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Fortuna e Tragédia – de Aristóteles para o cinema
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RESUMO

Diversas são as formas de aprender, refletir e ter contato com questões filosóficas que surgiram na Antiguidade. 
O cinema tem se mostrado como uma dessas formas de nos fazer pensar e aprender sobre os dilemas que a vida 
pode nos apresentar. Uma das questões filosóficas tratadad por Aristóteles é que trata-se de um enigma saber 
se se obtém a boa vida por algum tipo de esforço, ou se ela acontece pela sorte. Para este artigo, partimos da 
inter-relação cinema e teoria literária no filme Match Point (2005) de Woody Allen para refletir sobre essa ques-
tão. Para tanto, unimos a questão de Aristóteles sobre a arbitrariedade ou não do sucesso ao seu estudo sobre 
a tragédia presente na Poética.

PALAVRAS-CHAVE: Fortuna. tragédia. cinema.

ABSTRACT

There are different ways of learning, thinking about and getting in contact with philosophical questions that 
emerged from classical antiquity. The cinema has been seen as one of the ways of making us think and learn 
about questions that life may present us to. One of the aristotelian philosophical questions considers to be an 
enigma whether the good life was dependent on lucky or on any kind of effort to be a good person. For this 
article, we start from the intertextuality between cinema and literary theory in Woody Allen’s film Match Point 
(2005) to think about this aristotelian question. In order for that to be discussed, the idea of success being arbi-
trary or not proposed by Aristotle is joined here to his studies of tragedy written in Poetics.
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 Desde a Antiguidade, os pensadores gregos se debruçavam sobre questões como: com quanto de 
fortuna (týkhe) podemos humanamente viver? Com quanto deveríamos viver, para que vivamos a vida 
melhor e mais valiosa para o ser humano? Nos debates filosóficos, as obras de literatura desempenham 
papel importante como pontos de partida para reflexão. Os exemplos das situações que podem ser reais 
na vida do homem são extraídos da poesia ou dos mitos trágicos. A contribuição que a literatura oferece 
aos debates filosóficos pode ser etendida sob o prisma da intertextualidade ao adicionarmos o cinema 
como uma das formas de representação de alguns dos conceitos da teoria literária estabelecida por 
Aristóteles na Poética, por exemplo. Assim como filosofar consiste em dizer ideias sobre a condição hu-
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mana, a moral, a linguagem etc., não há nada que limite estas problemáticas a uma forma escrita de ex-
posição. As ideias filosóficas podem ser expressas também através de imagens (CABRERA, 2006) ou, ainda 
como propomos aqui, que a sua discussão comece a partir de histórias contadas no cinema.

 Partiu-se da ideia de que, assim como o texto escrito, o texto fílmico é capaz de apresentar proprie-
dades que não são exclusivas de discursos e prosas narrativos. Para tanto, utilizou-se da definição de texto 
que Julia Kristeva (1969, p. 68) tece a partir do conceito de dialogismo de Bakthin, “como um mosaico de 
citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”, cunhando, assim o termo intertextu-
alidade.

 No filme Match Point, a cena de abertura é narrada pela voz do personagem principal que apresen-
ta ao espectador sua máxima de vida: “o homem que disse: ‘prefiro ter sorte a ser bom’, entendeu a vida 
profundamente. As pessoas temem ver como grande parte da vida depende da sorte. É assustador pensar 
que boa parte dela foge do nosso controle”. Antes de aprofundarmo-nos no contexto do filme, podemos 
refletir filosoficamente sobre o assunto em nossas próprias vidas: qual a melhor proporção entre ter sorte 
e ter controle nas situações? Uma leitura intertextual da epígrafe do filme evoca o que Aristóteles diz na 
Ética Nicomaquéia “algumas pessoas acreditam que viver bem é precisamente a mesma coisa que ter 
uma vida afortunada” (1099b 7-8). “O bem viver é uma dádiva dos deuses que não tem nenhuma ligação 
confiável com o esforço, o aprendizado ou a bondade do caráter estável” (1099b 9) grifo nosso1.

 Sem a pretensão de apresentar uma resposta ao questionamento do que é melhor para se viver 
bem - ter sorte ou ter controle -, mas sim de apresentar um ponto de partida para reflexão da questão, 
trazemos para discussão o exemplo de vida do personagem Chris em Match Point em que a fortuna se 
sobrepõe ao esforço, ao aprendizado e à bondade do caráter2.

 A expressão ‘match point’, no meio esportivo, significa o último ponto da partida; o ponto vitorio-
so; aquele que será decisivo para o encerramento de um jogo, em uma partida de vôlei ou tênis, por exem-
plo. Como essa expressão é de uso corrente no Brasil ̶ tanto os comentários como as narrações esportivas 
televisionadas ou radiodifundidas mais comumente se utilizam da expressão estrangeira ‘match point’, em 
vez de sua tradução ‘ponto final’, para designar o ponto decisivo de uma partida ̶ optou-se, neste artigo, 
por manter apenas o título original Match Point para nos referirmos ao filme.

 Ambientado nos tempos atuais, entre as pessoas da alta sociedade de Londres, o filme conta a 
história trágica de Chris Wilton, um jovem ambicioso, ex-atleta profissional e treinador de tênis, que se 
torna amigo de Tom Hewett, jovem inglês e filho de família aristocrata. Chris conhece Chloe Hewett, a 
irmã de Tom e sua futura esposa. Concomitante ao seu relacionamento com Chloe, Chris conhece Nola 
Rice, namorada de Tom, jovem sedutora e aspirante a atriz, por quem se apaixona e mantém relaciona-
mento amoroso. Nola engravida e pressiona Chris a fazer uma escolha entre ela e seu filho por nascer e o 
casamento com Chloe que, posteriormente, também engravida de Chris. Apesar de nutrir paixão e desejo 
por Nola, o interesse pelo bem-estar e prestígio social que a fortuna da família Hewett proporciona motiva 
Chris a matar sua amante.

 Com o intuito de acobertar a verdadeira motivação do assassinato de Nola, antes de matá-la, 
Chris planeja e executa o assassínio da vizinha da sua amante e leva as joias desta consigo para simular 
um roubo seguido de mortes. O propósito de Chris é que os crimes se apresentem plausivelmente como 
latrocínio e, não como homicídios.

1. Tradução de Leonel Valandro e Gerg Bornheim, ARISTÓTELES, 1984.

2. Trataremos o esforço e o aprendizado como componentes da tékhne, a técnica que possibilita o controle nas ações da vida 
em oposição à fortuna týkhe que não tem poder de influenciar as coisas ou pessoas.
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 Como desfecho dessa trama, a sorte e o acaso livram Chris da punição pelos crimes que cometeu 
e a polícia o descarta como suspeito. A sorte na absolvição de seu crime – de que, vale ressaltar, apenas 
o espectador tem conhecimento, o personagem não – é um ponto importante no filme que tem na sua 
abertura a imagem de uma bola de tênis em movimento no exato momento em que quica na rede e pode 
pender tanto para um lado como para o outro da quadra. A cena é narrada pelo personagem principal que 
diz preferir ter sorte na vida a ser bom.

Imagem 01 - Cena de abertura do filme Match Point (2005).

 Retomando o questionamento filosófico da Antiguidade, no final do século V em Atenas, o período 
da juventude de Platão, discutia-se a antítese entre týkhe (fortuna) e tékhne (técnica, arte ou ciência hu-
mana). Qual deveria ser a proporção de influência desses elementos na boa vida humana? Viver à mercê 
da týkhe ou viver uma vida mais segura ou mais controlada por (alguma) tékhne (NUSSBAUM, 2009, p. 84). 
Woody Allen recontextualiza esse questionamento na atual sociedade de hierarquias social e financeira 
em uma mímesis da vida humana apresentada no filme. Vejamos a aplicação desses conceitos antigos na 
contemporaneidade.

 Quanto ao conceito, a palavra grega tékhne é traduzida de diversas maneiras3 que compreendem 
o entendimento de possuir conhecimento para produzir algo. Aristóteles reflete sobre a tékhne no âmbito 
da medicina e apresenta na Metafísica a definição de que tékhne “passa a existir quando a partir de muitas 
noções obtidas pela experiência forma-se um juízo universal sobre um grupo de coisas similares” (981a 
5-7) o que permite oferecer previsões sobre casos similares. Três outros critérios são apresentados como 
constituintes da tékhne: a possibilidade de ensino; a precisão do conhecimento e a preocupação com a 
explicação.

 Ao fazermos uma transposição desse conceito para o contexto contemporâneo da prática de es-
portes, observamos que tékhne é a ‘técnica’ que consiste no conjunto de conhecimentos que podem 
ser aprendidos por intermédio de orientação e treino. Num jogo de tênis, por exemplo, não existe total 
controle da trajetória da bola, situação bem ilustrada com a cena em que a bola bate no topo da rede na 
abertura do filme. Woody Allen dá ênfase a esse momento, filmado em câmera lenta, em que há grande 
expectativa e imprevisibilidade da trajetória bola. Se cai no lado do campo do jogador adversário significa 
ganho de ponto, se cai no campo de quem arremessou a bola significa perda de ponto.

3. O termo grego tékhne em inglês pode ser traduzido como ‘art’, ‘craft’ ou ‘science’ e na língua portuguesa como ‘artifício’, 
‘arte’ ou ‘ciência’. De acordo com Nussbaum (2009, p. 84), a palavra grega abrange todos essas traduções, bem como está es-
treitamente associada com a palavra ‘epistéme’, comumente traduzida como ‘conhecimento’.
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 Na perspectiva do esporte, para um jogador profissional de tênis, há uma proporção entre tékhne 
(competência técnica) e týkhe (fortuna, sorte) para ganhar um jogo. Digamos que competência, neste 
caso, inclua treino, estudo de vetores e emprego de força necessários para influenciar a trajetória da bola. 
No entanto, por mais apurada que seja a técnica do atleta, não existe totalidade de controle sobre os 
movimentos da bola. Daí, adiciona-se o fator ‘sorte’ ao jogo que, por sua vez, pode sofrer a influência de 
intempéries como vento, chuva ou outros elementos (fora do controle do atleta) capazes de interferir no 
resultado.

 Quanto à proporção entre técnica versus sorte num jogo de tênis, entendemos que o enunciado 
de Chris: ‘prefiro ter sorte a ser bom4’ se aplica tanto à perspectiva dele ser um atleta profissional bom, 
quanto ser uma pessoa boa. Antagonizamos aqui a ação da sorte (týkhe) tanto em relação ao esforço e 
aprendizado (tékhne) quanto à bondade do caráter.

 Primeiro, analisemos a escolha de ter sorte a ser bom na perspectiva do esportista. Como atleta, 
Chris abriu mão de tentar ser bom (no sentido de ter maestria da tékhne de forma competitiva); ele cor-
robora esse entendimento na entrevista de emprego com o administrador do clube de tênis que após ler 
o seu currículo pergunta:

Sr. Townsend: Não sente saudade do tênis profissional?

Chris: Graças a Deus não jogo mais. Eu odeio as turnês (de competição). Sempre viajando. E eu 
nunca seria Rusedski ou Agassi5. É preciso muita vontade. Não que eu tenha o talento deles.

 Depreendemos que Chris não se considera tão bom atleta quanto os citados. Num outro momen-
to, em conversa com Tom, seu futuro cunhado, ele corrobora esse pensamento quando responde:

Tom: Quem era melhor ou mais difícil (de ganhar)? Henman6 ou Agassi? 

Chris: Os dois eram ótimos.

Tom: Você enfrentou os dois com classe.

Chris: Por um tempo, sim. Mas depois que o jogo continua, você vê o quão bom eles são.

 Deixar de competir esportivamente foi uma escolha de Chris que não se julga tão bom quanto os 
melhores atletas e acredita que entender a vida profundamente significa não temer aceitar que grande 
parte da vida depende da sorte (para usar suas próprias palavras), já que boa parte dela foge do nosso 
controle. Então, para ele ̶ esportivamente falando ̶ melhor ter sorte. Se pensamos na perspectiva do atle-
ta, é o mesmo que preferir a sorte (týkhe) a tentar ser competente (maestria da tékhne), ou seja bom o 
suficiente para ter o máximo de controle possível num jogo. O que assistimos no filme é uma ilustração 
dessa máxima. Chris desiste de tentar ser um atleta profissional bom (pelo menos, tão bom quanto ele 

4. Como na língua inglesa, não há flexão de gênero dos adjetivos, podemos compreender que, na sentença ‘I’d rather be lucky 
than good’, o adjetivo ‘good’ traduzido como ‘bom’ pode se referir tanto à qualidade de ser um bom atleta quanto à de ser uma 
boa pessoa.

5. Chris cita dois atletas de destaque no mundo real do esporte de jogo de tênis: Greg Rusedski, ex-tenista britânico, aposen-
tado em 2007 e André Agassi, ex-tenista americano, aposentado em 2006. Ambos considerados dois dos melhores no ranking 
mundial de tenistas profissionais.

6. Outra referência a um atleta de destaque no mundo real, Tim Henman é um ex-jogador britânico de tênis de excelente de-
sempenho esportivo no ranking mundial, aposentado em 2007. Observamos que os atletas citados estavam no auge de suas 
carreiras no momento em que o filme foi lançado daí inferimos que Chris não era um simples jogador de tênis, mas um jogador 
capaz de competir com os melhores.
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julga serem os melhores atletas) e opta por um estilo de vida no qual será a sorte a responsável maior pela 
sua prosperidade financeira.

 Quanto à segunda perspectiva de análise da máxima de vida “prefiro ter sorte a ser bom” se referir 
a ser uma pessoa boa, assistimos no filme um exemplo em que ser favorecido pela sorte é algo que inde-
pende da bondade do caráter da pessoa.

 A týkhe (fatores que fogem ao controle humano) favoreceu Chris na vida pessoal no aspecto ma-
terial, no entanto seu erro de julgamento o faz protagonizar uma tragédia ao sair da boa týkhe (uma vida 
que ele gozava de prazeres materiais e carnais) para a má týkhe uma vida que mesmo usufruindo dos bens 
materiais, será atormentada pela culpa e – muito provavelmente – ausência de prazer/paixão.

Match Point como tragédia

 Numa primeira leitura, entende-se Match Point como uma tragédia, no sentido figurado – e mais 
vulgarmente utilizado – da palavra: “acontecimento que desperta lástima ou horror; ocorrência funesta; 
sinistro. Mau fado; desgraça, infortúnio” (HOLANDA, 2005). A história desperta lástima e horror no espec-
tador ao assistir a um enredo de desenlace funesto que é verossímil o suficiente para refletirmos sobre ela 
como um caso possível no atual mundo de hierarquias social e financeira em que vivemos.

 Grande parte das tragédias escritas na Antiguidade envolvia seus heróis em conflitos pessoais e de 
relações de parentesco entre os personagens: o que era certo ou errado em relação à conduta moral do 
indivíduo como filho, pai ou amante. A narrativa contemporânea que assistimos em Match Point adiciona 
a esses antigos conflitos o contexto sócio político e econômico em que emprego, moradia e estilo de vida 
melhoram à proporção que o indivíduo acumula riqueza. Woody Allen apresenta o personagem principal 
em um polo sócio econômico inferior ao da família Hewett. Chris é um imigrante irlandês pobre recém-
chegado na cidade de Londres cujo trabalho pode pagar apenas por uma acomodação modesta na cidade 
se comparada à moradia luxuosa da família Hewett da alta classe britânica. O estilo de vida do patriarca 
da família, Alec Hewett, é o que Chris ambiciona para si; ser rico, sem arrogância, usufruir de fortuna, ser 
generoso e ter prazer em patrocinar diferentes tipos de arte.

 O conflito que leva o personagem principal a tomar decisões desmedidas é que para Chris, ter a 
condição sócio econômica que deseja manter é, a princípio, inconciliável com o seu relacionamento extra-
conjugal. Em Match Point, o conflito pessoal de Chris envolvia duas alternativas aparentemente incompa-
tíveis: manter (bens materiais; um estilo de vida) ou ser uma boa pessoa (ter uma conduta moralmente 
correta em relação aos seus relacionamentos amorosos)7. Após ser pressionado por Nola, sua amante, a 
tomar uma decisão entre ela e seu filho por nascer e a esposa, Chris confidencia seu conflito íntimo a um 
amigo:

Chris: Eu precisava conversar com alguém. Estou sofrendo de verdade.

