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λιάδος   

3º dia – a missão para convencer Aquiles e o episódio com Dolon, a 

chamada dolônia 

 

       

 

Canto VIII () : nova batalha e vitórias troianas 

 

Ao raiar do dia, Zeus exige dos Deuses que permaneçam neutros. Eles 

obedecem e se retiram da batalha. Do cume do monte Ida, que encima o campo 

de batalha, ele pesa em sua balança de ouro o destino dos dois exércitos. E a 

balança pende a favor dos troianos. De fato, desde que a luta havia sido 

retomada, eles dominavam os aqueus, graças à bravura e fogosidade de Heitor, 

que consegue avançar com suas tropas até a muralha erguida pelos gregos.  

 

Os Deuses não se contêm e socorrem seus protegidos, mas são rápida e 

duramente chamados à ordem por Zeus. Os troianos conseguem repelir os 

aqueus, fazendo-os recuar até as naus. O valente Heitor só pára de lutar aos 

pés do fosso, quando cai a noite. Para não perder a vantagem alcançada, 

cinquenta mil troianos montam acampamento na planície. 
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1 “Éos das vestes cor de açafrão iluminava toda a terra e Zeus, que se comprazia 

com seu raio, convocou a ágora dos Deuses à linha de intersecção do ponto 

mais elevado do Olimpo, cimo incomensurável. E ele lhes falou e eles escutaram 

respeitosamente : 

 

- Ouvi-me todos, Deuses e Deusas, a fim de que eu vos diga o que decidi em 

meu coração. E que nenhum Deus, macho ou fêmea, resista à minha ordem ; 

obedecei, a fim de que eu conclua prontamente minha obra. Pois se eu souber 

que um dos Deuses foi socorrer seja os troianos, seja os dânaos, este voltará 

ao Olimpo vergonhosamente castigado. E eu o agarrarei e o jogarei longe, no 

mais fundo dos abismos da terra, no fundo do negro Tártaro, que tem portas de 

ferro e um umbral de bronze, abaixo da morada de Hades, da mesma forma que 

a Terra fica abaixo de Urano. E ele saberá que sou o mais forte de todos os 

Deuses. Em pé, Deuses ! Tentem e saberão. 

 

Suspendei uma corrente de ouro, do alto de Urano, e todos vós, Deuses e 

Deusas, prendei-vos a essa corrente. E jamais, apesar de todos os vossos 

esforços, conseguireis trazer do céu à terra Zeus, o moderador supremo. Quanto 

a mim, se quisesse eu os moveria a todos e assim à terra e ao mar e prenderia 

essa corrente ao cimo do Olimpo e tudo ficaria suspenso – de tal modo estou 

acima dos Deuses e dos homens !  

Assim ele falou e todos ficaram mudos, estupefatos com tais palavras, pois ele 

tinha se pronunciado duramente. E Athena, a Deusa de olhos claros, lhe disse : 

- Pai de todos nós ! Crônida, o mais alto dos reis, sabemos bem que tua força 

não cede a nenhuma outra ; mas lamentamos a sorte dos dânaos, hábeis no 

lançamento da lança e que perecerão, por um destino ingrato. Se assim o 

quiseres, não combateremos, mas aconselharemos os argeus, a fim de que não 

morram todos, graças à tua cólera. 

E, sorrindo, Zeus que reúne as nuvens lhe disse : 
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- Anima-te, tritogenéia, cara criança. É verdade que falei muito rudemente, mas 

contigo quero ser suave. 

E assim falando, ele atrelou ao carro os cavalos de pés de bronze, velozes, tendo 

por crina cabeleiras feitas de ouro ; e envolveu a si mesmo em veste dourada ; 

e tomou em suas mãos um chicote bem trabalhado, feito de ouro, e subiu em 

seu carro. Açoitou os cavalos com o chicote e no mesmo instante eles alçaram 

voo, entre a terra e Urano estrelado. E chegou ao monte Ida, abundante em 

fontes de água, onde vivem animais selvagens, e ao Gárgaros, onde possui um 

espaço sagrado e um altar perfumado. Ali, o Pai dos homens e dos Deuses parou 

seus cavalos, soltou-os e os envolveu em uma grande nuvem. E então ele se 

sentou sobre o cimo, cheio de glória, contemplando a cidade dos troianos e as 

naus dos aqueus.  

 

E os aqueus de longas cabeleiras se armaram, depois de comer 

apressadamente, sob as tendas. E os troianos também se armaram, na cidadela 

; eles eram menos numerosos, mas ardiam de desejo de lutar, por necessidade, 

por seus filhos e suas mulheres. E as portas se abriram e os povos, soldados e 

cavaleiros se precipitaram para fora e ergueu-se então um ruído imenso. 

 

60 E quando se encontraram, as lanças e a força dos guerreiros de couraças de 

bronze se misturaram confusamente e os escudos recurvos se chocaram uns 

contra os outros e ergueu-se então um ruído imenso. Ouviam-se gritos de alegria 

e lamentos dos que matavam ou morriam e pela terra escorria o sangue ; e 

enquanto Éos brilhou e o dia sagrado se ergueu, as lanças atingiram os homens 

e os homens caíram. Mas quando Hélios atingiu o alto de Urano, o Pai Zeus 

estendeu sua balança de ouro e nela colocou duas Queres da morte que 

imobiliza para sempre – a dos troianos domadores de cavalos e a dos aqueus 

dos escudos de bronze.  

Ele ergueu os dois pratos da balança e, sustendo-os pelo meio, o dia fatal dos 

aqueus pendeu ; e seu destino tocou a terra nutriz e o destino dos troianos se 

alçou na direção do amplo Urano. E Zeus reboou o trovão imenso sobre o monte 
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Ida e lançou o ardente raio em meio ao guerreiro povo dos aqueus ; e ao verem-

no eles ficaram estupefatos e pálidos de terror.  

