conquistamos e a possibilidade de 

termos mais. Entre segurança e risco. 

 

- Depois de novamente agir erradamente, Dédalo é obrigado a fugir, e a 

recomeçar tudo outra vez. Assume o papel de aprendiz, precisa ser humilde. Da 

instabilidade vem a consciência que não esgotou sua criatividade. 

 

- A satisfação consigo mesmo propicia uma reconciliação com seu passado 

sombrio. A realização é a própria recompensa. E a descoberta do que 

permanece conduz à confiança. 

 

                                                                 

Helena, os Dioscuros 

 

Os Dioscuros são os filhos gêmeos de Leda. Recém-casada com Tíndaro, rei 

de Esparta, Leda é dona de tal beleza que fascina Zeus. Ele, sabendo que seria 

recusado por ela, se transforma num belo cisne e se aproxima dela, quando ela 

se banhava nas águas de um rio. A jovem aprecia o animal, toma-o no colo e o 

acaricia. Alguns meses depois, Leda sente fortes dores e vê saindo de seu 

ventre dois ovos : do primeiro, nascem Castor e Helena, do segundo, Pólux e 

Clitemnestra. Em cada ovo um filho de Zeus, Helena e Pólux, imortais, enquanto 

os outros, filhos de Tíndaro, são mortais como os outros seres humanos. 

Mesmo sendo filhos de pais diferentes, Castor e Pólux desenvolvem fortes laços 

e se tornam inseparáveis, daí serem chamados dioscuros. Castor se especializa 

no adestramento de cavalos e Pólux torna-se um exímio guerreiro.  
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Leda e o cisne 

                                      

 

                                          

A história começa com Leda, mãe dos gêmeos e recém-casada com Tíndaro, rei 

de Esparta. Zeus fica fascinado com a beleza da jovem, mas sabendo que seria 

recusado por ela se transforma em um belo cisne e se aproxima da bela 

enquanto ela tomava banho em um rio. 

A jovem aprecia o animal, pondo-o no colo e acariciando-o. Alguns meses 

depois, Leda sente fortes dores e vê sairem de seu ventre dois ovos : do 

primeiro, nascem Castor e Helena, do segundo Pólux e Clitemnestra. Em cada 

ovo um filho de Zeus : Helena e Pólux, imortais, enquanto os outros, filhos de 

Tíndaro, mortais como os outros seres humanos : Clitemnestra e Castor. 

Mesmo sendo filhos de pais diferentes, Castor e Pólux desenvolvem um forte 

ligação e se tornam inseparáveis, a ponto de serem chamados – ambos – de 

dioscuros. Castor especializa-se em domesticar cavalos e Pólux torna-se um 

excelente lutador. 

Originários de Esparta, simbolizando o valor guerreiro e a rivalidade contra 

Atenas, os dois participam das mais famosas aventuras da Grécia : lideram a 
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missão de libertação de Helena, raptada pelo herói Teseu ; participam da  caçada 

ao javali calidônio e da expedição dos argonautas (cada um em sua excelência). 

Mas a mais famosa aventura dos dioscuros é a disputa com os gêmeos Idas e 

Linceu, seus primos. 

Numa versão, Castor e Pólux sequestram as noivas dos primos na véspera do 

casamento, por terem se apaixonado por elas. Na disputa, Castor é morto por 

Idas e Pólux mata Linceu, mas fica ferido. Idas ataca então Pólux, mas é 

fulminado por Zeus, que desce do Olimpo e conta a Pólux ser ele seu filho, e 

imortal. O jovem suplica então ao pai que não o separe do irmão. 

Em outra versão, o rei Afareus é pai de Idas e Linceu, chamados de afareidas. 

Um belo dia Idas rapta a bela Marpessa, neta do deus Ares e amante de Apolo. 

Zeus ordena que ela escolha entre ambos, e ela fica com Idas. Questionada 

sobre o por quê, ela explica que temia ser rejeitada pelo deus quando ficasse 

velha, e que seria mais difícil ser feliz ao lado de um deus tão cobiçado e famoso 

como o belo Apolo, que voltou desarvorado ao Olimpo, aprendendo a perder. 

Essa versão tem desdobramentos. Num conflito de regiões, os dioscuros 

resolvem fazer uma emboscada para surpreender seus adversários e se 

escondem atrás do tronco de um carvalho escavado pelo passar dos anos ; mas 

são vistos por Linceu, um dos filhos de Afareus. Com destreza, ele atinge Castor 

e o mata. Inflamado pela raiva, Pólux persegue seus inimigos. Suporta 

bravamente o peso de um cipo (pedaço de coluna que orna sepulturas) atirado 

contra sua cabeça. Um raio fulmina então Idas, que acompanhava seu irmão 

Linceu, e consome ambos – o que representa a intervenção de Zeus. 