Amigo: Qualquer coisa que me disser, morrerá aqui.

Chris: Estou pensando em deixar minha esposa por outra mulher. Mas quando chegou a hora 
de contar a ela, eu não consegui.

Amigo: Não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer.

7. Para um dilema semelhante ao de Chris, é sabido que outras soluções seriam possíveis e afortunadas na solução do conflito; 
no entanto, optamos por não discutir sobre elas neste artigo por entendermos que seriam especulações em relação ao enredo 
do filme.
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Chris: É loucura. Não vejo futuro algum com essa outra mulher e eu tenho uma vida muito con-
fortável com minha esposa.

Amigo: Mas se você não a ama...

Chris: Não disse que não a amo. Apenas não sei como me sinto em relação a essa outra mulher. 
Talvez seja a diferença entre amor e luxúria. Mas o que farei se eu deixar Chloe? Não me engano 
que já me acostumei a um certo estilo de vida. Devo desistir de tudo? Pelo quê?

Amigo: É pela mulher que ama.

Chris: Para viver como? Aonde? Em que emprego?

Amigo: É, parece-me que você é muito bom no que faz. Deve haver outro emprego em outra 
firma.

Chris: A verdade é que sou genro do patrão. E ele me adora8.

Amigo: Parece-me que você não quer tanto essa mulher para abrir mão de tudo.

 De acordo com o senso comum, no caso de Chris, agir corretamente implicaria abrir mão de tirar 
proveito financeiro e social da sua ligação com a família Hewett e tomar uma atitude que a sua própria 
consciência foi capaz de apontar; dizer a verdade e agir de forma justa e honesta. Ou, ainda que ele não 
fosse honesto com a esposa e a família, que tomasse qualquer outra alternativa que não implicasse a mor-
te de pessoas inocentes.

 Chris resolve esse conflito ao adotar para a sua vida a máxima de que: é melhor ter sorte (de se dar 
bem) do que ser bom, o que o impede de tirar proveito das pessoas e das situações. E assim ele diz na epí-
grafe da sua história: “o homem que disse: ‘prefiro ter sorte a ser bom’, entendeu a vida profundamente. 
As pessoas temem ver como grande parte da vida depende da sorte. É assustador pensar que boa parte 
dela foge do nosso controle”.

 Nesse contexto, entendemos Match Point como uma história trágica – ainda no sentido figurado 
da palavra; por despertar lástima e horror no público – pelas escolhas e ações tomadas por Chris (matar 
pessoas inocentes que é intuitivamente inaceitável) que não ponderou as consequências para atingir seu 
objetivo de usufruir de um estilo de vida mais confortável do que o que possuía.

 Há ainda o aspecto sinistro do final da história de Chris. A expectativa por um desfecho feliz não é 
atendida no desenlace de Match Point. Diz-se de um final feliz aquele em que os personagens desfrutam 
de satisfação e boa fortuna, ou que para o espectador, o bem prevaleça sobre o mal e o entendimento 
do que é justo se estabeleça. Isso não acontece no filme. Como o próprio Woody Allen diz, através de seu 
personagem, “pessoas temem ver como grande parte da vida depende da sorte”, inclusive o fazer justiça. 
O desenlace de Match Point é funesto por deixar a impunidade prevalecer.

 Depreendemos de Match Point um questionamento típico do espectador/leitor que faz uma lei-
tura intertextual ao enxergar no filme ideias e textos prévios do seu conhecimento. Apesar de ter sido es-
crito para as telas do cinema, e não como poesia ou para representação teatral, o enredo do filme Match 
Point apresenta elementos que nos remontam à tragédia antiga que é objeto de discurso do filósofo grego 
Aristóteles. No começo da Poética, ouvimos: “A tragédia é a imitação de uma ação de caráter elevado, 
completa e de certa magnitude (...) quanto à forma, a tragédia é ação, não narrativa. Por meio da pieda-
de e do terror ela efetua a catarse das emoções (1449b 24)9. Para o autor McLeish (2000), mesmo que a 

8. Em seu dilema entre escolha de mulheres, é interessante observar que a afeição que ele pondera não é a que advém de 
uma das duas mulheres, mas sim, a do patriarca da família, Sr. Alec Hewett, que ele admira e toma como modelo de vida a ser 
seguido.

9. As traduções da Poética são de Eudoro de Souza.
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catarse não seja o propósito intrínseco de uma tragédia, existe a possibilidade de que ela suscite terror e 
piedade no espectador. Match Point é um exemplo de filme que pode suscitar, no espectador, terror – com 
o assassinato de mulheres inocentes – e piedade, tanto em relação às pessoas que morreram por motivo 
fútil, quanto ao personagem Chris que apesar do desfecho afortunado aos olhos da justiça humana, sofre 
intimamente pelo erro de julgamento que cometeu.

 A atualização da catarse aristotélica na contemporaneidade não está necessariamente em se iden-
tificar com o herói do enredo na sua bondade ou no seu imerecido infortúnio, como propôs Aristóteles, 
mas sim em nos horrorizarmos ao percebermos que tipo de ações o extremo do pensamento capital do 
nosso sistema econômico utilitarista pode nos levar a tomar. O horror é suscitado ao percebermos aonde 
a ganância pode levar um indivíduo que bem poderia ser semelhante a qualquer um de nós.

 Mas então, o que o entendimento do que é tragédia nos dias de hoje tem em comum com o con-
ceito de tragédia como gênero dramático na literatura? Estamos falando da mesma coisa? Pulamos mais 
de dois mil anos de evolução da teórica e da prática teatral e literária do que é tragédia para irmos direto 
à origem da definição na teoria da literatura ocidental na Poética de Aristóteles, escrita por volta de 345 
a.C.:

A tragédia é a imitação de uma ação e se executa mediante personagens que agem e que diversamente 
se apresentam, conforme o próprio caráter e pensamento (porque é segundo estas diferenças de caráter 
e pensamento que nós qualificamos as ações), daí vem por consequência o serem duas as causas natu-
rais que determinam as ações: pensamento e caráter; e, nas ações (assim determinadas), tem origem a 
boa ou a má fortuna dos homens (1449b) (grifo nosso).

 Ora, assistimos em Match Point a sorte, aqui entendida como sinônimo de boa fortuna, desempe-
nhar um papel decisivo na vida de Chris; ela o livra da punição do sistema legal de justiça dos homens. Se 
para Aristóteles, a melhor tragédia é a que apresenta a mudança da boa para a má fortuna do herói, em 
Match Point, assistimos a uma metáfora dessa mudança de fortuna, que é traduzida nas cenas da bola sus-
pensa em um jogo de tênis e uma aliança que quica do lado de quem a arremessou. Como desfecho dessa 
narrativa, vimos o protagonista aflito e em posição desafortunada, porém o ponto decisivo da partida 
(match point) significou a vitória de Chris já que o acaso o agracia com a impunidade. De forma contrária 
às regras do jogo de tênis que determina que o jogador perde quando a bola cai no seu campo, Woody 
Allen surpreende o espectador quando transforma a desafortunada queda da aliança em terra firme na 
solução do conflito, usando um transeunte viciado, como uma espécie de deus ex-machina que livra o 
protagonista da punição e da cadeia.

 Na busca pela relação de intertextualidade entre o roteiro do filme e a Poética, identificou-se que 
os dois textos compreendem aproximações e distanciamentos entre si, como num diálogo em que a fala 
de um permite a concordância ou discordância do outro. Um movimento aparentemente antagônico, mas 
passível de harmonia na medida em que entendemos que a intertextualidade é um diálogo que comporta 
tanto a igualdade quanto a diferença.

 Através de uma leitura intertextual e da transposição de conceitos presentes na Poética de Aristóteles 
para o contexto de uma narrativa fílmica, procuramos observar como a teoria literária antiga pode ser 
encontrada na prática em outras artes da contemporaneidade. Como mencionamos anteriormente, não 
temos a pretensão de encerrar o questionamento filosófico sobre o que é melhor para a vida do homem: 
ser bom ou ter sorte, mas sim começar uma reflexão sobre o assunto a partir de um exemplo encontrado 
no cinema e das ideias aristotélicas desenvolvidas na Antiguidade. 
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Notas sobre a narrativa de viagem na Literatura Grega
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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar o tema da viagem na literatura grega. Escolheu-se, portanto, alguns textos para 
traçar um modelo da viagem e do viajante na tradição literária grega, a saber: Odisseia, atribuída a Homero, Paz 
e Aves, de Aristófanes. Essas obras exemplificam os componentes da viagem utópica, com heróis que, por moti-
vações diversas, buscam retomar, fundar, alcançar ou apenas conhecer um local perfeito ou uma cidade fantás-
tica, e para que isso ocorra, devem empreender uma difícil, mas compensadora jornada, à qual está prometido, 
com sucesso, um determinado desfecho.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. viagem. herói.

ABSTRACT

The goal of this article is to analyze the traveling theme inside the Greek Literature. Some texts were chosen to 
define a pattern of the traveling and the traveler inside the Greek literary tradition, namely: Odyssey, credited 
to Homer, Peace and The Birds from Aristophanes. These works exemplify components of an utopian trip with 
heroes that for different reasons seek retaking, establishing, reaching or simply getting to know a perfect place 
or a fantastic city, and for that to happen they must endure a difficult, yet rewarding, journey that is predicted 
to them with a successful outcome.

KEYWORDS: Literature. traveling. hero.

1. Odisseia

 Toda tradição ocidental da narrativa de viagem, que tem como enredo a busca dos limites da 
terra ou do universo, a configurar simbolicamente uma viagem interna do sujeito à procura de si mes-
mo, tem, a princípio, como paradigma primordial a Odisseia, que narra o retorno de Ulisses1 de Tróia 

1. A narrativa sobre o retorno de Ulisses para casa inicia-se in medias res, em plena ação: logo após a introdução, segue-se o 
Concílio dos Deuses que deliberam sobre o destino do “desgraçado” Ulisses (Od., 1.49). Sobre essa tática narrativa, afirma Ho-
rácio que “não inicia o retorno de Diomedes pela morte de Meleagro, nem a guerra de Tróia pelos dois ovos; sempre se apressa 
para o desenlace e arrebata o ouvinte para o meio da ação, como se esta lhe fosse conhecida, e deixa de lado a matéria que ele 
sabe não poder brilhar” (Hor. Ars, p. 146-150).
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a Ítaca2. Foi sem dúvida a Odisseia que propiciou, posteriormente, a retomada do tema da aventura e da 
viagem3 no teatro e no romance grego, o que exigiu a reestruturação desses motivos em relação ao exem-
plo homérico (SOUZA E SILVA, 2007, p. 275). Essa recuperação de temas do passado ocorre, como afirma, 
porque “o gênero vive do presente mas sempre recorda o seu passado, o seu começo. É o representante 
da memória criativa no processo de desenvolvimento literário. É precisamente por isto que tem a capaci-
dade de assegurar a unidade e a continuidade desse desenvolvimento” (BAKTHIN, 1981, p. 91).

 Como elemento essencial da viagem sobressai a figura do herói, caracterizado como astuto, 
valoroso, dotado de uma força superior à natureza humana e, em geral, apadrinhado ou perseguido 
por um deus4. Diante dos perigos inerentes à aventura, mantém-se como um combatente persistente 
que não desiste de sua busca, mesmo com medo, fome ou tristeza, características que dão ao herói 
um cunho de humanização. Juntamente com esse bravo herói e sob seu comando, viajam também 
alguns companheiros de jornada; comandante do grupo, o herói tem o dever de mantê-los vivos. En-
tretanto, muito frequentemente e como técnica de construção da imagem do protagonista, quando 
há um fracasso ou uma vida se perde, a responsabilidade é atribuída às más ações dos parceiros e 
não propriamente ao herói (SOUZA E SILVA, 2007, p. 275). Exemplo notório dessa questão na Odisseia 
é o episódio em que a tripulação de Ulisses mata e come o gado sagrado de Hipérion, provocando a 
fúria do deus, que, em retaliação, atrasa a viagem (Od., 12.340-425). O episódio é relevante, pois já na 
Proposição (1.7-8), o poeta chama-os de loucos e insensatos por terem cometido tal ato. Igualmente 
ilustrativo dessa questão é o episódio em que Éolo dá a Ulisses “um saco feito de pele de boi de nove 
anos que ele mesmo esfolara (…) em que atou os caminhos dos ventos turbulentos” (10.19-21). Quan-
do Ulisses dormiu, seus companheiros abriram o saco, achando que ali estaria um grande tesouro, 
libertando, assim, os fortes ventos que os afastaram de Ítaca, já próxima. Em ambos os exemplos, a 
culpa é imputada à loucura e insensatez dos subordinados e Ulisses é isentado da responsabilidade 
dos erros cometidos e de sua consequência, em geral nefasta, embora sofra também os efeitos dessas 
transgressões. Vale salientar, portanto, o isolamento do herói-viajante: ou pela desproporção entre 
sua heroicidade e a fraqueza de seus companheiros, há entre um e outros uma enorme distância, que 
sublinha a solidão do herói; ou porque, com as sucessivas baixas entre seus companheiros, ele termi-
na de fato sozinho.

 Passemos a uma breve caracterização de Ulisses como “o homem astuto que muito vagou” 
(Od., 1. 1) para demonstrar algumas peculiaridades do herói-viajante da literatura grega, modelo 
que inspirou os autores posteriores a Homero (MACKIE, 1997, p. 77-95). Devemos ressaltar, inicial-
mente, que a Ilíada e a Odisseia delineiam de formas distintas os heróis de suas tramas: embora 
Aquiles e Ulisses sejam considerados heróis por excelência, a caracterização de Ulisses é distinta 

2. Cf. BENJAMIN, 1985, p. 198-199. Essa inspiração que se busca no texto homérico ainda hoje é perfeitamente compreensível 
se pensarmos nas formulações teóricas propostas por Benjamin a esse respeito. No capítulo O narrador, o teórico afirma serem 
dois os tipos de narradores: o camponês sedentário e o marinheiro comerciante. O primeiro conhece as tradições de sua terra 
sem ter saído dela; e o segundo é o viajante que colhe experiências para narrar. No entanto, é o mestre artífice quem aperfeiçoa 
essas duas formas primordiais de narrativa, porque no sistema corporativo se junta o saber de terras distantes, trazido pelo 
viajante, com o saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário.

3. Sobre o tema da viagem e do retorno de Ulisses, leia-se HARTOG, F. Memória de Ulisses: Narrativas sobre a fronteira na 
Grécia antiga. Trad. Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.

4. Na Odisseia, a deusa Palas Atena não só conduz a viagem de Ulisses como também inspira vários personagens com o intuito 
de ajudar o herói (Cf. entre outros exemplos Od., 1.45-62, 3.14-20, 7.14-20). Em contrapartida há também divindades adversas, 
como Posídon, que lhe atormentam a vida e a viagem (Cf. Od.,1.19-21, 282-296).
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do primeiro5. Ao senhor de Ítaca cabe o epíteto de polýtlas (que muito sofreu)6 que lhe é imputado 
e, com o qual, é sistematicamente qualificado como aquele que passou por muitos sofrimentos e 
humilhações durante sua viagem marítima de volta para casa. Menelau, conversando com Telêmaco, 
refere-se ao herói como “sofredor Ulisses. Que feitos praticou e aguentou aquele homem forte” 
(Od., 4.270-271). A experiência de vida de Ulisses é definida, também, pelo vocábulo áethlos (FINKE-
LBERG, 1995, p. 3) que na épica homérica transita por um duplo campo semântico: esforço atlético 
e trabalho, labor, o que caracterizaria o herói como aquele que passa por provações (1.18), que em-
preende um enorme empenho em uma viagem para retomar seu reino7.