Nem Idomeneu nem Agamenon nem os dois Ajax, servidores de Ares, se 

atreveram a ficar. Nestor, muralha dos aqueus, ficou sozinho e contra a vontade, 

por causa da queda de seu cavalo. O divino Páris, marido de Helena de bela 

cabeleira, atingiu o cavalo com um flecha bem no alto da cabeça, ponto mortal, 

ali onde se cruzam as primeiras crinas. E o bronze penetrou no cérebro do 

animal, que tomado pela dor se rolava no chão, espantando os outros cavalos. 

E como o ancião se apressava a cortar as rédeas com a espada, os velozes 

corcéis de Heitor, levando seu bravo condutor, se aproximavam dele, no meio 

da confusão, e Nestor teria perdido a vida, se Diomedes não o tivesse visto. Ele 

lançou um grito terrível, chamando Odisseu :  

- Sutil Odisseu, filho de Laerte, por que foges, dando as costas qual um covarde, 

no meio da multidão ? Deves temer que uma lança te atinja no meio das costas, 

enquanto foges. Fica e repilamos juntos esse guerreiro para longe do ancião. 

Assim ele falou, mas o divino e paciente Odisseu não o ouviu e passou reto, na 

direção das naus côncavas dos aqueus. E apesar de sozinho, o filho de Tideu 

se misturou aos combatentes e se manteve em pé, diante dos cavalos do velho 

filho de Neleu e lhe disse estas palavras aladas : 

- Oh, ancião, eis que jovens guerreiros te pressionam com furor. Tua força está 

desfeita, a pesada velhice te oprime, teu ajudante é fraco e teus cavalos são 

lentos. Mas sobe no meu carro e verás como são os cavalos da Trôada, que 

tomei de Enéas, e que sabem perseguir o inimigo, ou, com a mesma rapidez, 

fugir pela planície. Que nossos ajudantes cuidem de teus cavalos e 

impulsionemos estes aqui sobre os troianos domadores de cavalos e que Heitor 

descubra que minha lança está cheia de fúria, entre minhas mãos. 

Assim ele falou, e o cavaleiro Nestor fez como ele dizia. E os dois bravos 

ajudantes, Estênelo e Eurímedon, se ocuparam de seus cavalos.  
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115 E os dois reis subiram no carro de Diomedes e Nestor tomou nas mãos as 

rédeas resplandecentes e chicoteou os cavalos e eles se aproximaram. E o filho 

de Tideu lançou sua lança contra Heitor, mas não o atingiu e sim o escudeiro 

que segurava as rédeas, Eniopeu, filho do soberbo Tebeu, bem no peito, junto 

ao mamilo, enquanto segurava as rédeas dos cavalos. E ele caiu do carro e os 

cavalos de patas velozes recuaram e ali ele perdeu sua força e a vida. Uma dor 

amarga tomou conta de Heitor, por causa de seu par, mas ele o deixou ali 

jazente, apesar da dor, e pôs-se a procurar outro bravo condutor. Não foi por 

muito tempo que os seus cavalos ficaram sem condutor, pois logo encontrou o 

ousado filho de Ífito, Arqueptólemo, e a ele confiou os cavalos de patas velozes, 

dando a ele as rédeas. 

E então teria acontecido um desastre e ações irremediáveis teriam sido 

cometidas, e na cidade de Ílion os troianos teriam sido encurralados como 

ovelhas, se o Pai dos homens e dos Deuses não tivesse se apercebido 

rapidamente. Trovejando fortemente ele o relâmpago resplandecente diante dos 

cavalos de Diomedes e uma labareda ardente de enxofre pulou do chão. 

Assustados, os cavalos se prostraram sob o carro e as rédeas purpúreas 

escaparam das mãos de Nestor, que com temor no coração assim disse a 

Diomedes : 

 

- Tidida, dá meia-volta, bate em retirada teus cavalos de casco espesso.  Não 

percebes que Zeus não está te ajudando ? Hoje é àquele homem que Zeus 

Crônida dá a vitória – a Heitor. E ele a dará a nós também, segundo sua vontade. 

O mais bravos dos homens nada pode contra a vontade de Zeus, cuja força é 

sem igual.  

E Diomedes ousado no combate assim respondeu : 

- Sim, Nestor, dizes a verdade, e de modo justo. Mas uma dor amarga invadiu 

meu coração. Heitor dirá, no meio dos troianos : “O filho de Tideu fugiu de mim 

e voltou às naus !” Que a terra me engula, antes que disso ele se glorifique ! 
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E o cavaleiro Nestor de Gerênia assim respondeu : 

 

- Ah, filho do bravo Tideu ! O que disseste ? Se Heitor afirmar que tu és covarde 

e fraco, nem os troianos bem os dardânios darão crédito a ele, e nem as 

mulheres dos magnânimos troianos que carregam escudos, elas cujos jovens 

maridos tu derrubaste no pó do chão. 

Assim ele falou e fustigou os cavalos de cascos maciços através da multidão de 

soldados. E os troianos e Heitor, com altos brados, os cumulavam de tiros de 

lança. 

160 E o grande Heitor do elmo movente gritou, com voz forte : 

- Tidida, é bem verdade que os cavaleiros dânaos te honram, dentre todos, 

reservando a ti o melhor lugar, as melhores carnes, as taças cheias. Mas hoje 

eles terão desprezo por ti, pois não passas de uma mulher ! Vai, então, garota 

covarde ! É por culpa minha que estás sobre nossas torres e não levarás nossas 

mulheres em tuas naus. Antes disso, eu te matarei. 

Assim ele falou e o filho de Tideu hesitava entre fugir e lutar face a face. Ele 

hesitou três vezes em sua mente e em seu coração ; e três vezes o sábio Zeus 

trovejou, do alto dos picos do Ida, em sinal de vitória para os troianos. E Heitor, 

com sua voz poderosa, gritou então aos troianos : 

- Troianos e lícios e dardânios, amigos, sede homens e lembrai-vos de vossa 

força e coragem ! Eu sinto que o Crônida me promete a vitória e uma grande 

glória, e reserva a derrota aos dânaos. Insensatos ! Eles ergueram aquelas 

muralhas inúteis e desprezíveis que não interromperão minha força. Meus 

cavalos saltarão com facilidade por cima do fosso profundo. E quando eu tiver 

atingido as naus côncavas, lembrai-vos de preparar o fogo destruidor, para que 

eu possa queimar as naus e junto das naus eu dizime os próprios argeus, cegos 

pela fumaça. 