Finalmente, em outras duas versões Castor morre numa guerra entre Atenas e 

a Lecedemônia, ou quando Esparta é sitiada pelos afareidas. O que se tem como 

certeza é que uma tumba foi erguida em sua honra em Argos, em Esparta e em 

Therapné. 
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                                       os Dioscuros 

 

Em todas elas, o final é o mesmo. Zeus, comovido com a fraternidade dos dois 

irmãos, determina que Pólux divida sua imortalidade com o irmão e que eles 

passem um dia juntos no Hades e outro no Olimpo. Para celebrar o amor fraterno 

dos dois, decide transformá-los na constelação de Gêmeos, e assim nunca mais 

eles se separariam, nem mesmo com a morte. 

 

                                           

Os gêmeos dioscuros foram representados na iconografia grega como dois 

jovens cavaleiros, sempre juntos, usando um capacete elíptico. 

Eles eram lembrados quando da busca de vitórias em batalhas e no perigo de 

naufrágios. Os marinheiros consideravam o fogo-de-santelmo uma 

personificação dos dioscuros e, portanto, um bom presságio, pois no decorrer de 

uma tempestade que assolou o navio Argos durante a viagem, Zeus teria 

auxiliado os argonautas, fazendo surgir sobre a cabeça dos dioscuros chamas 
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azuladas e desaparecer a tempestade. Os dioscuros são considerados como 

padroeiros dos navegantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mito representa a dualidade do signo de Gêmeos, com sua astúcia e 

versatilidade, sua destreza e esperteza, seu poder de persuasão e capacidade 

de negociação. 

O culto aos dioscuros se espalhou pela Grécia, sobretudo entre aqueus e dórios. 

Eles simbolizavam a longevidade, a hospitalidade, a destreza, a navegação.  

Suas proezas mudaram, no decorrer no tempo e das vicissitudes históricas. 

Durante a Guerra do Peloponeso, os dioscuros ondulavam e volteavam sob a 

forma de dois fogos, em torno do estratego Lisandro, confirmando sua proteção 

a ele (sem dúvida num episódio de fogo-de-santelmo). 

Mesmo em Roma ergueu-se em homenagem a eles um templo cujas ruínas 

ainda subsistem. Emprestava-se a eles a imagem de dois jovens vestidos com 

uma túnica branca e um manto púrpura, com um elmo estrelado e uma lança. 

Suas estátuas gigantescas se erguem em Roma, diante do Quirinal, o antigo 

palácio de residência papal, depois real e finalmente presidencial, sobre a mais 

alta e mais setentrional das 7 colinas. 

O fogo-de-santelmo é uma descarga eletroluminescente provocada pela ionização do 
ar num campo elétrico. Na verdade, trata-se de um tipo de plasma de baixa densidade 
resultante de uma enorme diferença de potencial elétrico atmosférico. 

Fisicamente, é um resplendor brilhante branco-azulado que tem, em algumas 
circunstâncias, o aspecto de fogo de faísca dupla ou tripla, e que surge de estruturas altas e 
pontiagudas como mastros, cruzes de igreja e chaminés. 

Ele pode ser observado com frequência nos mastros dos barcos durante as tormentas 
elétricas no mar, alterando a bússola. Mas também acontece em aviões e dirigíveis (o que é 
perigoso, quando eles são inflados com hidrogênio). 

Na Grécia, a aparição de um único fogo-de-santelmo era chamado de Helena, e quando 
eram dois eram chamados de Castor e Pólux. 

A própria expressão “elmo” é evidente contração de Helena, sem nada a ver com um suposto 
santo de mesmo nome, perfeitamente inexistente em terras da Hélade. 
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Peon 

 

Era considerado um dos mais antigos Deuses curandeiros, já mencionado 

nas tabuinhas em linear B de Knossos, em Creta.  

 

Vem de seu nome a palavra peônia, nome de uma flor. 

                                   Paeonia suffruticosa 

 

 

 

Argos 

Cidade de uma região do Peloponeso, seu nome tem a raiz grega arg-, que 

significa “algo que brilha” (argyros = argent, prata). 

Seu fundador teria sido o mítico Argos, filho de Zeus, e está na origem da saga 

da Casa de Atreu (Orestes, Ifigênia, Electra), ou atridas, denominação que o 

próprio Homero usa muitas vezes para se referir aos helenos. 

Argos participa da Guerra de Tróia sob o comando de Diomedes e é uma das 

cidades caras a Hera. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paeonia_suffruticosa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PaeoniaSuffruticosa7.jpg
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Alalcomene 

Segundo alguns relatos, nessa cidade teria nascido Athena, que ali tinha um 

templo famoso. O romano Sila foi o primeiro a pilhar a cidade e roubar a estátua 

da Deusa. Depois ela foi saqueada pelos godos (século III), pelos eslavos 

(século IV) e pelos cruzados (século XIII). 

Os otomanos mudaram seu nome para Solinari e do templo de Athena não 

restam mais do que ruínas. Outra cidade, ali perto, assumiu em 1928 o nome 

de Alalcomene. 

 

 