 A caracterização de Ulisses como “aquele que muito sofreu” é genuína, mas, de certa forma, es-
camoteia uma outra face do personagem: embora sofrendo, o herói não deixa de usufruir dos vários 
prazeres (ou de se beneficiar dos encontros, particularmente os femininos) que a viagem lhe proporciona. 
A unir o sofrimento com os bons momentos há aquela “nostalgia do exílio” ou “mal da ausência” que é 
constante. Em Ogígia, como prisioneiro de Calipso, Ulisses, embora se comprazendo do amor da Ninfa 
(5.227) – veja-se que as ninfas são em geral parceiras de deuses e divindades agrestes somente, especiais 
são os humanos que se deitam com elas –, recusa sua oferta de imortalidade (5.209) e prefere a volta para 
casa (5.220). Já na ilha de Circe, outra ninfa extraordinária, após o perigo inicial, tanto o herói como seus 
companheiros entregam-se aos prazeres carnais propiciados pela deusa, e esquecem-se de seu retorno, 
permanecendo na ilha durante um ano (10.469)8. Chamado pelos companheiros que o lembram da terra 
pátria, Ulisses escolhe partir (10.475). A verdade é que o herói viveu fora da normalidade e rotina do seu 
quadro de vida. A todos os desafios bons e maus, sofre porque responde com o desejo do retorno a uma 
vida comum.

 Para além das duras provações que lhe são impostas durante o regresso, o herói sofre diversas 
humilhações que o ofendem mais porque ocorrem no recesso de sua própria casa (FINKELBERG, 1995, p. 
10)9. As ofensas assumem, basicamente, duas formas: a primeira diz respeito às agressões verbais pro-
feridas pelas escravas e o cabreiro, de que é exemplo a cena em que Eumeu leva Ulisses travestido de 

5. Cf. FINKELBERG, 1995, p. 1-2. O modelo de herói na Ilíada está centrado na idéia de que se tem que morrer jovem no campo 
de batalha. Sem dúvida, Odisseu não se enquadra neste padrão: não só sobreviveu a Guerra de Tróia como conseguiu voltar 
para casa e retomar sua posição anterior na família e no reino. Ulisses difere de Aquiles, primeiramente, porque é um herói que 
lida com questões ou problemas do cotidiano. Além disso, é o único herói Aqueu importante que utiliza o arco (considerada 
uma arma não heroica) em vez da lança, que é arma padrão usada pelos outros heróis. Cf. também ROCHA PEREIRA, M. H. 
Estudos de História da cultura clássica, I. 10 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006, p. 76-78, p. 135-137, com revi-
são bibliográfica atualizada dos principais artigos sobre o tema. De acordo com a autora, Aquiles é “um herói modelo, nobre 
e valente, mas impulsivo” e Ulisses “é ao mesmo tempo o guerreiro valente e o homem prudente e avisado, escolhido para as 
missões delicadas (…) sua sensatez é por vezes comparada à de Zeus”. De fato, Ulisses é um herói mais humanizado e sensível. 
A areté (excelência e superioridade buscadas pelo herói Homérico) de Aquiles estaria em sua coragem e força ou, eventual-
mente, “através da arte de persuadir”; a areté de Ulisses está na sua “força, coragem e eloquência”, às quais “junta a astúcia, a 
habilidade de se desvencilhar, pela finura do seu espírito, das mais intrincadas situações”.

6. Cf. MACKIE, 127, 1997, p. 77-95. Tem-se que atentar para o fato de que há dois narradores que cantam a “dor”, o “sofri-
mento” de Ulisses: o poeta e próprio Ulisses, principalmente na corte dos Feaces. Ao assumir o controle da narrativa, Ulisses 
leva os Feaces ao seu próprio passado, aqui narrado em primeira pessoa, estratégia que lhe confere maior humanização e 
superioridade narrativa em relação a Demódoco, pois conhece os eventos pelos quais passou (Od., 9-12). Os relatos de Ulisses 
são denominados, pois, como autobiográficos. Há, também, a idéia transmitida pelo porqueiro Eumeu de que se pode alegrar 
com a narrativa da dor. Pensando ser seu amo um mendigo, assim se refere à questão da dor: “Nós dois ficaremos no casebre a 
comer e a beber e alegrarmo-nos com os sofrimentos um do outro, recordando-os: na verdade compraz-se com as suas dores 
o homem que muito tenha sofrido e vagueado” (Od., 15. 398-401).

7. Cf. Também à esposa diz Ulisses: “Mulher, não chegamos ainda ao termo das provações”. (23.248). “Fala-me dessa prova-
ção” (23.261), pede Penélope. Responde o herói: “Mulher, já tivemos ambos a nossa cota de sofrimentos” (23.350).

8. Veja-se também o artigo de BARBOSA, V. As ninfas: representações do feminino. Belo Horizonte: PUC Minas, 12 de dezembro 
de 2008. Disponível em: http://www.virtual.pucminas.br/videoconferencia/

9. Vide também Od., 17. 462-464, 18. 40-49, 18. 325-336, 18. 346.
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mendigo para a cidade, e Melanteu, o cabreiro, entre outras ofensas, provoca o hóspede do porqueiro: 
“Ora vede como um asqueroso vem trazer outro asqueroso (…) Para onde, ó porqueiro miserável, levas 
tu essa criatura nojenta, esse estorvo de mendigo” (17.217-220). Ofensa semelhante profere Melanto, 
criada por Penélope como uma filha, mas que não se compadecia da ama e, mais grave, mantinha um re-
lacionamento íntimo com Eurímaco, outro pretendente (18.320-325); rindo do mendigo, juntamente com 
outras servas infiéis ao senhor, Melanto censura-o e o ofende, chamando-o de “estrangeiro desgraçado” 
e “bêbado”. Além da palavra ofensiva, Melanto manifesta pensamentos e desejos perversos contra este 
hóspede-mendigo, por exemplo, que fosse sua cabeça esmurrada (18.327-335); contundentes são ainda 
as agressões verbais dos pretendentes que o chamam de “vagabundo”, “mendigo inoportuno” (17.376-
377), “atrevido e desavergonhado” (17.449) entre outras várias afrontas. A segunda forma de humilhação 
a que Ulisses é submetido advém das agressões físicas que sofre enquanto está disfarçado de mendigo, 
primeiramente por Melanteu, que passando perto “atingiu Ulisses na virilha com um pontapé” (17. 233-
234). Igualmente ultrajante e desonrosa atitude demonstra Antínoo, um dos pretendentes de Penélope, 
ao arremessar um banco “contra o ombro de Ulisses” (17.462-463) com tamanha violência, que provocou 
no coração de Telêmaco “dor enorme” (17.481). Percebe-se na Odisseia que a intensificação da dor e da 
humilhação constitui condição primordial para o herói alcançar a felicidade: sofrendo e lutando, chega-se 
à fase da boa fortuna.

 Completa a caracterização de Ulisses outro epíteto atribuído repetidas vezes ao herói: o “astu-
cioso”, de “mil ardis” (polýmetis ou polyméchanos), comprovado ao longo do texto pelos estratagemas, 
subterfúgios e mentiras proferidas pelo personagem (ROCHA PEREIRA, 2006, p. 94). O próprio poeta evoca 
a Musa, no início do poema, usando esse termo: “Fala-me, Musa, do homem astuto, que tanto vagueou, 
depois que de Tróia destruiu a cidadela sagrada” (1.1). Contribui para a construção da imagem de herói 
astucioso (e falacioso) a própria Atena, deusa protetora de Ulisses, que o qualifica como: “Homem teimo-
so, de variado pensamento, urdidor de enganos: nem na tua pátria estás disposto a abdicar dos dolos e 
dos discursos mentirosos, que no fundo te são queridos” (8.293-295). Outra figura feminina10 que define 
Ulisses nesses termos é Calipso, que o queria como esposo: “Ulisses de mil ardis!” (5. 203). O estatuto de 
enganador e astucioso dado a Ulisses11 na épica tem, quase sempre, um caráter positivo, pois sem seus 
logros e capacidade imaginativa para fugir dos perigos seu intento cairia por terra, a começar pelo próprio 
estratagema do cavalo de madeira que enganou os Troianos. Ressaltamos, porém, que, no teatro trágico e 
cômico, a figura de Ulisses ganha um caráter negativo, de mentiroso. Em Filoctetes, de Sófocles, por exem-
plo, Ulisses, que havia abandonado Filoctetes na ilha de Lemnos, ao voltar à ilha para pegar um arco que 
faria com que os Aqueus ganhassem a guerra de Tróia, demonstra ser um tirano sem escrúpulos e pérfido 
(1-134). Também na comédia Vespas, de Aristófanes, há uma cena que parodia a fuga de Ulisses da ca-
verna de Polifemo sob as ovelhas (180-189), com uma conotação negativa12. Posição semelhante assume 
Ulisses na tragédia Hécuba, de Eurípides. Diante de Hécuba, em função de uma exigência do fantasma 
de Aquiles para que Políxena fosse sacrificada em sua honra (107-109), o rei de Ítaca não reconhece o 
direito da rainha de Tróia de pedir sua ajuda (239-331), perante a qual havia se colocado como suplicante 
no passado e recebido acolhimento em função da xenía13, e procede como um político demagogo e sem 
compaixão, que “reveste-se de uma couraça de mera eficácia, que cabe a quem se apresenta como sim-

10. Já sua esposa Penélope alude ao seu ânimo ou força de leão: “Há muito perdi o valoroso esposo de coração de leão, o 
melhor entre os Dânaos por toda a espécie de excelência” (Od., 4.724-725).

11. Ulisses, na ilha dos Ciclopes, ri interiormente “porque os enganara o nome e a irrepreensível artimanha” (9.414).

12. A figura do Ulisses aldrabão e mentiroso se tornou um lugar comum na comédia grega. Veja-se análise dessa figura em 
Crítica do teatro na Comédia Antiga (SOUSA E SILVA, 1987, p. 14-15).

13. Cf. ROCHA PEREIRA, 2006, p. 82. Sobre as normas de convívio social, é necessário salientar “as manifestações de respeito 
por um igual ou superior (…) Outras normas de maior alcance são as que dizem respeito aos suplicantes e hóspedes. Era de 
bom tom atender e defender quem implorava a protecção de outrem, tomando a atitude clássica de súplica: tocar com a dextra 
na barba e a esquerda nos joelhos”.
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ples porta-voz da vontade de uma maioria” (SOUZA E SILVA, 2005, p. 106) Embora não seja personagem da 
tragédia Ifigênia em Áulide, a fama de inconstante e ambicioso de Ulisses é aludida numa conversa entre 
Agamémnon e Menelau (IA.,524-527).

 A astúcia e a inteligência de Ulisses aliadas a seu vigor físico, assim como as humilhações pelas 
quais passou, a proteção de Palas Atena (sem a qual não teria conseguido seu intento), os derradeiros 
esforços, como chegar a Ítaca depois de longas provações, a matança dos infames pretendentes, são re-
levantes na medida em que proporcionam ao personagem o estatuto de herói e, consequentemente, 
o direito a uma recompensa por seus esforços e sofrimentos. Na verdade, o empenho de Ulisses não é 
apenas o de retomar um lugar concreto que lhe pertence por direito, mas, sobretudo, o de resgatar sua 
identidade, já que, no longo exílio em que esteve, seu status de rei de Ítaca, pai e marido lhe fora retirado: 
longe do lar Ulisses era apenas um náufrago errante.

 Delineados os traços básicos do herói, é oportuno analisar os meios de transporte utilizados por 
Ulisses em sua aventura pelo mar e, a seguir, a viagem, que proporciona inúmeros encontros. Ao sair de 
Tróia, Ulisses comanda uma frota de naus14, mas ao tentar fugir da ilha dos Lestrígones, gigantes que co-
miam homens, ocorrem várias baixas e “fugiu felizmente a minha nau das rochas iminentes para o mar 
alto; mas as outras pereceram onde ficaram”, segundo conta (10.131-132). Ao herói que com ardis enga-
nou os Troianos e contribuiu para que os Gregos ganhassem a guerra, foram confiados muitos navios, o 
que demonstra sua importância. No entanto, ao ofender Posídon, cegando Polifemo, começa a ser despo-
jado dos barcos e dos companheiros de viagem, o que demonstra uma relevante questão: para alcançar 
seu intento, mesmo contra a vontade de um deus, o herói deve perder tudo, porque conseguindo vencer 
mesmo em circunstâncias adversas, seu estatuto heroico é reiterado. Assim, depois de passar pela ilha do 
sol, a última nau é destruída por um raio; o mastro havia sido arrancado da quilha, mas fora-lhe presa uma 
tira de pele de boi e com ela Ulisses amarrou “ambos, a quilha e o mastro, e sentado” foi “levado por ven-
tos terríveis” (12.422-425) por nove dias. Na décima noite chega a Ogígia, e quando de lá parte, sete anos 
depois, seu meio de transporte era uma jangada construída por ele mesmo e com instruções de Calipso 
(5.162-163), que também é parcialmente destruída por uma tempestade provocada por Posídon (5.314-
319). Ulisses agarra-se ao que sobrou da jangada; Leucótea apieda-se dele e manda-o deixar a jangada e 
nadar até a terra dos Feaces (5.342-359) coberto por um véu imortal que o salvaria do afogamento (5.346-
379). Pelas referências ao transporte apresentadas, observamos, primeiramente, um movimento cíclico 
em relação à história, na medida em que, assim como no início da aventura, Ulisses - viaja em bons navios 
porque sua importância assim determina; - ao final, já próxima sua vitória, ao sair da corte dos Feaces15 
(povo pacífico e que a todos transportavam pelo mar em segurança), é levado a Ítaca por uma nau (13-70) 
que avançava com leveza, rapidez e segurança (13.85-90). Ao ser despojado totalmente de um meio de 
transporte próprio, mas com o destino traçado por Zeus e conduzido por Atena, a solução apresenta-se, 
por vezes, como um fenômeno salvífico, caso do véu de Leucótea ou dos ventos brandos enviados pela 
deusa, transportes perfeitamente plausíveis para uma viagem utópica. Os elementos da natureza, como 
as tempestades, ondas gigantescas, raios e trovões que levam o herói ao naufrágio, representam uma rea-
lidade dolorosa, e às vezes a proximidade da morte é imposta a Ulisses com tal violência que só um evento 
divino pode resolver.