 

Assim falou e exortou seus cavalos com estas palavras : 
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- Xanto e tu, Podargo, e Éton e Lampo divino ! Retribuí agora o abundante 

alimento que Andrômaca filha do magnânimo Eécion vos pôs à frente, dando-

vos trigo de sabor a mel e misturando a ele vinho para beberdes, o quanto vos 

aprouvesse – mais do que a mim, que declaro ser seu vigoroso esposo ! Agora  

lançai-vos e apressai-vos, para que tiremos o escudo a Nestor, cuja fama chega 

aos céus por ser todo feito de ouro, não só as barras como também o próprio 

escudo, e que tiremos ainda dos ombros de Diomedes domador de cavalos a 

couraça trabalhada, fabricada pelo esforço de Hefesto. 

 

Se nos apoderarmos desses dois objetos, eu poderei ter a esperança de ainda 

esta noite fazer os aqueus embarcarem de volta em suas naus velozes. 

Assim ele falou, ufanando-se. Irritou-se a excelsa Hera, agitando-se no trono ; o 

grande Olimpo tremeu. E assim ela falou ao poderoso Poseidon : 

- Que coisa terrível, Poseidon de vasto poder, tu que fazes tremer a terra ! Não 

te comove o coração ver os dânaos a morrer ? Para ti eles trazem oferendas 

tantas e graciosas. E tu próprio lhes desejaste a vitória. Se todos nós 

quiséssemos repelir os troianos e afastar Zeus que vê ao longe, ele ficaria 

sentado no alto do Ida, amuado e sozinho. 

 

Aborrecido, lhe disse então o poderoso Poseidon que faz tremer a terra : 

- Hera de fala inefável, o que dizes ? Eu é que não quereria que nós, os outros, 

lutássemos contra Zeus, pois ele é de longe o mais forte. 

 

Assim falaram entre si, dizendo-se essas coisas. Enquanto isso, de aqueus se 

enchia o espaço, das naus ao fosso da muralha, tanto de carros como de 

homens com escudos, encurralados por Heitor priâmida, igual do célere Ares, 

quando a ele Zeus outorgou a glória. 
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E ele teria queimado com fogo ardente as naus côncavas, se na mente de 

Agamenon não tivesse posto a excelsa Hera a iniciativa de se mexer e de 

rapidamente incitar os aqueus.  

 

220 O príncipe dos homens caminhou ao longo das tendas e das naus dos 

aqueus, sustendo pela mão firme uma grande capa purpúrea ; postou-se junto 

da negra nau côncava de Odisseu, que estava no meio, e assim seria ouvido de 

ambos os lados, desde as tendas de Ajax  até as de Aquiles – eles que nos 

extremos colocaram as naus niveladas, confiantes na coragem e na força der 

suas mãos. 

 

Com um grito penetrante assim falou aos dânaos : 

 

- Envergonhai-vos, argeus ! Homens sem dignidade, sois belos só no aspecto. 

Para onde foram as jactâncias, quando dizíamos ser os melhores, aquelas que 

outrora proferistes em Lemnos com presunção, ao comerdes abundantes carnes 

de bois de chifres direitos, ao beberdes crateras repletas de vinho ? Cada um 

defrontaria na guerra cem troianos ou até duzentos ! Pois agora não sois dignos 

nem de um, Heitor, que logo queimará as naus com fogo ardente. Zeus Pai ! Já 

fizeste algum rei prepotente sofrer com tal desvario, cegando-o e privando-o da 

glória máxima  ? No entanto afirmo nunca ter passado por nenhum belo altar teu, 

no caminho para cá, sem em todos eles queimar a gordura e as coxas de bois, 

desejoso de arrasar Tróia de belas muralhas. 

Mas agora, oh Zeus, concede-me ao menos que consigamos escapar e não 

deixes que os aqueus sejam vencidos pelos troianos. 

 

Assim ele falou e Zeus Pai se compadeceu dele que chorava, garantindo que 

seu povo se salvaria e não pereceria. E em seguida enviou uma águia, a melhor 

das aves de agouro, com um gamo nas garras. Ela deixou cair o filhote de uma 

corça veloz junto do belo altar de Zeus em que os aqueus costumavam oferecer 

sacrifícios a Zeus, senhor de todos os presságios. E quando eles viram que de 

Zeus viera a ave, se atiraram contra os troianos, só pensando em guerrear. 
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E por mais que fossem muitos, nenhum dos dânaos pôde se vangloriar de 

conduzir os velozes cavalos à frente do filho de Tideu, para atravessar o fosso e 

lutar frente a frente. 

 

E Diomedes foi o primeiro a matar um guerreiro troiano, Agelau, filho de Fradmo, 

que virava os cavalos para escapar. Enquanto dava as costas, foi nelas, entre 

os ombros, que Diomedes cravou a lança cuja ponta saiu do outro lado do peito. 

 

260 Caiu do carro e suas armas caíram com estrondo no chão. Depois dele 

vieram os atreus, Agamenon e Menelau ; e depois os dois Ajax, habitados por 

uma bravura feroz ; e depois deles Idomeneu e o amigo de Idomeneu, Meríones, 

igual de Eniálio matador de homens ; e depois deles Eurípilo, glorioso filho de 

Evemon ; e o nono a chegar foi Teucro, retesando o arco que envergava para 

trás. Ele se posicionou debaixo do escudo de Ajax Telamônio, que moveu o 

escudo por cima dele. O herói esperava a cada vez até que o disparo atingisse 

alguém na multidão : caía então esse homem sem vida, ao que Teucro recuava 

novamente, se protegendo sob o escudo como um menino junto da mãe, neste 

caso para junto de Ajax, que o cobria com o escudo brilhante. Qual dos troianos 

o irrepreensível Teucro matou primeiro ? 
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                  Menelau (abaixo, recolhendo o corpo de Pátroclo) 
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Primeiro foi Orsilokos, depois Onnenos e Ofelestes e Daitor e Kromios e o divino 

Lykofontes e Amopaon Polyaimonide e Menalipos. Ele foi derrubando um a um 

sobre a terra nutriz. E o rei dos homens, Agamenon, cheio de júbilo por vê-lo 

derrubar com suas flechas as falanges dos troianos, se aproximou dele dizendo 

:  

- Caro Teucro telamônio, príncipe dos povos, continua a lançar tuas flechas pela 

salvação dos dânaos e para glorificar teu pai, que te nutriu e cuidou em sua 

morada, quando era bem pequeno e bastardo. E eu te digo e minha palavra se 

cumprirá : se Zeus tempestuoso e Athena me concederem derrubar a forte 

cidadela de Ílion, o primeiro depois de mim a receber uma gloriosa recompensa 

serás tu : um tripé, dois cavalos e um carro, além de uma mulher para 

compartilhar o leito contigo. 