 No que diz respeito aos encontros amistosos ou não na trama da Odisseia, alertamos, de antemão, 
para o fato de que sua variedade multiplica os conflitos com os quais Ulisses se defronta. Destacamos, da 
mesma forma, que esses encontros acontecem em ilhas distantes (locais a que só se tem acesso pelo mar 

14. Cf. Od., 9.54, 64, 70, 99, 159, 554, 10.54-57.

15. Ressaltamos que como há na Odisseia uma narrativa dentro da narrativa (ou encaixe de narrativas), como uma reduplica-
ção temática, principalmente no episódio dos Feaces, o motivo da viagem se multiplica na narrativa: há a grande viagem de 
Ulisses e, ao mesmo tempo, a de Telêmaco, o que FUTRE (1989, p. 228) denomina de “narrativas em patamares”. A ida ao Hades 
constitui-se como uma outra viagem dentro da própria viagem, cf. FUTRE, 1989, p. 223-232.
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ou pelo ar), por vezes em um ambiente bucólico, primitivo, ou mesmo palaciano e refinado, em que os 
navegantes são recebidos de forma hospitaleira, como na terra dos Lotófagos ou dos Feaces, ou de forma 
ameaçadora, como na ilha dos Lestrígones ou dos Ciclopes. Simbolicamente, a ilha distante “evoca o refú-
gio. A busca da ilha deserta, ou da ilha desconhecida, ou da ilha rica em surpresas, é um dos temas funda-
mentais da literatura, dos sonhos e dos desejos” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1982, p. 374) e seus diversos 
aspectos e personagens serão amplamente explorados por Homero. Na Odisseia, o modo como os recém-
chegados são recebidos não está relacionado aos ambientes ou espaços em que esses povos vivem. Na 
terra dos Lestrígones, Ulisses é levado ao estupendo palácio do rei, que come os companheiros do herói. 
Por outro lado, em uma gruta extremamente primitiva o canibalismo se repete na figura do Ciclope. Em 
contrapartida, os Lotófagos vivem em um ambiente bucólico e não se alimentam de carne, e o rei Feace 
mora em belo palácio e ambos os povos recebem Ulisses de forma hospitaleira. A ilha simboliza, pois, um 
entre-lugar a que o herói está inevitavelmente ligado pelo próprio condicionamento que a longa viagem 
impõe (como a busca de água, de víveres e de descanso) e, também, porque delimita, ou evidencia, as 
fronteiras de universos diferentes: o mar, por vezes, perigoso, a que o herói deve vencer, e o universo cujo 
coração anseia, sua própria casa. A ilha das Sereias, por exemplo, pode representar o belo e o desconhe-
cido a que o herói pode ter acesso, mas que pode levá-lo à aniquilação. Ulisses tira proveito da situação 
e torna-se o único homem vivo a conhecer o canto sedutor das sereias (12.181-191). Da mesma forma, 
a ilha de Calipso e a própria ninfa podem simbolizar a sedução de um paraíso perdido16, que oferece ao 
herói a ilusão de beleza, de amor e de vida eterna. A ninfa afirma a Ulisses que ali “permanecerias, para 
comigo guardares esta casa, e serias imortal” (5. 208-209). Circe (10.210-475) e os Lotófagos (9.84-99), 
através de magia ou do lótus, proporcionam um prazer que na verdade faz os navegantes se esquecerem 
de seu objetivo: o retorno ao lar. Dessa forma, os encontros ao longo da viagem são importantes porque 
representam o ‘outro’, em um mundo que ainda não conhece o que se passa fora das suas fronteiras, que 
pode ser apresentado de diversas formas e com diferentes funções. Os monstros que ameaçam a vida e 
a viagem de Ulisses e seus companheiros são clássicos exemplos desse desconhecido, porquanto suas 
imagens e hábitos opõem-se à ideia de sociedade organizada, regida por leis e comportamentos especí-
ficos que determinam se um povo é civilizado ou não naquele mundo que se conhece. Os preceitos da 
hospitalidade grega17, que determinam que se receba um hóspede com respeito e presentes, por exem-
plo, não são cumpridos pelos monstros dessa épica. O Ciclope Polifemo é o primeiro monstro com que o 
herói e os companheiros se deparam, exemplo de seres “arrogantes e sem lei” (9.106), que não praticam 
a agricultura, não decidem os problemas em assembleias, vivem em grutas e “ignoram-se uns aos outros” 
(9.115). Além de desrespeitar os preceitos da hospitalidade, Polifemo come os companheiros de Ulisses, 
o que demonstra seu caráter selvagem. Da mesma forma agem os Lestrígones, seres altos como gigantes 
e chefiados por Antífates (10.110-125); esmagando os navios “pegaram os homens para comer como se 
fossem peixes” (12.167). Sem usar de força bruta e com um tom mais ameno e dissimulado, as Sereias 
também tentam atrair os navegantes para a morte, oferecendo-lhes o conhecimento e a beleza de seu 
canto: “Vem até nós, famoso Ulisses (…) pára a nau, para que nos possa ouvir (…) depois de se deleitar, 
prossegue caminho, já mais sabedor” (12.184-188), afirmam a Ulisses, mas a doçura do canto esconde 
a intenção de aniquilar todos que por ali passam. Igualmente perigosas são Cila e Caríbdis a ponto de o 
herói dizer: “Navegávamos para os estreitos, gemendo”. De um lado estava Caríbdis, sugando a água do 
mar e depois a vomitando, fervilhando “como um caldeirão por cima do grande fogo” (12.235-239). No 

16. Cf. BALDAROTTA, D. ll viaggio nell’ Odissea e oltre… Aufidus, Roma, n. 32, 1991, 95-108, p. 95. Eça de Queirós em A Perfei-
ção apresenta uma releitura interessante do tema.

17. Para uma análise do conceito, vide SCOTT, M. Philos, philotes and xênia. AC, Bruxelles, n. 25, 1982, p. 2. Cf. também dis-
cussão sobre essa questão em SOUSA E SILVA, 2005, 25. “A norma basilar que, na cultura grega, comanda a recepção devida a 
desconhecidos e estrangeiros, a sagrada xenía ou hospitalidade, impõe a invulnerabilidade da vida humana e representa um 
comportamento fundamental de uma verdadeira civilização. Ao estrangeiro que aparece, sobretudo se em dificuldades e numa 
atitude de suplicante, é devido respeito máximo e acolhimento generoso e seguro”. Portanto, a xenía (hospitalidade como 
pacto social e religioso) distingue-se da cordialidade, que é amenidade no trato com o outro, mas que não se caracteriza como 
norma perante os deuses.
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outro extremo estava Cila, com forma e estatura medonha e descomunal, para a qual os heróis olhavam 
temendo a morte, pois “ela arrebatou seus companheiros da côncava nau…. (12.244-245) ali à sua porta 
os devorou enquanto gritavam” (12.256-259). Nessas cenas, Cila e Caribdis parecem personificar os peri-
gos da natureza indomável, do mar desconhecido, com seus redemoinhos, altas ondas, animais marinhos 
e promontórios, que amedrontavam os navegantes e punham em risco a vida dos homens que por ali 
passavam.

 Outro aspecto essencial no tratamento da viagem é a cena de reconhecimento (anagnórisis), pro-
cesso utilizado posteriormente na tragédia, pelo qual passa Ulisses, que lhe permite se reintegrar à família 
e ao lar e instalar a ordem familiar. De acordo com Sousa e Silva, “marcada por um crescendo de emotivi-
dade, a recuperação progressiva de uma identidade que aproxima duas figuras é, por si mesma, um pro-
cesso de viagem a que se submetem espírito e sentimentos (…)” (SOUSA E SILVA, 2005, p. 237). Travestido 
de mendigo para enganar os pretendentes e interrogar Penélope sobre seu amor pelo marido, o herói 
consegue todas as respostas que ansiava e todos seus objetivos, mas é na cena em que é reconhecido 
primeiro pelo filho Telêmaco (16.177-215), depois pela escrava Euricleia (19.392-394) e, finalmente, por 
Penélope (23.205) que o personagem retoma seu lugar, sua rotina e sua identidade retirados pela distân-
cia e pelo tempo.

2. Paz

 Alguns elementos do texto literário, como a ação dramática, repleta de surpresas e de peripécias, 
ou os personagens caricaturais são as traves mestras da comédia, haja vista que, segundo Aristóteles, “a 
Comédia é, como dissemos, imitação de homens inferiores; não, todavia, quanto a toda espécie de vícios, 
mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina e 
inocente; (...)”18. Logo, é com um tom completamente distinto de épica que Aristófanes caracteriza a via-
gem e a figura de Trigeu, protagonista da comédia Paz19, em primeiro lugar porque, ao contrário de Ulisses, 
“é o único viajante solitário das comédias conhecidas”20. A segunda diferença perceptível em relação ao 
modelo homérico está na apresentação do herói: ele não é um jovem rei, não é nobre, não é um guerrei-
ro. É um homem comum, um “vinhateiro”21, que representa um lavrador da Ática, que, insatisfeito com 
a guerra que assola Atenas, resolve subir aos céus para rogar aos deuses que acabassem com o conflito. 
Assim, os anseios do herói para que houvesse paz em Atenas a fim de que os campos pudessem dar frutos 
estão relacionados com seu nome próprio. Seus dois escravos, que indicam os pressupostos da ação e 
preparam a viagem, traçam seu perfil frente ao público, definindo-o como louco22: “Isto que vocês estão a 
ouvir é só uma amostra das manias dele” (65-66). São duas as palavras dessa ordem: o substantivo manía 
(loucura) e o verbo maínesthai (tornar-se louco). Essa caracterização torna-se relevante na medida em 
que a loucura pode ser entendida não como doença mas, principalmente, como fuga da norma. O louco, 
em certo sentido, simboliza o homem incompreendido pela sociedade que o cerca, mas pleno de poten-
cialidade criativa, livre das amarras que o raciocínio, a sociedade e as convenções impõem: é o modelo do 

18. ARISTÓTELES, Poética 1449 a.32-34. Tradução Eudoro de Souza.

19. Todas as citações posteriores da peça obedecem à tradução de SOUSA E SILVA, 1989

20. Cf. SOUSA E SILVA, 2007, p. 278. A autora analisa como se estruturam as execuções dramáticas do tema ‘viagem’ nas co-
médias de Aristófanes.

21. Cf. CHANTRAINE, P. Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque: Histoire des mots. Paris: Éditions Klincksieck, 1968, 
s.u. Vide também na nota 34, comentário da tradutora Maria de Fátima Sousa de Ar., Pax, 115 “o nome de Trigeu contém um 
significado elucidativo quanto à profissão de quem o usa, ‘aquele que é dono ou trabalhador de vinhedos”.

22. Ar. Pax, 50-60. Fala do segundo escravo: “(…) vou explicar toda essa história (…) O meu patrão, pegou-lhe uma maluqueira 
esquisita - não é como a vossa, não! É outra, estrambótica mesmo”. Cf. também 90-91.
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excesso, de escolhas excepcionais, que põe a prova o mundo da razão (e também o da ausência de razão), 
de que nos dá conta a empreitada de Trigeu de ir aos céus conversar com os deuses montado em um esca-
ravelho. Sob esta perspectiva, o que o escravo denomina como loucura parece converter-se em uma certa 
liberdade de ação, e de sonhar, de evadir-se pela fantasia e pela utopia. No entanto, a loucura culmina no 
isolamento do herói, embora este se constitua de forma diferente da solidão de Ulisses, que vai aos pou-
cos perdendo seus companheiros de viagem. Operação inversa ocorre na Paz, pois Trigeu inicia a viagem 
sozinho, desacreditado por todos, mas, ao final, concluído seu esforço, volta para a terra acompanhado. 
Hermes incentiva-o, ao final da peça, para que volte ao lado da deusa Paz (726), e o próprio Trigeu afirma 
que voltará acompanhado: “Venham, meninas, atrás de mim, depressa! Muitos são os que vos esperam, 
cheios de saudades… e de tesão” (727-728). Ao final, ganha novos companheiros: “lavradores, comercian-
tes, artesãos, operários, metecos, estrangeiros, ilhéus” (296-297), convocados para ludibriar a Guerra e li-
bertar a Paz. Os companheiros, representados pelo coro, dividem-se entre aqueles que realmente ajudam 
e outros que têm que ser impulsionados pelo herói, porque os homens “não puxam todos por igual” (464) 
e “uns puxam para um lado, outros puxam para o outro” (492). Da mesma forma que ocorre com Ulisses, 
os companheiros de Trigeu, às vezes, atrapalham em vez de ajudar. Mesmo com a má vontade de alguns, 
o fato é que através da esperteza e inventividade do herói, a Paz sai da caverna, cercada pela Folgança e 
a Deusa dos Frutos, e a vitória do herói se concretiza através do casamento de Trigeu com a Deusa dos 
Frutos, simbolizando o fim da guerra entre os Helenos e a volta à fartura dos campos.

 Embora caracterizado como louco no início do texto, e com uma feição diversa da de Ulisses, não 
se pode negar em Trigeu uma inventividade, uma bravura e uma agilidade de raciocínio notável. Além 
dessas características muito próprias do filho de Laertes, ele é dono de uma força de vontade excepcional 
e de uma certa nobreza que o faz pensar na paz para todos os Gregos, e não apenas para si próprio. “É 
para o bem dos Helenos, de todos eles, que me lanço neste voo” (93-94), afirma o herói. A imagem de 
Trigeu “inaugura a série dos heróis” que Thiercy denomina de “restauradores” (THIERCY, 1986, p. 207). 
Da guerra, Trigeu reclama da dor que causa a impossibilidade de trabalhar e de não ter comida em casa. 
Questionado por uma das crianças sobre o motivo de sua viagem, o herói responde que perde “a cabeça 
quando vocês me vêm pedir pão, a chamarem-me ’papá’, e, em casa, de dinheiro nem migalha, nem pata-
co para amostra” (120-122). Esta cena demonstra um tipo de dor despojada da grandeza heroica daquela 
sofrida por Ulisses, porque ocorre em questões do dia-a-dia, do cotidiano de um agricultor comum em 
meio à guerra. Acrescente-se que em ambos os casos a guerra traz como consequência o empobrecimen-
to do oîkos (casa). Como Paz é uma comédia, o sofrimento da viagem apresenta-se com elementos risíveis, 
em tom de zombaria, despojada da seriedade épica: o sofrimento de Trigeu, no tempo de viagem, é pela 
desobediência do “Pégaso alado” que, ao longo do trajeto para o céu, preocupa-se mais em enfiar o nariz 
em porcarias do que em obedecer as ordens do dono, que tem medo que o animal dê cabo dele (166).

 Como o teatro é o gênero que necessita “mostrar”, e não “contar”, o poeta precisa fazer opções 
claras em relação aos meios de transporte utilizados na viagem, principalmente quando se trata de dois 
planos diferentes23. Não é estranho, então, que para Trigeu, o primeiro problema a resolver é ‘como’ ir 
ao Olimpo, até Zeus. Inicialmente, a escolha do transporte para a viagem dá-se por meio comum, vulgar, 
mas que de certa forma é utópico, porque o herói usa uma escada para tentar chegar aos céus, tentativa 
obviamente frustrada. Segundo o escravo, Trigeu estava a “fazer umas escadinhas frágeis que só visto, e 
trepar por elas acima, a caminho do céu. Até que um belo dia malhou dali abaixo e esborrachou os mio-
los” (69-71). Fracassada a primeira tentativa, o velho compra um asqueroso Escaravelho do Etna, a quem 
chama de Pégaso24. com o qual pretende viajar pelo espaço desconhecido, o que lhe torna patente a cora-

23. Sobre problemas da representação do teatro de Aristófanes, veja-se THIERCY, P. Aristophane: fiction et dramaturgie. Paris: 
Les Belles Lettres, 1986.

24. Cf. SOUSA E SILVA, 2007, p. 278-279. Inspirado na tragédia, “(…) o nome Pégaso que lhe é aplicado não deixa dúvidas sobre 
o projecto utópico que se prepara nos bastidores: o voo até o Olimpo à imitação de Belerofonte”.
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gem (e a loucura). As cenas em que o herói cômico tenta arrumar um transporte para sua empreitada são 
relevantes na medida em que se configuram como uma discussão metateatral, ou seja, há uma discussão 
em cena sobre como selecionar um transporte, que não fosse marítimo, para o herói.

 No contexto épico ou trágico a escolha ideal, e nobre, seria o cavalo25; no entanto, para o herói 
cômico e para as questões que Aristófanes pretendia suscitar esse meio era inviável. Descartada a esca-
da e o cavalo, Aristófanes volta-se para um expediente próprio de outro gênero literário, a tragédia, que 
utilizou a mechané26 como solução de transporte para os heróis-voadores. Há, nesse sentido, uma crítica 
aos processos utilizados por autores trágicos: para Aristófanes, se Eurípides podia utilizar um carro do Sol 
puxado por cavalos alados para tirar Medea de Corinto, ele também poderia usar o mesmo recurso, com 
as devidas adaptações. Assim, se ao nobre herói trágico é destinado um cavalo, ao comum Vinhateiro é 
destinado um Escaravelho, inseto bastante conhecido dos agricultores, que na encenação da peça seria 
movido pela mechané. Ressalta Sousa e Silva que “a máquina de voo (…) surge na comédia não apenas 
como uma forma de deslocar um viajante, mas principalmente como a paródia de um espetáculo que 
Eurípides privilegiara em algumas de suas tragédias” (SOUSA E SILVA, 2007, p. 294). Advém dessa crítica a 
Eurípides, o nome de Pégaso dado ao Escaravelho. Solucionado o problema do transporte, a viagem fan-
tástica faz-se patente por uma rápida explanação do velho, que apresenta seus contratempos e obstáculos 
com a travessia.

 Chegando ao Olimpo, o primeiro problema a enfrentar é o confronto com o ‘outro’ na mansão ce-
leste. Em comum com a Atenas em que o Vinhateiro vivia, há as convenções sociais: tão banalmente como 
se faz na terra, Trigeu bate à porta, e como na Atenas real, quem atende é um escravo-porteiro, Hermes, 
que recebe o hóspede de forma nada amigável, chamando o visitante de “patife atrevido, desavergonha-
do! (…) mais que patife, patifório” (183-184). É ele que informa ao visitante da ausência dos deuses, que se 
mudaram “lá para cima, o mais alto possível” (207) porque “irritaram-se com os Gregos” (204), cansaram-
se de oferecer paz aos Atenienses. O escravo-porteiro, de certa forma, humilha o herói com suas palavras 
ásperas; todavia Trigeu responde às ofensas com ironia: como foi chamado de patife, a tudo que Hermes 
pergunta ele responde com as mesmas palavras: nome, Patife; terra, Patifória; pai, Patifório. O que de-
monstra que as humilhações, como em quase toda comédia, convertem-se em trocadilhos ridículos, que 
mais fazem rir do que propriamente menosprezar. Hermes só muda a maneira de tratar Trigeu, quando 
este afirma ter ido aos céus para levar-lhe carnes (192), ou seja, há uma espécie de suborno ao deus, ato 
que entre os homens parecia ser comum. A partir daí, passa a ajudar o visitante e a tratá-lo bem. Versão 
oposta ocorre na Odisseia. Ulisses, nos sítios em que aporta, sempre se lembra de oferecer sacrifícios aos 
deuses como forma de veneração e respeito. Logo, a mansão celeste da comédia e, por conseguinte, suas 
convenções, deveriam ser diferentes porque constituem como outra esfera, com outros tipos de seres, 
mas, na verdade mostra-se como um mundo próximo do que o herói conhece: o ‘outro’ não é tão diferen-
te de Trigeu, ou do homem grego comum.

 Os monstros, que na Odisseia tinham aspecto assombroso e atacavam Ulisses e seus homens, na 
comédia de Aristófanes são as personificações dos males que assolam Atenas: a Guerra e o Tumulto. Na 
mansão celeste, onde moravam os deuses, Hermes informa que “(…) instalaram a Guerra e entregaram-
vos nas mãos dela, para fazer de vocês o que muito bem lhe apetece” (205-206). Trigeu fica transtornado 

25. ROCHA PEREIRA, 2006, p. 103. Na Ilíada, o cavalo era considerado companheiro do Homem e poderia ser dotado de exce-
lência. Os cavalos choram pela morte de Pátroclo: “Ora os cavalos de Aquiles, afastados do combate, estavam a chorar desde 
o momento em que ouviram que seu cocheiro tombara na poalha, chacinado por Heitor” (Il. 17.426-428); e um dos cavalos de 
Aquiles, Xanto, prediz sua morte. “Pois dessa vez te salvaremos, ó possante Aquiles, mas perto está já o dia em que morrerás” 
(Il. 19.408-409, tradução de Frederico Lourenço).

26. Aristóteles condena o uso do deus ex machina. “É pois evidente que também os desenlaces devem resultar da própria es-
trutura do mito, e não do deus ex-machina, como acontece na Medéia ou naquela parte da Ilíada em que se trata do regresso 
das naves” (Poética, 1454, a.33-34; b.1-2, trad. Eudoro de Souza).
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com a situação que se lhe apresenta, mais ainda quando fica sabendo que a Guerra aprisionou a Paz em 
um abismo. Como o herói homérico deve vencer os monstros que lhe atravessam o caminho, também Tri-
geu deve vencer o monstro da Guerra, apresentada de forma horrenda. Diz-nos o herói: “Que tamanhão! 
Que horror! E a Guerra! Que ventas! É esta a tal de quem nós fugimos, a terrível, a inabalável” (239-241). 

3. Aves

 A imagem do herói solitário não se repete em Aves, de Aristófanes27. Os personagens centrais são 
Pistetero (“um companheiro digno de confiança”) e Evélpides (“o filho da boa esperança”)28, cujos nomes 
indicam as características básicas dos viajantes. O caminho que percorrem é guiado por duas aves29, uma 
vez que estas sabem a morada do homem que se transformou em poupa, Tereu30. A procura tem um moti-
vo prático: gostariam de perguntar-lhe se, em seus voos pelos céus, havia visto uma cidade dessa espécie 
(45-48). A própria empreitada a que se propõem os dois atenienses revela um olhar otimista sobre a solu-
ção para os problemas que os afligem.

 Nas considerações tecidas por Tucídides a respeito da guerra do Peloponeso, e na caracterização 
que faz dos atenienses (ROMILLY, 1958), encontramos alguns traços semelhantes aos dos personagens de 
Aristófanes: inventividade, otimismo, determinação, coragem, audácia, força e disponibilidade para novas 
empreitadas. Vitoriosos sobre seus inimigos e alcançados seus intentos, os atenienses (e os personagens) 
prosseguem; se uma idéia fracassa, outra esperança vem para compensar essa falta. Manter vivo o que 
decidiram é seu ideal, e sua natureza é a inquietude. Pistetero e Evélpides também são extremamen-
te inovadores, criativos e determinados a realizar seus objetivos. Ao sentirem-se cansados da vida em 
Atenas, a criatividade e a capacidade de inovação vêm à tona em forma de uma viagem para um mundo 
desconhecido, e não humano, realizada pelos heróis com o intuito de encontrar um “sítio tranquilo” onde 
pudessem “fixar e viver” (46), uma morada onde não existissem tantos litígios como em Atenas. Nessa 
procura de um lugar ideal e, fora da terra conhecida, é preciso audácia, força, para que diante dos riscos 
da caminhada se mantivesse acesa a chama do otimismo, mesmo nas situações graves, como a sensação 
de estarem perdidos (10). Inicialmente há uma igualdade de posições e de anseios entre os dois perso-
nagens, a ponto de não sabermos quem de fato é o herói da trama. Quando chegam à morada de Tereu, 
o diálogo com o servo e a Poupa é conduzido por Evélpides (62-134). Mas no decorrer da ação, Pistetero 
sobressai-se como personagem mais importante, não só porque se torna o rei do novo reino, mas porque 
suas iniciativas e colocações, coragem, e uma especial habilidade de convencimento dos pássaros, fazem 
dele um verdadeiro governante à moda ateniense (468 passim); Evélpides, enviado ao céu para ajudar a 
construir a muralha, não volta a aparecer no texto (851). Entretanto, a figura de Evélpides é relevante no 
plano dramático porque compõe, juntamente com Pistetero, um par viajante que, através dos diálogos, dá 
a noção de espaço, de tempo e de caracterização um do outro. Além disso, Evélpides é o principal compa-

27. Todas as citações da peça obedecem à tradução de SOUSA E SILVA, 2006.

28. Para um estudo sobre os nomes dos personagens, confira THIERCY, 1986, p. 53. O autor menciona a possibilidade de se 
traduzir o nome de Pistetero por “aquele que persuade seus companheiros”.

29. Cf. CHEVALIER; GHEERBRANT, 1982, p. 695. Pelo fato de voarem, os pássaros têm servido de símbolo de relação entre o céu 
e a terra e, na Grécia, sinônimo de presságio ou mensagem dos céus.

30. Cf. BRANDÃO, 1991: “Tereu, filho de Ares e rei da Trácia, é o herói do mito de Filomela e Procne. Talvez provenha do verbo 
(tereîn), vigiar, observar, cuidar de, donde significar o antropônimo ‘o vigilante’.” Cf. também SCHMIDT, 1985: “(…) este filho 
de Ares ousou seduzir, com subterfúgios desonestos, Filomela, irmã da própria esposa, Procne. Foi transformado em abutre, 
enquanto Filomela e Procne eram transformadas, respectivamente, em andorinha e rouxinol”.
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nheiro de viagem de Pistetero31 (porque as aves só têm a função de guias), que ao contrário do que ocorre 
com Ulisses, não atrapalha a viagem nem põe em risco a vida do amigo, antes divide com o companheiro 
o anseio da chegada e a fadiga da viagem (1-55). Apesar disso, quando se torna rei de Nefelocucolândia, 
Pistetero, mesmo cercado de pássaros, está sozinho, isolado em seu projeto imperialista.

 Como é próprio da comédia, os sofrimentos do herói e de seu companheiro traduzem-se em ques-
tões comezinhas, cotidianas, relacionadas aos percalços da viagem e dos litígios em Atenas. As reclama-
ções iniciais dos heróis é que dão a noção das dificuldades a enfrentar: o maior obstáculo é, sem dúvida, 
a longa distância percorrida. Pistetero reclama por ter andando “mais de mil estádios” (5); andaram tanto 
que Evélpides “gastou as unhas dos pés” (7), e não sabiam em que parte do mundo estavam. Para per-
correr um caminho árido, longo e penoso os heróis não dispõem de um meio de transporte específico, 
caminham sempre adiante, guiados pelos pássaros (1-5): “É em frente que dizes…?” (1), pergunta Evélpi-
des, indicando-nos que a forma de se chegar ao mundo desconhecido é caminhar para a frente, a esmo. 
Desse modo, “o itinerário a cumprir é expresso em termos indefinidos que, no entanto, comunicam a 
determinação de quem o percorre e a indefinição de seu termo” (SOUSA E SILVA, 2007, p. 282). É nítida, 
nessa viagem, a ausência (ou dissolução) de uma fronteira concreta que separa o mundo dos homens do 
das aves, isto porque, em direção aos mundos fantásticos, utópicos, as fronteiras podem ser dissolvidas, 
ou simplesmente dispensáveis, pois “o roteiro cômico prima pela fluidez de horizontes, pela demolição de 
barreiras, numa marcha fantástica para paisagens utópicas” (SOUSA E SILVA, 2007, p. 282). Além do mais, 
a própria palavra “fronteira” significa, entre outros conceitos, “limite”, ou seja, significado prescindível 
àqueles que buscam a utopia ou um mundo paradisíaco.

 O encontro com ‘outro’ no mundo das aves dá-se de forma irônica: como em Paz, Evélpides chama 
gritando “Ó rapaz!” (57) e quem atende a porta é o servo da Poupa, um pássaro-escravo. Em comum com 
a Atenas que deixaram para trás, há o mesmo procedimento de bater à porta de alguém e, também, o 
servo que sempre atende a porta. O susto ocorre de ambos os lados: os viajantes têm medo do enorme 
bico do servo (61), que por sua vez teme que eles sejam caçadores de pardais (62). Com a mesma enge-
nhosidade de um Ulisses, os personagens fingem ser pássaros para evitar uma contenda. Evélpides diz 
ser um “cagu…estruz” (65) e Pistetero um “merdanço, uma ave do Fásis” (68), o que já indica o início da 
metamorfose que os viajantes sofreram. O encontro com a Poupa, no papel do ‘outro’, é calmo e nada 
ameaçador, porque Tereu, a Poupa, já havia passado pelo processo de transformação de homem em pás-
saro pelo qual Pistetero e Evélpides deveriam passar também. Ao ser questionado sobre o que queriam, 
Evélpides afirma: “já foste homem como nós…. depois viraste ave e deste, a voar, a volta à terra e ao mar… 
logo podes indicar-nos uma cidade feita de boa lã…” (114-121) e a conversa flui de forma amigável: esse 
‘outro’, Tereu, converte-se no que querem ser os viajantes.

 No mundo das aves não há monstros enormes e horríveis que tentam matar os heróis, mas o coro, 
formado por pássaros, faz esse papel de amedrontar os visitantes, alinhando-se para atacá-los (310-432), 
de resto em obediência ao agón cômico. Através do discurso persuasivo, criativo e audacioso, Pistetero 
convence-os sobre a possibilidade da criação de um reino poderoso, que dominaria todo o universo, in-
clusive os deuses do Olimpo (465-645). É a partir daí que percebemos uma nítida metamorfose do per-
sonagem: primeiro externamente, porque se transforma em pássaro, ganhando asas depois de comer 
“uma raizita” (655), atributo indispensável para se viver em um mundo de pássaros, ainda que guarde 
características humanas32; a seguir internamente, pois assume o papel de dirigente da nova cidade, dando 
ordens para a construção da muralha que circundará Nefelocucolândia (840-845), ao sacerdote que pre-

31. Vale lembrar que as regras de execução cênica não permitiriam a multiplicação de figuras. Cf. estudo dessa questão em 
SOUSA E SILVA, 1987.

32. Ulisses, na ilha de Circe, orientado por Hermes também come uma raiz para não se transformar em animal, numa inversão 
de processos. Cf. Od., 10. 281-288.
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parasse sacrifícios aos novos deuses (861-862), assumindo-se, de fato, como um verdadeiro governante, 
que ironicamente, converte a cidade dos pássaros em uma nova ‘Atenas’33. Os objetivos dos viajantes são 
parcialmente alcançados, embora sejam desvirtuados: em vez de uma cidade sem o burburinho atenien-
se, tranquila e sem processos, fundam um reino tão movimentado quanto a terra de onde partiram. Ao 
que parece, assim como Ulisses volta a uma normalidade, ao cotidiano inicial, os novos pássaros-homens 
igualmente estabelecem uma volta à vida anterior, apesar da nova constituição física. Somente a dimen-
são espacial varia.

 Vale destacar um outro aspecto importante a respeito da hospitalidade nessa peça: se na Odisseia 
e na Paz os heróis foram, em algum momento, desrespeitados como hóspedes, em Aves, após a trans-
formação em pássaro, quem expulsará os visitantes do novo mundo será Pistetero. Interrompido a todo 
momento enquanto tenta fazer o sacrifício aos deuses, o herói afugenta todos os tipos que representam 
a cidade de Atenas: o poeta (905-954), o intérprete de oráculos (959-990), Méton, geômetra e astrônomo 
(992-1018), o inspetor (1020-1029) e o vendedor de decretos (1035-1054). Da mesma forma, os deuses 
do Olimpo são proibidos de voar em Nefelocucolândia (até Íris é enxotada), sendo instituídas as aves como 
“as divindades dos mortais” (1237). Elevado à categoria de senhor do universo, Pistetero não sofre humi-
lhações como Ulisses; ao contrário, é ele quem xinga e ameaça escravos e visitantes: fugindo dos litígios 
de Atenas, ironicamente, Pistetero passará a impor códigos de conduta e normas que ele mesmo criticara.

 Para concluir, podemos afirmar, pois, que o tema da viagem, e da convenção literária criada pelos 
gregos, constante na literatura ocidental desde a Odisseia, assume diversos aspectos ou funções e tem o 
mérito de problematizar a própria condição humana. A busca de uma identidade ou razão de vida, suas 
limitações espaciais e temporais e, obviamente, a possibilidade de evasão de um “lugar” comum que, 
certamente, a literatura propicia ou, ainda, o confronto pela guerra, ou simplesmente, pela indiferença. 
Tal tradição literária influenciou ainda hoje autores ocidentais, tais como José Saramago, Sterne, Xavier 
de Maistre, Mário de Carvalho, dentre outros, pois, como diria Fernando Pessoa: “navegar é preciso, viver 
não é preciso”, numa clara alusão à necessidade que o sujeito tem de se evadir do lugar comum por meio 
da literatura.