E o irrepreensível Teucro assim respondeu : 

- Ilustre atrida, por que me instigas, se já estou cheio de ardor ? Eu darei o melhor 

de mim e segundo minhas forças. Desde que conseguimos fazê-los recuar na 

direção de Ílion, eu mato guerreiros com minhas flechas. Já lancei oito e todas 

foram se cravar na carne de jovens impetuosos, mas ainda não consegui acertar 

aquele cão raivoso ! 

Assim ele falou e atirou uma flecha na direção de Heitor, cheio de desejo de 

atingi-lo, mas errou. A flecha acertou o peito do irrepreensível Gorgition, bravo 

filho de Príamo e da bela Castianira oriunda de Esinma, semelhante às Deusas 

em beleza. E qual uma papoula que no jardim deixa pesar a cabeça, sob o peso 

das sementes e da aurora primaveril, assim também o priâmida vergou a cabeça 

sob o peso de seu elmo. E Teucro lançou outra flecha ainda contra Heitor, cheio 

de desejo de atingi-lo, mas errou uma vez mais ; conseguiu atravessar o corpo 

de Arqueptólemo na altura do mamilo. E o auriga de Heitor caiu do carro. Seus 

cavalos velozes recuaram e sua vida e sua força foram aniquiladas.  
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Uma dor amarga tomou conta de Heitor, por causa de seu par, mas ele o deixou 

ali jazente, apesar da dor, e ordenou a seu irmão Kebrion que tomasse as 

rédeas, e ele obedeceu. 

E então Heitor saltou do carro brilhante soltando um grito terrível ; e agarrando 

uma pedra correu até Teucro, tomado pelo desejo de atingi-lo. O telamônio tinha 

puxado da aljava uma flecha amarga e a estava posicionando contra a corda 

tesa do arco, quando Heitor do elmo movente o atingiu com a pedra no ombro, 

no ponto em que a clavícula separa o pescoço do peito, ponto mortal. E o nervo 

e o arco se quebraram e o punho foi esmagado e o arco escapou da mão do 

guerreiro, que caiu de joelhos. Mas Ajax não o abandonou ali caído e acudiu, 

cobrindo-o com o escudo. Em seguida, dois de seus caros pares, Mecisteu, filho 

de Equios, e o divino Alastor levaram Teucro até as naus côncavas, ele que 

lançava gemidos. 

335 E o olímpico devolveu novamente aos troianos sua coragem e eles repeliram 

os aqueus até o fosso profundo e Heitor ia na frente, espalhando o terror com 

sua força. Qual um cão que com seus velozes pés persegue um javali selvagem, 

ou um leão, e consegue roçar suas coxas ou nádegas, antevendo o instante em 

que o animal se virará para ele, assim também Heitor perseguia os aqueus dos 

longos cabelos, matando a cada vez o que ficava por último. E os aqueus fugiam. 

E muitos caíam sob as mãos dos troianos, ao atravessar os piquetes e o fosso. 

Mas outros pararam perto das naus, reuniram-se e erguendo os braços 

suplicaram aos Deuses. E Heitor premia por todos os lados seus cavalos de 

belas crinas, com olhos de Gorgó e do sanguinário Ares. E ante tal visão, a 

divina Hera dos alvos braços foi tomada de pena e disse a Athena estas palavras 

aladas : 

- Ah, filha de Zeus tempestuoso, não socorreremos de modo algum, nesse 

combate supremo, os dânaos que perecem ? Pois eis que, por um destino 

ingrato, eles morrerão sob a violência de um único homem. O priâmico Heitor 

está cheio de um furor intolerável e ele os cumula de males. 

E a divina Athena de glaucos olhos respondeu : 
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- É verdade, o priâmico já teria perdido sua força com a vida e teria caído morto 

sob a mão dos argeus, sobre seu solo natal, se meu Pai, ainda irritado, duro e 

malvado, não se opusesse à minha vontade. Ele já não se lembra que socorri 

tantas vezes seu filho castigado pelos trabalhos de Euristeu – Héracles clamava 

a Urano e Zeus me enviou para ajudá-lo. É bem verdade que se eu tivesse 

previsto isso, quando Héracles foi enviado à morada de portas maciças de 

Hades, para trazer do Érebo o cão do senhor das profundezas, ele não teria 

conseguido atravessar a água corrente e o profundo Estige ! E Zeus me detesta 

e cede aos desejos de Thétis, que enlaçou seus joelhos e acariciou sua barba, 

suplicando que honre Aquiles, o destruidor de cidadelas. E ele ainda me chama 

de querida filha dos olhos claros ! Mas atrela nossos cavalos de cascos maciços, 

enquanto eu irei à morada de Zeus pegar a égide e me cobrir de armas 

guerreiras.  E verei se o priâmico Heitor do elmo em movimento gostará de nos 

ver descer, as duas, em meio à confusão de soldados. E certamente mais de um 

troiano deitado diante das naus dos aqueus vai matar a fome dos cães e das 

aves de rapina, com sua gordura e sua carne !  