33. Cf. KONSTAN, D. Greek Comedy and Ideology. New York/Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 29-44. O autor aponta 
dois problemas no enredo de Aves. Em primeiro lugar, a intenção inicial que motiva a aventura dos dois atenienses para desco-
brir um lugar calmo e sem litígios, parece ter sido abandonada por todos no novo regime: liderados por Pistetero, a prioridade 
passa a ser a construção de uma poderosa nação das aves e usar esse poder para controlar o mundo dos deuses. Em segundo 
lugar, as aves não só alcançam soberania sobre deuses e homens, mas também se tornam uma espécie de modelo da cidade 
dos homens que pretendem aderir ou imitar. Não apenas os benefícios, mas também asas são conferidas aos seres humanos, 
começando com Pistetero e seu companheiro, Evélpides. De um lado, a solidariedade dos pássaros é contrastada com o conflito 
competitivo que caracteriza Atenas; por outro lado, a visão de paz coincide com um governo de ilimitada ambição imperialista. 
Logo, a cidade das aves é contraditória, mas cremos que Nefelocucolândia não é uma fantasia arbitrária e, sim, uma complexa 
imagem das próprias contradições da cidade de Atenas.
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A decisão de Aquiles: Intensidade dramática e narrativa na 
Patrocleia (Ilíada XVI)
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RESUMO

O artigo pretende discutir como no canto XVI da Ilíada, conhecido como Patrocleia, o poeta cria uma intensidade 
dramática que explora elementos centrais da narrativa, dando especial relevância ao episódio, que representa 
a principal reviravolta na trama da obra. Deste modo, a selvageria crescente neste canto traz à tona tanto a 
temática da irascibilidade diante de uma guerra longa e desgastante, que deu origem ao conflito entre Aquiles 
e Agamêmnon, quanto a perspectiva das mortes trágicas de Héctor e de Aquiles, centrais para a construção da 
trama. Em movimentos contínuos, a narrativa explora a dramaticidade da decisão de Aquiles em voltar ou não 
ao campo de batalha, dando a dimensão dos riscos que o mesmo precisa assumir em cada uma das possibili-
dades. Movidos pela paixão, Pátroclo e Aquiles discutem e deliberam uma solução parcial – o uso da armadura 
de Aquiles por Pátroclo – que poderia salvar os Aqueus sem descumprir a promessa de Aquiles de não intervir 
até que as naus fossem incendiadas. Os destinos trágicos de Aquiles e de Pátroclo se mostram, neste momento, 
irreversíveis: suas decisões são fruto da perspectiva limitada do próprio destino, característica essencial da con-
dição humana, e os conduzem, junto às intervenções e desígnios divinos, às mortes gloriosas mas carregadas de 
sofrimento que lhes estavam reservadas.

PALAVRAS-CHAVE: Homero. Ilíada. Patrocleia. narrativa.

ABSTRACT

The article discusses how in the sixteenth book of the Iliad (known as Patrocleia) the poet creates dramatic in-
tensity using key elements of the narrative, giving special relevance to the episode, which is the main changing 
point in the plot of the poem. The increasing savagery in this book brings up both the issue of irascibility in front 
of a long and exhausting war, that had led to the conflict between Achilles and Agamemnon, as the prospect of 
the tragic deaths of Hector and Achilles, central to the building of the plot. In a continuous growing, the narrative 
explores the drama of the Achilles’ decision to return or not to the battlefield, giving the size of the risks it must 
take in each of the possibilities. Driven by passion, Patroclus and Achilles discuss and deliberate a partial solution 
– the use of armor for Achilles Patroclus – which could save the Achaeans without undoing the Achilles promise 
not to intervene until the ships were set on fire. The tragic fates of Achilles and Patroclus shows itself at this 
irreversible: their decisions are the result of the limited perspective of their own destiny, essential characteristic 
of the human condition, and lead them along with divine interventions and plans, to the glorious but suffering 
deaths that were reserved for them.

KEYWORDS: Homer. Iliad. Patrocleia. narrative.

1. Bacharel em Filosofia pela UFBA e Mestre em Estudos Literários pela UFMG. De 2012 e 2014 foi professor substituto de 
língua e literatura grega na UFBA. Tem como foco principal de pesquisa o estudo da poesia e da filosofia na Grécia arcaica e a 
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I. A Patrocleia no enredo da Ilíada

(...) Outrora

ouviste minha prece, e me honraste, afligindo

os Aqueus; uma vez mais atende o meu rogo:

no círculo das naus, eu permaneço e mando

à guerra –guia dos Mirmidões – meu companheiro.

Concede-lhe a vitória, Zeus Pai, altitroante.

 (...)

Mas logo que repila dos navios a guerra

e os gritos, dá que volte para as naus, incólume (Il., 16. 236 – 252)2.

 Sendo um poema longo, cheio de reviravoltas, a Ilíada se divide naturalmente, segundo Richard 
Janko, em seis conjuntos de quatro cantos, que corresponderiam aos dias de declamação durante um 
festival de seis dias (JANKO,1995, p. 39). Sendo ele mesmo um recorte na história da guerra de Tróia, o 
poema enfoca um período relativamente curto de tempo, da querela entre Aquiles e Agamêmnon à morte 
e o sepultamento de Héctor. Durante este intervalo, o poeta utiliza-se de movimentos de avanço e retarda-
mento da trama, criando assim expectativa e infundindo magnitude aos eventos finais3. Neste contexto, o 
canto XVI, conhecido como Patrocleia, ocupa um lugar importante na criação de uma intensidade dramá-
tica na narrativa do poema.

 Segundo Janko, tanto o conjunto de cantos 5-8 quantos os conjuntos 9-12 e 13-16 começam com 
um sucesso dos Aqueus em uma situação adversa, mas terminam com perdas talvez ainda piores (JANKO, 
1995, p. 39). A intensidade dramática da trama, portanto, seguiria um ritmo mais ou menos constante 
durante o que seriam o segundo, terceiro e quarto dia de declamação: repetindo-se o movimento de ate-
nuação e novamente retorno às ameaças aos Aqueus (de não apenas não conquistar Tróia, mas sequer 
poder retornar com vida), o poema obtém gradativamente uma grande tensão dramática, até a ruptura 
trágica do canto XVI.

 Parcialmente subtraída durante parte da narrativa, a figura de Aquiles e o tema da sua ira funesta, 
apresentado na primeira linha do poema, volta com toda força. Centrado em Aquiles, como espécie de 
guerreiro exemplar, vemos o tema desenvolver-se no canto XVI ao aproximarem-se as “Moiras” de outros 
heróis. Sárpedon e Pátroclo morrem em cenas carregadas de tensão dramática ao mesmo tempo em que 
antecipam e preparam a morte de Héctor e a do próprio Aquiles. O tema da ira se relaciona à condição 
mortal destes heróis “semelhantes ao divino”, sobretudo, talvez, no sentido da precariedade humana em 
relação ao próprio destino.

 Esta condição se apresenta também, neste contexto, pela presença marcante e efetiva dos deuses. 
Assim como no proêmio, Zeus e Apolo se destacam4. Por vezes, Zeus parece conduzir o destino dos heróis 

2. A tradução é de Haroldo de Campos (2002), assim como todas as demais citações da Ilíada neste trabalho.

3. Cf. Janko, R. The Iliad: a commentary. Volume IV, p. 311: The Poem’s estructure is based on advances and retardations: books 
1, 9, 16, 22 and 24 are the main advances, but the rest slow down the action, giving it “magnitude”, in Aristotle’s term.

4. Cf. LESKY, A. Divine and Human Causation in Homeric Epic, p.174, 175: But does not a passage in the proem of the Iliad 
represent the outset everything that happens in this epic as the result as the result of the highest god’s will? The words ‘and 
Zeus plans was fullfilled’, Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή, have been much discussed over since Alexandrians. (…) The first word, Menin, 
‘wrath’, is powerful announcement of the central theme that permits it to create a grandly articulated composition out of the 
confusion of battle. The wrath of Achilles is seen together with its fearful consequences, wich are described as the working out 
of the god’s plan.
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como peças em um tabuleiro: arrefece o ânimo de Héctor, inspira Pátroclo, envia Apolo para retirar fur-
tivamente o cadáver de Sarpédon. Nestes momentos, o poeta muitas vezes exalta a inteligência de Zeus, 
capaz de fazer cumprir seus desígnios facilmente5. Assim, desde a oração de Aquiles (citada acima), em 
que uma relação direta entre sua ira e a situação crítica dos Aqueus é relembrada, a condução divina não 
apenas é descrita pelo narrador, como muitas vezes percebida e apontada pelas personagens. Por outro 
lado, diante da morte de Sarpédon, o poeta mostra que existem limites para a vontade do Pai dos deuses, 
tornando talvez ainda mais trágica a Moira destinada a cada herói:

Dói-me que o mais caro entre os humanos, Sarpédon,

A Moira-Morte o dome sob as mãos de Pátroclo.

Meu coração se agita entre dois pensamentos:

Se o retiro da lacrima luta com vida,

Ou se deixo que o braço do Menécio o dome.”

Então, olhos-de-toura, Hera Augusta, lhe torna:

 “Que palavras são essas, ó terribilíssimo

Croníade? Um ser mortal, fado há muito traçado,

Tencionas seqüestrá-lo à morte dolorosa?

Que o faças! Mas irás de encontro aos deuses todos!

(...) dos que lutam em torno à cidade de Príamo,

Os filhos imortais são muitos; seus pais-numes

Hão de ficar furiosos. (...) (Il.,16. 436 – 449).

 O fado de cada mortal seria determinado segundo a partilha dos lotes (moirai), da subdivisão de 
honras que se estende do divino ao humano (JANKO, 1995, p. 5). Diferentemente da inteligência divina, 
contudo, os mortais não são capazes de entender seus próprios destinos até que os mesmos se atualizem. 
Tanto Sarpédon e Pátroclo quanto Héctor e Aquiles são exemplos de heróis com destinos trágicos6. Tal 
como nas tragédias, os heróis cumprem um destino outorgado, mas nem por isso deixam de provocar sua 
concretização com suas próprias ações7. Esta “dupla motivação” humana e divina, apontada por importan-
tes estudiosos, pode ser observada de modo peculiar na passagem em que Pátroclo dá início à persegui-
ção dos Troianos, onde tanto sua responsabilidade quanto a de Zeus são ressaltadas:

Mas Pátroclo, aos corcéis e a Automedonte, o auriga,

insta, lançando o carro no encalço de Troícos

e Lícios. Louco! Foi erro grande. Se houvesse

escutado ao Peleide, à Quere má e à Morte

tenebrosa talvez fugisse. Mas a Zeus,

mente sobremortal, é fácil aterrar

5. Cf. Infra nota 08.

6. Cf. Janko, R. The Iliad: a commentary. Volume IV, p. 4: By leaving an undefined area between free will and super natural for-
ces, Homer achieves two goals: his characters are seen to suffer for their own choices, which is clearly tragic, and yet the whole 
outcome seems beyond their individual control or even pre-ordained, which is tragic in another way. The same dualism which 
applies to the heroes also applies to the gods themselves, including Zeus, who performs several roles.

7. Cf. LESKY, A. Divine and Human Causation in Homeric Epic, p.199: Can one fail to recognize the line leading from here into 
later Greek thought? Oedipus too has acted aidreiesi vooio and yet is punished for his mega ergon with full severity. That he 
execute this punishment himself is indeed the difference that makes him great.
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um valente e privá-lo da vitória, mesmo

que à luta o haja instigado. Zeus inflamou Pátroclo.

Quem mataste primeiro, quem por derradeiro,

quando os deuses à morte chamavam-te, Pátroclo? (Il.,16. 684-691)8.

 Poderia o héroi sequer evitar a decisão de perseguir os Troianos, que talvez lhe permitisse esca-
par à morte, quando a mesma foi meditada por Zeus? Para Janko, toda uma cadeia de ações humanas e 
divinas se conecta no desenrolar desta história trágica: certamente Pátroclo, mas também Agamêmnon e, 
sobretudo, talvez, Aquiles, são responsáveis pelo desenrolar dos acontecimentos9.

 Tal entrelaçamento entre a intensidade dramática e a costura narrativa do poeta dá ao canto XVI 
um ritmo forte, fornecendo densidade tanto aos diálogos quanto às batalhas. Durante o canto, o narrador 
por vezes se dirige a Pátroclo em segunda pessoa (como nos versos 693 e 694: Ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ’ 
ὕστατον ἐξενάριξας | Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θάνατον δὲ κάλεσσαν;), ressaltando o tom dramático da 
Patrocleia, presente tanto em sua singularidade quanto por relação com o enredo da Ilíada. Alcança-se, 
assim, o peso dos anos de guerra que precedem os episódios narrados na Ilíada, o cansaço e o desgaste, 
a irascibilidade crescente.

 Se no início do canto XVI a tensão dramática gira em torno do diálogo e da decisão de Aquiles, a 
partir do momento em que os Mirmidões entram na batalha, a ação guerreira passa a ocupar o primeiro 
plano, sustentando e ampliando a intensidade desta tensão, sempre relacionada à estrutura narrativa 
do poema10. O mesmo Pátroclo que chora e cobra sensibilidade de Aquiles, mais tarde (Il., 16. 786-787), 
semelhante a um demônio (δαίμονι ἶσος), avançará irascível. Como aponta a tradutora Maria Grazia Ciani 
(HOMERO, 1989, p. 15), o canto XVI explora especialmente esta proximidade entre maravilhoso e terrível, 
luminoso e obscuro, presente no poema como um todo. Desde as primeiras cenas de combate do canto, 
o tema do cadáver ultrajado é explorado, assim como o pesar e a consequente selvageria pela perda de 
companheiros de armas valorosos.

 A repetição dos temas, em movimentos de tensão crescente, cria um ritmo vertiginoso: muitos 
guerreiros dignos de menção são mortos e seus cadáveres são disputados como se a guerra dependesse 
disto. Talvez no auge da tensão, encontramos Héctor e Pátroclo segurando (respectivamente) a cabeça 
e as pernas de Sebríone (Il., 16.760). Nos momentos que representam certo “arrefecimento” do ritmo, 
principalmente diálogos, a violência do combate é igualmente transposta como acusações, ofensas e pro-
vocações: desde o debate entre Pátroclo e Aquiles (v. abaixo), passando pela troca de ofensas entre Enéias 
e Mirmion, à acida comparação de Pátroclo entre Sebríone a um bailarino (16.745 a 750), à discussão final 
entre Héctor e Pátroclo (Il., 16.844-854).

8. Grifo nosso. ἀλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν· | ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην | ῥηϊδίως, 
ὅτε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι. Tal expressão nos remete aos primeiros versos dos Trabalhos e Dias, de Hesíodo, em 
que Zeus é exaltado por sua inteligência e pelo poder que exerce facilmente sobre os homens: Μοῦσαι Πιερίηθεν ἀοιδῇσι 
κλείουσαι, δεῦτε Δί’ ἐννέπετε, σφέτερον πατέρ’ ὑμνείουσαι. | ὅν τε διὰ βροτοὶ ἄνδρες ὁμῶς ἄφατοί τε φατοί τε, | ῥητοί τ’ 
ἄρρητοί τε Διὸς μεγάλοιο ἕκητι. | ῥέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει, | ῥεῖα δ’ ἀρίζηλον μινύθει καὶ ἄδηλον ἀέξει, 
| ῥεῖα δέ τ’ ἰθύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει | Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ὃς ὑπέρτατα δώματα ναίει.

9. Cf. Janko, R. The Iliad: a commentary. Volume IV, p. 310: Patroklos’ responsibility for the idea is lessed bay the fact that Nestor 
first propose it, and that both act for the best possible motive. Patroklos was perhaps stirred by Nestor’s tale of his own exploits, 
but his real wish is to rouse Akhilleus, as he told Eurupulos (15.402ff.) The plan misfires badly; all the protagonists are somehow 
to blame – Akhilleus, Agamemnon, Nestor, Patroklos and even Odysseus (…).

10. Cf. Janko, R. The Iliad: a commentary. Volume IV, p. 310: By having accepted his compromise, Homer forges the vital link be-
tween Akhileus’ wrath and Hektor’s death: his wrath causes Patroklos’ death, which he must then avange. Without this link we 
would have first, a tale of angry withdrawal and restitution, a traditional pattern (cf 13.459-61n.); and second, a tale of revenge.
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II. Decisão de Aquiles

 No começo do canto, são as palavras que decidem o rumo dos acontecimentos. Em um diálogo 
emotivo, Pátroclo e Aquiles retomam o tema central da ira e, por fim, cabe à decisão do Peleide oferecer 
uma solução ao impasse. Trata-se de um momento crítico, em que abster-se não se apresenta como op-
ção. Com a ameaça já quase concretizada de as naus serem incendiadas, a recusa de lutar por parte do 
melhor guerreiro Aqueu, observa Pátroclo, corre o risco de perder todo sentido, ao mesmo tempo em que 
alcança também o ápice de seu significado. Se os Aqueus forem derrotados, não haverá nem glória nem o 
reconhecimento pretendido por Aquiles, enquanto, por outro lado, somente a ameaça a tal ponto grave 
parece ser capaz, na visão do herói, de dar aos demais a dimensão da ofensa que lhe foi cometida (dire-
tamente proporcional à sua excelência guerreira e, portanto, às consequências trágicas que a falta desta 
representa).

 Embora ceda por fim às palavras de Pátroclo, Aquiles parece demonstrar a princípio uma atitude 
de recusa, marcada pelo tom irônico com que o aborda:

Por que as lágrimas, Pátroclo? Que nem menina

que corre atrás da mãe, querendo colo, e às roupas

dela se apega,e impede que caminhe, enquanto

ergue os olhos, chorosa, a pedir que a carregue;

choras que nem menina, meu Pátroclo (Il., 16. 7-11).

 Embora cogite outras possíveis causas para o estado do amigo, o próprio Aquiles confirma, em 
seguida, sua desconfiança de que (sendo as outras causas improváveis) tal comoção deve-se à compaixão 
aos Dânaos. Esta percepção de Aquiles, associada às dificuldades que permeiam a sua decisão, justificam 
o tom cômico usado como uma resistência prévia à própria necessidade de uma escolha entre opções 
quem implicam riscos ou perdas11. Pátroclo, contudo, (ainda que o peça para não irritar-se) irá confrontar 
Aquiles abertamente:

(...) Tu, Aquiles, segues

indobrável. Que essa Ira que entesouras nunca

de mim se aposse, triste herói! Que legarás

aos pósteros, senão livrares os Aqueus

da ruína, da desgraça? Desumano! Não,

não foi teu pai Peleu, cavaleiro, nem Tétis,

tua mãe. O Glauco mar talássio te gerou

E a escarpa, coração pedregoso. Se temes

um presságio divino, que tua deusa mãe,

augusta, por aviso de Zeus te soprou,

pelo menos permite-me que eu vá e que sigam

comigo os Mirmidões, levando luz aos Dânaos (Il., 16.29-39).

11. Cf. LESKY, A. Divine and Human Causation in Homeric Epic, p.173: A the beginning and the end of the course of events 
surrounding Achilles there is divine intervention inplenty; but at the ponit where He must decide Patroclus’ fate and with it his 
own, he stands alone. In the grand structure of our Ilíad (however it may have come into being), it’s the Embassy to Achilles that 
determines the main characters’ destiny.
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 Diante de tais duras palavras, o divino Aquiles, “muito perturbado”12, se jutifica:

(...) “Que me dizes, progênie de Zeus,

Pátroclo? Não me atenho a presságios. Não sei

disso. Minha divina mãe nenhum aviso 

De Zeus soprou-me. Dói meu coração, o brío,

que um prepotente queria despojar-me, a mim,

seu par, do prêmio que me coube em recompensa;

é uma dor angustiosa, amarga o coração.

A moça que os Aqueus concederam-me em prêmio,

que à lança conquistei, vencendo uma cidade

bem murada, Agamêmnon, poderoso Atreide,

Arrancou-a de mim, como se eu fosse um nada,

Um sem-pátria. Mas fique de lado o que foi.

Não se pode manter um coração colérico

perpetuamente. Eu mesmo fiz uma promessa:

Não esquecer-me da ira, até que a guerra, os gritos

me alcançassem as naus. Minhas armas soberbas

põe nos ombros; conduz os Mirmidões, afins

à guerra, ao combate. (...) (Il., 16.49-65).

 Além da força emotiva, o apelo de Pátroclo também se articula por uma retórica pragmática. O 
argumento se baseia em dois pontos aparentemente paralelos: a) se os Dânaos forem derrotados, não ha-
verá reconhecimento da glória de Aquiles e b) se a questão é o temor de um presságio funesto, é possível 
arrefecer a ameaça apenas com a visão de Aquiles no campo de batalha.

 Embora perturbado pela provocação de Pátroclo, contudo, como defende Janko (1995), Aquiles 
parece bastante consciente das possíveis implicações de sua decisão. Após negar temer qualquer pres-
sagio (!) e ressaltar novamente a gravidade da ofensa sofrida, justificando-se, o herói sem grandes ex-
plicações além de que “não se pode manter um coração colérico eternamente”, anuncia uma mudança 
sutil de posicionamento. Se esperasse realmente que o combate alcançasse suas próprias naus, Aquiles 
não receberia qualquer reconhecimento, contudo, se saísse em socorro aos Dânaos, sobretudo sem uma 
desculpa pessoal de Agamêmnon, estaria publicamente dobrando o próprio orgulho. Enviando Pátroclo, 
é possível manter a palavra e quiçá abrir caminho para uma nova embaixada, mas também existem riscos 
envolvidos nesta escolha13, dos quais Aquiles demonstra estar ciente tanto ao aconselhar Pátroclo quanto 
em sua oração a Zeus.

 Quando, à beira da morte, reconhece a ação de Apolo, o herói talvez se recorde das instruções de 
Aquiles, mas, de qualquer modo, a ação do deus parece ser percebida por sua própria efetividade indis-
farçada. Até o ultimo suspiro, a Patrocleia mantém sua intensidade. Assim como no início, é um confron-

12. Il., 16.48: μέγ’ ὀχθήσας. Segundo Kirk (Apud Janko, 1995, p. 321): The frequency of periodic and integral enjambment re-
flects Akhileus’ passion.

13. Cf. Janko, R. The Iliad: a commentary. Volume IV, 1995, p. 309, 310: His acceptance of this half measure is logical enough, 
but fraught, as he senses, with a double risk: should Patroklos do too well, Akhileus would lose the glory he might have won 
himself; should things go awry, he could lose his friend.
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to de palavras que encerra o canto. Pátroclo parece representar ao mesmo tempo a impetuosidade e a 
ingenuidade de um guerreiro mais jovem, sem demonstrar arrependimento ou sentimento semelhante. 
Orgulhoso da sua atuação no campo de batalha, diminui o papel de Héctor em sua morte, mas ainda as-
sim vaticina o “óbvio”: a vingança de Aquiles não tardará, e será voltada sobretudo a ele (Il., 16.844-854). 
Nesse ponto, os destinos destes três heróis se mostram interligados de maneira definitiva: todos morrerão 
em meio à brutalidade de uma guerra longa e deixando-se insuflar por ela, ao mesmo tempo semelhantes 
ao divino e monstruosos, mas nem por isso deixam de se mostrar (segundo o que parece ser o ponto de 
vista do poema) plenamente humanos.
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Nemeia 7 (485?), de Píndaro
  Para Sógenes de Egina, vencedor no pentátlo para meninos

Roosevelt Rocha
Universidade Federal do Paraná/UFPR

Breve nota explicativa

 Sógenes foi vencedor no pentátlo para adolescentes, que incluía as provas de corrida, salto, arre-
messo de lança, lançamento de disco e luta. Essa última prova poderia ser dispensada se o competidor 
vencesse as quatro provas anteriores. A ode começa com a menção a Ilítia, deusa patrona dos nascimen-
tos e das crianças, e, quase no fim (v. 86), faz uma menção a Héracles. Isso parece indicar que o jovem 
vencedor tinha vivido toda a sua infância e toda a sua adolescência e agora estava pronto para começar 
sua vida como adulto. Como Sógenes era de Egina, era adequado fazer alusão a personagens ligados à 
ilha na qual nascera Éaco, pai de Peleu e de Télamon. Peleu foi pai de Aquiles, que, por sua vez, foi pai de 
Neoptólemo. E Télamon foi pai de Ájax, também mencionado nesse epinício. Essa é uma das odes de mais 
difícil interpretação. Há questões textuais nos versos 33-34. Em alguns momentos Píndaro parece assumir 
um tom defensivo sem dar maiores explicações (64-69, 75-76 e 102-105). Vemos mudanças de tema sem 
que haja transições entre as partes do poema. E, por fim, há algumas passagens de significado dúbio (17-
20, 31, 70-73, 77-79 e 102-105). No passado muitos estudiosos tentaram dar soluções para essas dificul-
dades aceitando a explicação encontrada no escólio N. 7.150a, no qual lemos a informação segundo a qual 
Aristodemo (um aluno de Aristarco da Samotrácia, grande filólogo alexandrino) acreditava que Píndaro 
apresentou o mito na Nemeia 7 da maneira como o lemos hoje em dia, porque ele estava reagindo às crí-
ticas que teriam sido feitas a ele por causa do modo pouco elogioso como ele retratou Neoptólemo no Peã 
6, 112-119 (fr. 52F Maehler). Nesse poema, Apolo mata Neoptólemo porque ele estava tentando roubar 
objetos do templo do deus em Delfos. Mas, na Nemeia 7, 42, Neoptólemo é morto por causa de uma briga 
por carne sacrificial e também porque havia uma profecia que dizia que um dos eácidas estava destinado 
a ser sepultado em Delfos. O problema é que nenhum dos dois poemas, a Nemeia 7 e o Peã 6, pode ser 
datado com segurança e essas teorias, na verdade, não ajudam muito a interpretar o poema traduzido 
aqui. De qualquer modo, o que chama nossa atenção é o fato de Píndaro ter composto um epinício tão 
complexo para um rapaz que estava saindo da adolescência e cuja família não tinha obtido ainda nenhuma 
vitória digna de ser mencionada numa canção de celebração como essa. Talvez isso explique o fato de ele 
dar tanta ênfase aos mitos. Cabe frisar que essa é a primeira tradução dessa ode para a língua portuguesa.
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Nemeia 7 

(texto editado por Herwig Maehler, a partir da edição preparada antes por Bruno Snell e publicado pela 
Teubner, em Leipzig, em 1987)

Αʹ Ἐλείθυια, πάρεδˈρε Μοιρᾶν βαθυφˈρόνων,

παῖ μεγαλοσθενέος, ἄκου-

σον, Ἥρας, γενέτειρα τέκˈνων· ἄνευ σέθεν

οὐ φάος, οὐ μέλαιναν δρακέντες εὐφρόναν

τεὰν ἀδελφ<εὰ>ν ἐλάχομεν ἀγˈλαόγυιον Ἥβαν.     5

ἀναπˈνέομεν δ’ οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα·

εἴργει δὲ πότμῳ ζυγένθ’ ἕτερον ἕτερα. σὺν δὲ τίν

καὶ παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθείς

εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης μετὰ πενταέθˈλοις.

πόλιν γὰρ φιλόμολπον οἰκεῖ δορικτύπων

Αἰακιδᾶν· μάλα δ’ ἐθέλον-        10

τι σύμπειρον ἀγωνίᾳ θυμὸν ἀμφέπειν.

εἰ δὲ τύχῃ τις ἔρδων, μελίφˈρον’ αἰτίαν

ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλε· ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαί

σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμεναι·

ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ,     15

εἰ Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμπυκος

εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς.

σοφοὶ δὲ μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον

ἔμαθον, οὐδ’ ὑπὸ κέρδει βλάβεν·

ἀφˈνεὸς πεν<ιχ>ρός τε θανάτου παρά      20

σᾶμα ν<έο>ντ<αι>. ἐγὼ δὲ πλέον’ ἔλπομαι

λόγον Ὀδυσσέος ἢ πάθαν

διὰ τὸν ἁδυεπῆ γενέσθ’ Ὅμηρον·
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Nemeia 7 (485?)

Para Sógenes de Egina, vencedor no pentátlo para meninos

Ilítia1, parceira das Moiras fundipensantes,

filha da megapoderosa Hera,

 escuta, geratriz de crianças. Sem ti

nem luz, nem a negra amável2 vendo

a tua irmã obteríamos, a membresplendente Hebe3.     5

Mas nem todos respiramos para as mesmas coisas:

jungido pelo destino, ora isso, ora aquilo nos cerceia. Mas contigo

também o filho de Teárion, pela virtude distinto,

glorioso é cantado, Sógenes, entre os vencedores do pentatlo.

Pois a cidade amacantos habita dos lancirruidosos

Eácidas4. E muito desejam         10

 o coração habituado à disputa acalentar.

Se alguém tem sucesso agindo, melíflua causa

para as torrentes das Musas lançou. Pois tais grandes proezas

muita obscuridade têm de hinos carentes.

Para belos feitos um espelho conhecemos de um único tipo:    15

se graças a Mnemósine brilhandiadema

alguém encontra um prêmio pelas fadigas nos ínclitos cantos das palavras.

Os sábios o vindouro vento do terceiro dia5

conhecem e não são feridos pela ganância.

Rico e pobre da morte rumo         20

aos confins caminham. Mas eu maior julgo

ter sido o louvor de Odisseu do que

 seu sofrimento por causa do dulcivóceo Homero. 

1. Deusa que assistia as mulheres no momento do parto.

2. Eufemismo para a ‘noite’, o período agradável do dia.

3. Deusa da juventude.

4. Ou seja, ele mora em Egina.

5. ‘Terceiro dia’ aqui parece ser uma metáfora indicando o ‘futuro’. Porém parece haver uma contradição aqui, porque Píndaro 
diz que os sábios conhecem o futuro, contudo o que os sábios sabem é que o futuro é imprevisível.
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Βʹ ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ <τε> μαχανᾷ

σεμνὸν ἔπεστί τι· σοφία

δὲ κλέπτει παράγοισα μύθοις. τυφλὸν δ’ ἔχει

ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος. εἰ γὰρ ἦν      25

ἓ τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν, οὔ κεν ὅπλων χολωθείς

ὁ καρτερὸς Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν

λευρὸν ξίφος· ὃν κράτιστον Ἀχιλέος ἄτερ μάχᾳ

ξανθῷ Μενέλᾳ δάμαρτα κομίσαι θοαῖς

ἂν ναυσὶ πόρευσαν εὐθυπˈνόου Ζεφύροιο πομπαί     30

πρὸς Ἴλου πόλιν. ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται

κῦμ’ Ἀίδα, πέσε δ’ ἀδόκη-

τον ἐν καὶ δοκέοντα· τιμὰ δὲ γίνεται

ὧν θεὸς ἁβˈρὸν αὔξει λόγον τεθνακότων.

βοαθοῶν τοι παρὰ μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου

μόλον χθονός. ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις      35

κεῖται Πριάμου πόλιν Ν<εο>πτόλεμος ἐπεὶ πράθεν,

τᾷ καὶ Δαναοὶ πόνησαν· ὁ δ’ ἀποπˈλέων

Σκύρου μὲν ἅμαρτε, πλαγχθέντες δ’ εἰς Ἐφύραν ἵκοντο.

Μολοσσίᾳ δ’ ἐμβασίλευεν ὀλίγον

χρόνον· ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρει       40

τοῦτό οἱ γέρας. ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν,

κτέατ’ ἄγων Τροΐαθεν ἀκροθινίων·

ἵνα κρεῶν νιν ὕπερ μάχας

ἔλασεν ἀντιτυχόντ’ ἀνὴρ μαχαίρᾳ.
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Pois em suas mentiras com alada artimanha

algo venerável há. O saber

 engana seduzindo com mitos6. Cego tem

o coração a turbamulta dos homens. Pois se lhe fosse     25

dado a verdade conhecer, jamais, irritado pelas armas,

o poderoso Ájax conduziria através de suas entranhas

a polida espada. A ele, o mais potente, afora Aquiles, na luta,

para devolver ao louro Menelau a esposa em velozes

naves levaram de Zéfiro retossopro as escoltas      30

para de Ílo7 a cidade. Mas para todos, então, chega

a onda de Hades e cai sobre o ignoto

e o notável8. A honra vem a ser

daqueles aos quais um deus aumentará o egrégio elogio, depois de mortos.