381 Assim ela falou e a divina Hera dos alvos braços obedeceu. E a divina e 

venerável Hera, filha do grande Cronos, se apressou a atrelar os cavalos com 

arreios de ouro. E Athena filha de Zeus tempestuoso deixou cair sua rica veste, 

que ela mesma tinha trabalhado com suas mãos, sobre o piso da casa de seu 

pai e vestiu a couraça de Zeus que reúne as nuvens e se cobriu com suas armas, 

para a guerra lamentável. 
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                                       Zeus et Thétis, Jean-Auguste D. Ingrès (1811) 

 

                  

Thétis, museu do Louvre 
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E subiu no carro flamejante e pegou a lança pesada, grande e sólida, com a qual, 

sendo ela a filha de um Pai todo-poderoso, dominaria a multidão de heróis contra 

os quais estava irritada. E Hera açoitou com o chicote os velozes cavalos, e as 

portas de Urano se abriram sozinhas rangendo, guardadas pelas Horas, que são 

encarregadas de abrir o grande Urano e o Olimpo, ou de fechá-las com uma 

nuvem espessa. E foi por ali que as Deusas conduziram seus cavalos, que 

obedeciam aos aguilhões. Mas o Pai Zeus as viu, do monte Ida, e foi tomado de 

uma grande cólera e enviou a mensageira Íris das asas de ouro : 

- Vai, apressa-te, ligeira Íris  ! Faça-as recuar e que elas não se apresentem 

diante de mim, pois isso lhes seria perigoso. Eu disse, e minha palavra se 

cumprirá : eu esmagarei os velozes cavalos sob seu carro, que destruirei, e as 

atirarei [no fundo do Tártaro] e antes de dez anos elas não se curarão das chagas 

feitas por meu raio. Athena dos olhos claros saberá que combateu seu Pai. 

Minha cólera não é tão grande contra Hera, pois ela já tem o costume de resistir 

à minha vontade.  

Assim ele falou e a mensageira Iris dos pés de prontidão se lançou como o vento, 

desceu do alto dos picos do Ida até o grande Olimpo e parou diante das primeiras 

portas do Olimpo de vales sem conta e lhes disse as palavras de Zeus : 

- Aonde ides ? Por que vosso coração está assim tão perturbado ? O Crônida 

não quer que se corra em ajuda do argeus. Eis a ameaça do filho de Cronos, se 

ele cumprir sua palavra : ele esmagará os cavalos velozes sob vosso carro, que 

ele destroçará, e vos precipitará de cima dele e antes de dez anos vós não 

podereis guerrear, tamanhas serão as chagas que deixará o raio. Athena de 

glaucos olhos, tu saberás que combateste teu pai ! A cólera dele não é tão 

grande contra Hera, pois ela está acostumada a resistir à vontade dele. Mas tu, 

violenta e audaciosa, ousarás tu erguer tua lança terrível contra Zeus ? 

425 E tendo assim falado, Íris dos pés velozes alçou voo e Hera disse a Athena 

: 
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- Ah, filha de Zeus tempestuoso, eu não posso admitir que combatamos contra 

Zeus, pelos mortais. Se um morrer e outro viver, que assim seja ! E que Zeus 

decida, segundo sua vontade, entre troianos e dânaos, pois ele é justo. 

E assim falando ela fez os cavalos de cascos maciços darem meia-volta e as 

Horas desatrelaram os cavalos de belas crinas e os prenderam aos cochos 

divinos e apoiaram o carro contra a parede resplandecente. E as Deusas, com o 

coração triste, sentaram-se nos tronos de ouro, em meio aos demais Deuses ,e 

do alto do monte Ida o Pai Zeus fustigou rumo ao Olimpo seu carro de belas 

rodas e seus cavalos, e chegou à morada dos Deuses. E o ilustre que faz tremer 

a terra desatrelou seus cavalos, pousou o carro sobre um altar e o cobriu com 

um tecido de linho. E então Zeus da voz tonitruante sentou-se em seu trono de 

ouro e o amplo Olimpo tremeu, sob ele. E Athena e Hera estavam sentadas longe 

de Zeus e não falavam com ele nem o interrogavam ; mas ele as adivinhou e 

disse a ambas  : 

- Athena e Hera, por que estais assim aflitas ? Ao menos vós não vos haveis 

cansado nem um pouco na batalha que ilustra guerreiros, com o objetivo de 

liquidar os troianos pelos quais tendes tanto ódio. Não ! Todos os Deuses do 

Olimpo não me resistirão em nada, tamanha é a força de minhas mãos 

invencíveis. O terror fez vossos belos membros tremerem, antes de ver a guerra 

e a multidão violenta. E eu disse e minha palavra teria se cumprido : atingidas 

todas as duas pelo raio, vós não teríeis voltado em vosso carro ao Olimpo, que 

é a morada dos Imortais. 

Assim ele falou e Athena e Hera suspiraram, sentadas ao lado uma da outra, 

meditando sobre a sorte dos troianos. E Athena permaneceu muda, irritada com 

seu Pai Zeus e uma cólera selvagem a queimava ; mas Hera não pôde conter a 

dela e disse : 

462 - Cruel Crônida, que palavras disseste ? Sabemos bem que tua força é 

grande, mas nos lamentamos por causa dos belicosos dânaos, que perecerão 

por um destino ingrato. Se assim queres tu, não lutaremos ; mas ajudaremos os 
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argeus com nossos conselhos, a fim de que não pereçam todos, por causa da 

tua cólera. 

E Zeus que reúne as nuvens respondeu  : 

- Quando voltar a Aurora, poderás ver, venerável Hera dos olhos de bezerra, o 

Todo-poderoso crônion melhor ainda destruir o exército incontável dos argeus ; 

pois o bravo Heitor não deixará de combater e o rápido descendente de Peleu 

não terá ainda se levantado, ao lado das naus, no dia em que os aqueus 

combaterão sob suas popas, lutando em um estreito espaço sobre o cadáver de 

Pátroclo. Isso é fatal. Pouco eu me preocupo com tua cólera, quando tu mesma 

fores aos derradeiros limites da terra e do mar, onde estão Jápeto e Cronos, 

longe dos ventos e da luz de Hélios, no perímetro do côncavo Tártaro. Quando 

tu mesma fores até lá, pouco eu me preocuparei com tua cólera, pois nada é 

mais impertinente que tu. 

Assim ele falou e Hera dos alvos braços nada respondeu. E a brilhante luz hélia 

caiu sobre Oceano, deixando a negra noite sobre a terra nutriz. A claridade 

desapareceu, a contragosto dos troianos, mas a negra noite foi bem-vinda pelos 

aqueus, que a desejavam ardentemente. 

E o ilustre Heitor reuniu os troianos, levando-os para longe das naus, à margem 

do rio turbilhonante, em um local onde não havia cadáver algum. E eles 

desceram de seus cavalos, para escutar as palavras de Heitor caro a Zeus. E 

ele segurava uma lança de onze côvados, de ponta brilhante de bronze, presa 

por um anel de ouro. E apoiado sobre essa lança ele disse aos troianos estas 

palavras aladas : 

- Escutai, troianos, dardânios e aliados. Eu esperava só voltar a Ílion açoitada 

pelos ventos depois de destruir todas as naus dos aqueus e eles mesmos. Mas 

antes disso sobreveio a escuridão, que salvou os argeus e as naus nas margens 

do mar. Eis porque agora devemos ceder à negra noite e preparar o jantar. 

Desatrelai os cavalos de belas crinas e daí alimento a eles. Trazei prontamente 

da cidadela bois e gordos bezerros e também um vinho suave de nossas casas. 
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Reuni ainda muita madeira, para que a noite toda, até a volta de Éos que faz 

nascer a manhã, acendamos muitos fogos cujo brilho se erga até Urano, para 

que os aqueus de longas cabeleiras não se aproveitem da noite para fugir sobre 

o vasto dorso do mar. Que eles não subam tranquilamente em suas naus e que 

cada um deles, quando embarcar na que for sua, leve ao seu país um ferimento 

feito por nossas lanças e flechas agudas ! E que todos os outros povos temam 

daqui em diante trazer a guerra lamentável aos troianos domadores de cavalos. 

Que os arautos caros a Zeus conclamem pela cidade os jovens e os velhos de 

têmporas brancas a se reunir nas torres altas, pelos Deuses ; e que as mulheres 

reservadas, cada uma em sua casa, acendam grandes fogos, para estarem 

vigilantes, temendo que na ausência de homens a cidade seja invadida. Faça-

se como eu vos digo, magnânimos troianos, pois minhas palavras são salutares. 

Assim que Éos voltar eu falarei novamente aos troianos domadores de cavalos.  

528  Eu suplico a Zeus e aos outros Deuses que em breve eu  expulse daqui os 

cães que as Queres trouxeram em suas negras naus. Velemos sobre nós mesmo 

durante a noite ; mas já na primeira hora cubramo-nos de armas e levemos o 

impetuoso Ares até as naus côncavas. E eu saberei se o bravo Diomedes filho 

de Tideu me fará recuar para longe das naus, até as muralhas, ou se, 

atravessando-o com o bronze eu arrancarei seus pedaços ensanguentados. 

Amanhã ele poderá se gabar de sua força, se resistir à minha lança ; mas eu 

espero que quando Hélios se levantar, amanhã, ele esteja entre os primeiros a 

cair, todo ensanguentado, no meio de uma multidão de pares. Quiseram os 

Deuses que eu fosse Imortal e sempre jovem, e honrado como Athena e Apolo, 

tanto quanto é certo que esse dia será funesto aos argeus ! 

Assim falou Heitor e os troianos soltaram brados de aclamação. E libertaram do 

jugo os cavalos molhados de suor e os amarraram com panos junto dos carros ; 

e trouxeram prontamente da cidade bois e cordeiros gordos ; e fizeram vir de 

suas casas um vinho suave e pão ; e reuniram muita lenha. Em seguida, 

sacrificaram hecatombes completas aos Imortais e o vento levou sua fumaça 

espessa e doce até Urano. Mas os Deuses bem-aventurados a desdenharam, 
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pois isso elevava a santa Ílio, e Príamo e o povo de Príamo, das lanças feitas de 

madeira de freixo. 

 

 

 

E os troianos cheios de esperança passaram a noite ali, no campo de guerra, 

depois de acender grandes fogueiras. E qual os astros que rebrilham e faíscam 

em Urano, em volta da clara Selene, quando o vento não turva o ar e se podem 

ver os cimos e os altos belvederes e os vales se iluminarem e o Éter infinito se 

abrir, no alto de Urano, e o jubiloso pastor vê luzir todos os astros – assim 

também entre as naus e a água corrente do Deus-rio Xanto1 as fogueiras dos 

troianos brilhavam, diante de Ílion. Assim, mil fogos ardiam, na planície ; e perto 

de cada um sentaram-se cinquenta guerreiros, em volta de um clarão ardente. E 

os cavalos comiam cevada e aveia, mantendo-se perto dos carros, à espera de 

Éos do belo trono.” 

                         (fim do canto, que começa e termina com Éos, a Aurora) 

            Aurora (Fragonard) 

 
1 Xanto ou Escamandro, filho de Oceano e Thétis. 

Hecatombe = sacrifício em festa pública importante, em que se podiam imolar até 

100 animais de uma só vez. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Fragonard_aurore.jpg
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Glossário 

Os gregos tiveram vários nomes, ao longo da história. Na época de Cristo, todos 

os não judeus eram chamados de helenos. Os ocidentais os chamavam de 

gregos, e os árabes, persas e turcos os chamavam de jônicos. Na Geórgia, uma 

forma particular de denominação : berdzeni, originário da raiz que significa 

‘sábio’.  

Na Ilíada, são chamados tanto de aqueus quanto de dânaos, ou de argeus.  

Aqueus é o nome da tribo que dominou o território grego nos primórdios e cuja 

capital foi Micenas. 

Dânaos refere-se à primeira tribo que dominou o Peloponeso e a região de 

Argos, sua capital. 

Argeus vem de Argos. Em grego, a raiz arg- significa 'alguma coisa de brilhante’, 

de onde argent, argentum. 

 

A ágora designa o ponto de encontro, o mercado central da cidade. Ela é um 

componente essencial da polis, a ponto de Aristóteles dizer dos bárbaros que 

eles não eram civilizados por não possuírem uma ágora. Os comerciantes 

(malvistos, por terem fama de enganar a população, no peso das mercadorias) 

eram chamados de capeloi.  

 

Mas a ágora de Atenas não é só um local cheiroso e movimentado, é também o 

lugar de implantação das primeiras instituições democráticas como o 

bouleuterion, sede da Boulé, encarregada de redigir as leis votadas pela 

Assembleia, ou ainda o tribunal popular. Nessa praça ficam também prédios 

religiosos. Centro da vida da cidade, por ali se passeia. É de bom tom filosofar 
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entre amigos, sob o pórtico ilustrado com pinturas representativas de cenas 

históricas e episódios mitológicos, no qual também ficam expostos os escudos 

tomados aos inimigos. O forum romano teve na ágora seu modelo e inspiração. 

A palavra assumiu o significado simbólico de ‘cúpula’. 

 

 

 

Tártaro, uma parte do Hades 

A divisão interna do Hades já mostra que ele não deve ser confundido com a 

idéia de “inferno”, pois uma de suas regiões é a dos Campos Elíseos – lugar 

sagrado no qual as sombras dos homens virtuosos e dos guerreiros heróicos 

levam uma vida feliz, em meio a paisagens floridas e verdejantes (assimilado 

posteriormente ao Paraíso, pelos cristãos). Em contrapartida, a outra região, o 

Tártaro, é o departamento do tormento e sofrimento eternos (o Inferno, para a 

religião cristã, e o Inframundo das religiões pagãs). 

A primeira região do Hades compreende os Campos Asfódelos (Odisséia, XI), 

onde as entristecidas almas dos heróis vagam entre espíritos menores. Só a 

oferenda de libações de sangue, feitas no mundo dos vivos, podem despertar 

neles por algum tempo as sensações de humanidade (inspiração para a figura 

dos vampiros, forjada posteriormente). 

Depois vem o Érebo, a parte mais escura. Nele fica o lago Mnemosyne 

(Memória), onde os iniciados nos mistérios podem beber.  

No Campo da Verdade ficam sentados os 3 juízes do reino subterrâneo : os reis 

Minos, Radamantis e Éaco, e é lá que se decide para onde vai a psiquê (‘alma’) 

do morto. De um lado, esse Campo faz fronteira com a região do Tártaro, e do 

outro com os Campos Elíseos. No ponto de intersecção, onde os caminhos se 

encontram, o trivium, cada recém-chegado é julgado – ou volta aos Campos de 

Asfódelos (se não for nem virtuoso, nem malvado), ou é enviado aos Campos 

Elíseos (com os heróis e os bem-aventurados), ou ao tenebroso Tártaro (se for 

ímpio ou malvado).  Minos decide a sorte de cada um, se houver incerteza no 
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exame feito pelos outros dois juízes ; os 3 foram designados para esse papel por 

terem sido reis muito justos, quando viviam sobre a terra. 

              

 

 

O Tártaro é uma região árida, cheia de névoa, sem vida e monótona. Em alguns 

pontos há lagos de enxofre ou de breu borbulhante. Essa região é cercada por 

rios de águas lamacentas e pântanos de odor nauseabundo, que formam uma 

muralha para que nenhuma psique escape a sua pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breu (do francês brai) ou piche ou pez (do latim pix, tradução do 

grego πίσσα) é o nome para qualquer elemento pertencente ao grupo dos 

visco-elásticos e polímeros, ele pode ser obtido através de derivados de 

petróleo (betume) ou plantas (resina).  

O breu derivado de petróleo é negro, de onde a expressão "negro como o 

breu". 

 



 

 
 

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

24 

A distância do Tártaro até a superfície é igual à que separa os céus da superfície. 

Ele sustenta também os fundamentos da terra e dos mares. Nessa vasta região 

se ergue o palácio de Hades, que tem inúmeras portas e incontáveis altares. 

É no Tártaro que ficam acorrentados os Titãs e os Gigantes, já que essa é a 

parte mais profunda do Universo. Alguns criminosos célebres também ficam ali, 

como Sísifo, Tântalo, Ixion, as Danaides.  

 

                                     

                                   Tântalo e o suplício da cruz (a roda) 

 

                                           

                               Suplício de Íxion, -330, Staatliche Museen, Berlim 

 

Na Teogonia, 119, Hesíodo fala do “Tártaro brumoso de solo de rotas profundas”. 

Se em Homero o Hades e o Tártaro são separados, em Hesíodo eles são 

sobrepostos e o Tártaro é mais profundo. “Pois assim tão longe há terra úmida 

no Tártaro. Seriam necessárias 9 noites e 9 dias à bigorna de bronze atirada do 
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solo para, no décimo, chegar à Terra, pois a distância é igual, da Terra úmida ao 

úmido Tártaro” (Teogonia, 720-724). 

Com um umbral de bronze e portas de ferro, ali são expiadas as faltas, na forma 

de torturas psíquicas, é cercado por uma muralha tripla também feita de bronze 

(portanto impenetrável). 

 

 

 

                

  

          

               

 

 

 

 

 

 

sempre “inspirado” em Homero, Virgílio fala de uma tripla muralha de bronze  

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/lettresantiques/images/5/56/Enfers.jpg/revision/latest?cb=20141207102213&path-prefix=fr
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Tritogenéia  

A denominação não tem fonte unívoca. Para uns, é a “nascida das águas” (Triton 

era um rio cujo nome significava ‘cabeça’, num dialeto grego) ; para outros, o 

termo está associado à sua função primitiva de despertar os homens : ela seria 

a filha do céu, ou seja, a manhã. O que nos aproxima do relato mítico – Zeus é 

O trivium, confluência de 3 caminhos, refere-se ao conjunto de 3, das artes liberais : a 

gramática, a retórica e a lógica.  

 

Essas disciplinas formaram, ao lado do chamado quadrivium, o conjunto da educação 

ministrada nas universidades durante toda a Idade Média : a aritmética, a música, a 

astronomia, a geometria. 

 

Mas a eleição desse conjunto de disciplinas remonta na verdade aos pitagóricos (e foi 

depois seguida pelos sofistas), que davam grande importância à educação, cujo objetivo 

maior era conseguir a moderação e o domínio de si mesmo, ao imitar a ordem e a 

harmonia do Universo. 

 

Se as 3 primeiras estão ligadas à arte do logos, as 4 outras são evidentemente de índole 

matemática : a aritmética é o estudo do número em estado puro ;  a música, o do 

número em movimento ; a astronomia é o estudo do espaço em movimento; a 

geometria, o do espaço em estado puro. 

 

++++++++++++ 

Outro aspecto relevante do trivium é que ele é dedicado a Hécate, a divindade da Lua. 

Herança disso é até hoje as encruzilhadas serem lugares de oferenda e rituais. Na 

religião grega, Ísis, a Deusa do arco-íris, também preside as encruzilhadas (qualquer 

uma), e é ela quem entrega o néctar e a ambrosia aos Deuses – simbolicamente, vale a 

pena fazer oferendas a Ísis, pois é ela quem “adoça” a boca dos Deuses. 
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nome do céu simbólico, espiritual (mental). A manhã brota da fronte desse céu 

e o machado de Hefesto rasga essa face obscura, por onde irrompe a luz que 

desperta os homens de seu sono (como a sabedoria). 

 

 

 

 

Hélios, o Sol, é uma divindade dotada de existência e personalidade próprias. 

Ele se distingue de outras divindades solares, como Apolo, pois pertence à 

geração de Titãs e por consequência é anterior aos Olímpicos.  

Não que ele seja um Titã, mas é filho de um, Hipérion, o titã do fogo astral e da 

visão, palavra que significa “o que está acima”. Ele se une à irmã Théia, com 

quem tem três filhos : Hélios (o Sol), Selene (a Lua) e Éos (a Aurora). Hipérion é 

o Sol no zênite, representa o fogo solar, o que lhe dá a importância de um deus 

primordial. 

▪ Hélios é a personificação do Sol, e progressivamente é assimilado a Apolo 

(deus da luminosidade solar, da adivinhação, da música e da poesia). Na 

mitologia romana, ele corresponde diretamente ao Sol. Seu papel 

principal é ser o revelador de tudo o que acontece na Terra. Sua 

descendência é numerosa. Os gregos tinham grande devoção por ele e 

lhe prestavam inúmeros cultos, com receio que não mais se levantasse, 

se fosse contrariado.  

▪ Selene, a Lua cheia compõe a tríade da Lua, ao lado de Artemis (o 

crescente lunar) e de Hécate (a Lua nova). Ela é a personificação do astro, 

e na mitologia romana é chamada de Luna. 

▪ Éos é a personificação da suave Aurora. Amante de Ares, a fúria de 

Afrodite se volta contra ela, que é assim condenada a estar sempre 

apaixonada. Nos vasos gregos, ela é sempre representada com um par 

de asas. Ela mora no limite de Oceano, que encerra o mundo habitado, e 
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no final da madrugada ela vem com seu carro e se lança rumo ao céu, 

para anunciar aos deuses a chegada de Hélios, seu irmão. 

 

Ou seja, Hélios descende de Gaia e Urano. Ele se une a uma das filhas de 

Oceano e Téthys e com ela tem vários filhos, dentre os quais Pasífae (a rainha 

de Minos) e Circe, a feiticeira. Ele se une a muitas outras, como a ninfa Rhodos, 

com quem tem 7 filhos, além da cunhada, com quem tem as Helíades. Sua 

representação é de um jovem de grande beleza. Sua cabeça é cercada de raios, 

que formam uma cabeleira dourada. Ele percorre o céu num carro de fogo 

puxado por cavalos velozes cujos nomes evocam a ideia de chama, fogo e luz. 

Cada manhã, precedido pelo carro de Éos. Ele se lança sobre um caminho 

estreito que cruza o meio dos céus. Ele caminha durante todo o dia e à noite 

volta até o Oceano, onde seus corcéis cansados se banham. Ele descansa então 

num palácio feito de ouro, de onde sai novamente na manhã seguinte. 

O trajeto percorrido sob a terra ou sobre o Oceano que circunda o mundo, sobre 

uma embarcação feita de uma grande taça côncava, entre o Ocidente e o 

Oriente, é bem mais curto do que o trajeto diurno, que acompanha a abóbada 

celeste. 

Isso foi pensado com base em antigas noções sobre o formato do mundo, pouco 

a pouco foram abandonadas, o que explica o caráter secundário, no panteão 

helênico. 

Desde a época homérica, Hélio aparece mais como um auxiliar dos Deuses, uma 

espécie de responsável pela iluminação. Por exemplo, ele não pode se vingar 

do insulto feito pela equipagem de Odisseu, que mataram e comeram uma parte 

de seus rebanhos, na ilha de Trinácia (atual Sicília). Ele pede reparação a Zeus 

e aos outros Imortais, ameaçando se retirar sob a terra, se os culpados não 

fossem castigados. Os bois de Hélios que tinham sido comidos eram animais de 

uma brancura imaculada, tinham chifres dourados e deles se ocupavam as 

Helíades, filhas de Hélio. 
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Ele é com frequência considerado o olho do mundo, aquele que tudo vê. A esse 

título, justamente, é que ele cura a cegueira de Orion (gigante que acaba cego 

numa aventura amorosa, antes de ser morto por uma flechada involuntária de 

Artemis). 

 

  

constelação de Orion, Uranographia (1690), Johannes Hevelius 

 

 

 

 

 

Gorgó pode se referir às Górgonas, ou à filha do rei de Esparta e esposa de seu 

tio, o rei Leônidas. Astuta e inteligente, ela foi uma das raras mulheres gregas a 

ter um papel político ativo. Exemplo da seguinte passagem, de Plutarco, 

referindo-se à mulher espartana – “Como resposta à pergunta feita a uma mulher 

da Ática : ‘Por que vocês são as únicas que comandam os homens ?’, ela 

respondeu : ‘É porque somos as únicas que põem homens no mundo.’” 

 

 

 

 

 