Para ajudar, de certo, junto ao grande umbigo da terra9

de vasto seio vim. Em Píticos solos        35

jaz, depois de devastar de Príamo a cidade, Neoptólemo,

pela qual também os Dânaos labutaram. Ele navegando para longe

de Esciro perdeu-se e depois de vagar a Éfira chegaram10.

Na Molóssia11 reinou por pouco

tempo. Mas sua linhagem sempre porta       40

esse seu privilégio. Foi até o deus12,

bens levando de Troia dentre os mais valiosos.

Ali pelas carnes a ele, que se envolveu 

 em lutas, golpeou um homem com uma adaga.

6. O saber, sophia, aqui refere-se à habilidade poética de Homero, que teria enganado os homens com seus mitos, ou seja, com 
suas narrativas fabulosas. Mantive aqui a palavra ‘mito’, no sentido de ‘narrativa’, porque essa é uma das primeiras ocorrências 
dessa palavra na qual ela está semanticamente próxima da ideia da ‘mentira’, da ‘falsidade’.

7. Fundador mítico de Troia, que ficava na região de Ílion. Ele foi o pai de Laomedonte e avô de Príamo.

8. Ou “sobre o inexpectante e o expectante”, “sobre quem não está esperando e quem está esperando”.

9. Delfos.

10. Esciro é a ilha do Mar Egeu onde Neoptólemo nasceu, filho de Aquiles e Deidâmia. Éfira era a capital da Tesprótia, região 
do Epiro, no Noroeste da Grécia.

11. Região do Epiro, onde reinou Neoptólemo e, depois, o filho que teve com Andrômaca, Molosso, de cujo nome deriva a 
designação geográfica.

12. Apolo.
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Γʹ βάρυνθεν δὲ περισσὰ Δελφοὶ ξεναγέται.

ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδω-

κεν· ἐχˈρῆν δέ τιν’ ἔνδον ἄλσει παλαιτάτῳ      45

Αἰακιδᾶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι

θεοῦ παρ’ εὐτειχέα δόμον, ἡροΐαις δὲ πομπαῖς

θεμισκόπον οἰκεῖν ἐόντα πολυθύτοις.

εὐώνυμον ἐς δίκαν τρία ἔπεα διαρκέσει·

οὐ ψεῦδις ὁ μάρτυς ἔργμασιν ἐπιστατεῖ,      50

Αἴγινα, τεῶν Διός τ’ ἐκγόνων. θρασύ μοι τόδ’ εἰπεῖν

φαενναῖς ἀρεταῖς ὁδὸν κυρίαν λόγων

οἴκοθεν· ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυ-

σις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ· κόρον δ’ ἔχει

καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν’ ἄνθε’ Ἀφˈροδίσια.

φυᾷ δ’ ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν λαχόντες     55

ὁ μὲν τά, τὰ δ’ ἄλλοι· τυχεῖν δ’ ἕν’ ἀδύνατον

εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον· οὐκ ἔχω

εἰπεῖν, τίνι τοῦτο Μοῖρα τέλος ἔμπεδον

ὤρεξε. Θεαρίων, τὶν δ’ ἐοικότα καιρὸν ὄλβου

δίδωσι, τόλμαν τε καλῶν ἀρομένῳ       60

σύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει φρενῶν.

ξεῖνός εἰμι· <σκ>οτεινὸν ἀπέχων ψόγον,

ὕδατος ὥτε ῥοὰς φίλον ἐς ἄνδρ’ ἄγων

κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω·

ποτίφορος δ’ ἀγαθοῖσι μισθὸς οὗτος.

Δʹ ἐὼν δ’ ἐγγὺς Ἀχαιὸς οὐ μέμψεταί μ’ ἀνήρ

Ἰονίας ὑπὲρ ἁλὸς οἰ-         65

κ<έω>ν, καὶ προξενίᾳ πέποιθ’, ἔν τε δαμόταις

ὄμματι δέρκομαι λαμπρόν, οὐχ ὑπερβαλών,

βίαια πάντ’ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις· ὁ δὲ λοιπὸς εὔφρων

ποτὶ χˈρόνος ἕρποι. μαθὼν δέ τις ἀνερεῖ,

εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψάγιον ὄαρον ἐννέπων.     70

Εὐξένιδα πάτραθε Σώγενες, ἀπομνύω



85

A Palo Seco Ano 7, n. 7, 2015

Afligiram-se ao extremo os Délfios hospitaleiros.

Mas ele pagou o seu lote13.

 Era necessário que dentro do precinto vetusto um     45

dos reis Eácidas no futuro ficasse

do deus junto à bem murada morada e que, de heroicas procissões

multissacrificais sendo justo guardião, a habitasse.

Para a justiça bem-nomeada três palavras bastarão:

não é falso o testemunho que preside as façanhas,      50

Egina, dos descendentes teus e de Zeus. Audaz é para mim dizer

que para brilhantes virtudes o caminho senhor das palavras

vem de casa. Mas então o repouso

 é doce em toda ação. À saciedade está sujeito

tanto o mel quanto as prazenteiras flores de Afrodite.

Por natureza todos diferimos, a vida tendo recebido:     55

um tem isso, outros aquilo. Impossível um homem ter sucesso

em conquistar felicidade completa. Não sou capaz de 

dizer a quem a Moira esse alvo duradouro

concedeu. Mas, Teárion, a ti adequada medida de riqueza

ela dá e àquele que conquista a audácia das coisas belas     60

não causa dano a compreensão do teu espírito.

Sou teu hóspede. Sombria censura afastando,

como torrentes de água ao homem querido levando

sua glória genuína louvarei:

 essa é a adequada paga dos nobres.

Mas estando perto um aqueu, não censurar-me-á, um homem

do mar da Jônia habitante,         65

 e confio na amizade14, e entre concidadãos

com meus olhos vejo claramente, sem exceder-me,

toda violência do meu pé afastando. O tempo futuro

favorável venha. Quem sabe dirá

se desafinado vou, torta fala pronunciando.       70

Euxênida15 de família, Sógenes – eu juro que

13. Ou seja, “ele cumpriu o seu destino”.

14. Isto é, na proxenia, relação de amizade e intimidade com um estrangeiro.

15. Sógenes era descendente de um certo Êuxeno, nome adequado a alguém que ‘trata bem seus hóspedes’.
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μὴ τέρμα προβαὶς ἄκονθ’ ὥτε χαλκοπάραον ὄρσαι

θοὰν γλῶσσαν, ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμάτων

αὐχένα καὶ σθένος ἀδίαν-

τον, αἴθωνι πρὶν ἁλίῳ γυῖον ἐμπεσεῖν.

εἰ πόνος ἦν, τὸ τερπνὸν πλέον πεδέρχεται.      75

ἔα με· νικῶντί γε χάριν, εἴ τι πέραν ἀερθείς

ἀνέκˈραγον, οὐ τραχύς εἰμι καταθέμεν.

εἴρειν στεφάνους ἐλαφˈρόν, ἀναβάλεο· Μοῖσά τοι

κολλᾷ χρῠσὸν ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ’ ἁμᾶ

καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖσ’ ἐέρσας.     80

Διὸς δὲ μεμναμένος ἀμφὶ Νεμέᾳ

πολύφατον θρόον ὕμνων δόνει

ἡσυχᾷ. βασιλῆα δὲ θεῶν πρέπει

δάπεδον ἂν τόδε γαρυέμεν ἡμέρᾳ

ὀπί· λέγοντι γὰρ Αἰακόν νιν ὑπὸ ματροδόκοις γοναῖς φυτεῦσαι,   85

Εʹ ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ,

Ἡράκλεες, σέο δὲ προπρ<άο>ν’

ἔμ<μ>εν ξεῖνον ἀδελφεόν τ’. εἰ δὲ γεύεται

ἀνδρὸς ἀνήρ τι, φαῖμέν κε γείτον’ ἔμμεναι

νόῳ φιλήσαντ’ ἀτενέϊ γείτονι χάρμα πάντων

ἐπάξιον· εἰ δ’ αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοι,       90

ἐν τίν κ’ ἐθέλοι, Γίγαντας ὃς ἐδάμασας, εὐτυχῶς

ναίειν πατρὶ Σωγένης ἀταλὸν ἀμφέπων

θυμὸν προγόνων ἐϋκτήμονα ζαθέαν ἄγυιαν.
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não ultrapassei os limites nem, como dardo bronziladeado16, incitei

a veloz língua – o qual libertou das lutas

seu pescoço e sua força sem 

 suor, antes que sob o ardente sol seu corpo caísse.

Se houve labor, prazer maior vem em seguida.      75

Permita-me. Ao menos a gratidão ao vencedor, se algo demais elevado

proclamei, não sou rude para não pagar.

Tecer coroas é fácil, toca! A Musa, de certo,

combina ouro, branco marfim

e lirial flor17 que ela traz de sob a espuma do mar.      80

E de Zeus lembrando em honra a Nemeia

multifamoso troar de hinos agita

com calma. O rei dos deuses convém

neste precinto18 cantar com amena

voz. Pois dizem que Éaco         85

 ele com matrirrecebidas sementes gerou19,

Urbimandante na minha bem-nomeada pátria20,

e que é para ti, Héracles, benevolente

 hóspede e irmão21. Se aprecia

um homem algo de outro homem, nós diríamos que um vizinho é,

com mente zelosa sendo amigo, para o vizinho, a alegria de todas

a mais valiosa. Mas se isso também um deus apoia,      90

contigo, que os Gigantes dominaste22, que com boa fortuna

morar com o pai queira Sógenes, delicado acalentando

coração, dos antepassados na opulenta sacra morada.

16. A palavra khalkoparaios significa ‘de bochechas de bronze’.

17. Corais.

18. Em Egina.

19. Com as sementes recebidas da mãe, Egina, Zeus gerou Éaco.

20. Píndaro aqui parece estar se identificando com o coro de jovens ou com o vencedor ao dizer que Egina é sua pátria.

21. Héracles também era filho de Zeus, como Éaco.

22. Héracles venceu os Gigantes. Cf. Nem. 1, 67-69.
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ἐπεὶ τετˈρᾰόροισιν ὥθ’ ἁρμάτων ζυγοῖς

ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖς, ἀμφοτέρας ἰὼν χειρός. ὦ μάκαρ,   95

τὶν δ’ ἐπέοικεν Ἥρας πόσιν τε πειθέμεν

κόραν τε γλαυκώπιδα· δύνασαι δὲ βροτοῖσιν ἀλκάν

ἀμαχανιᾶν δυσβάτων θαμὰ διδόμεν.

εἰ γὰρ σύ ἱν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις

ἥβᾳ λιπαρῷ τε γήραϊ διαπˈλέκοις       100

εὐδαίμον’ ἐόντα, παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεί

γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν.

τὸ δ’ ἐμὸν οὔ ποτε φάσει κέαρ

ἀτˈρόποισι Νεοπτόλεμον ἑλκύσαι

ἔπεσι· ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ’ ἀμπολεῖν      105

ἀπορία τελέθει, τέκνοι-

σιν ἅτε μαψυλάκας ‘Διὸς Κόρινθος’.
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Pois como com quadrípicos jugos de carros

nos teus templos sua casa         95

 tem, indo por ambos os lados23. Ó ditoso,

a ti é apropriado de Hera o marido persuadir

e a moça cerulolhos24 e poder aos mortais coragem

contra os desesperos insuperáveis frequentemente dar.

Pois se tu a ele uma firmeforte vida ajustares

com juventude e com radiante velhice teceres,      100

venturosa sendo, os filhos dos filhos terão sempre

o privilégio agora e o melhor depois.

O meu coração jamais dirá que

com intratáveis palavras Neoptólemo

ofendeu. Isso três e quatro vezes revolver       105

inutilidade torna-se, como às crianças

 um vão falador diz: “De Zeus Corinto é filho!”25

REFERÊNCIAS
PINDAR. Pindari Carmina cum fragmentis. Edited by Bruno Snell and Herwig Maehler. Leipzig: Teubner, 1987.

Recebido em 12 de outubro de 2015. 
Aprovado em 30 de novembro de 2015.

23. Segundo um escólio, a casa de Sógenes ficava entre dois precintos dedicados a Héracles, como a barra de madeira que une 
os jugos dos cavalos numa quadriga.

24. A deusa Atena.

25. Provérbio usado para assustar as crianças, mas que, repetido muitas vezes, acabava perdendo sua força.
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 Embora sua produção não registre apenas trabalhos em mitografia, Fulgêncio é conhecido como o 
mitógrafo, muito provavelmente em função da boa recepção de sua obra Mitologiae, não só no período 
carolíngio, como também em outros momentos do período medieval. Confundido inicialmente com 
São Fulgêncio, bispo de Ruspe, a pequena cidade da província romana Bizacena (na África, onde hoje 
é a Tunísia), e nascido também em Cartago, entre finais do séc. V e início do séc. VI, Fabius Planciades 
Fulgentius é um escritor latino de transição – do final da Antiguidade tardia e início da Idade Média – cuja 
biografia ainda nos é bastante obscura: muito do que dele conhecemos se deve a referências incidentais 
que se registram em sua obra, especialmente no prefácio do Livro I das Mitologiae. Carecem também de 
estabilização, mas menos que antes, as referências relacionadas ao seu corpus bibliográfico, incluindo aí 
as controvérsias relacionadas à autoria de certos textos e a sua datação.

 Autor ainda pouco explorado, e nada estudado no Brasil, Fulgêncio registra em sua obra aspectos 
do período de transição entre a Antiguidade e o Medievo, ou apresenta, conforme nos lembram Wolff e 
Dain, “Uma maneira de exprimir a passagem do paganismo ao cristianismo”1 (2013, p. 17), nos deixando 
conhecer a visão cristã sobre o mundo antigo, notadamente, no caso das Mitologiae, uma leitura cristã 
dos mitos pagãos, que resulta na perspectiva de uma humanidade regenerada. Como nos lembram Wolff 
e Dain (2013), «ele é o primeiro cristão a tomar a mitologia como tema central, e isso dentro de uma 
perspectiva que não a da crítica sistemática»2, o que torna a sua obra oportuna, na medida em que nos 
apresenta registros da forma como os primeiros cristãos viam o conteúdo mitológico pagão.

 Lido por autores da época carolíngia e tendo atravessado a Idade Média com edições manuscritas 
regulares, além de ter servido de base para a trilogia Mitografi Vaticani, a partir da primeira edição de 

1. “Une manière d’exprimer le passage du paganisme au christianisme”. Salvo nos casos em que estiver indicado o contrário, 
as traduções utilizadas são nossas.

2. “Il est le premier chrétien à prendre la mythologie pour sujet central, et cela dans une perspective autre que la critique 
systématique.”
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Milão, de 1498, observa-se uma difusão considerável das Mitologiae, o que, segundo Wolff e Dain (2013)3, 
faz com que não seja mais possível identificar quais teriam sido precisamente os seus leitores. Perdendo 
fôlego na Renascença, pelo que se observa nos quatro grandes mitógrafos do período (Pictor, Giraldi, 
Cartari e Conti), o interesse por sua obra começa a se renovar a partir do século XIX, com os trabalhos 
germânicos de filologia. Mais recentemente, Martina Venuti (2009) faz uma nova revisão dos manuscritos, 
corrigindo e completando a história da tradição manuscrita da obra de Fulgêncio.

 O autor vem sendo traduzido para as línguas modernas, embora ainda sejam raras as traduções, 
e nenhuma de suas obras encontra-se traduzida para o português4. Para esta tradução do mito que abre 
o Livro I das Mitologiae, estamos utilizando, como fonte básica do texto latino, a única edição moderna 
completa das Mitologiae, a de Helm, de 1898 e reproduzida em 1970 com um adendo bibliográfico de J. 
Préaux, em Stuttgart, numa edição da Bibliotheca Teubneriana5.

3. Os dados que aqui apresentamos são, principalmente, coletados a partir de Wolff e Dain (2013).

4. Encontra-se em desenvolvimento a tradução das obras de Fulgêncio para o português na Universidade Federal da Bahia. 
Informações disponíveis em www.latinitasbrasil.org.

5. Para uma bibliografia comentada dos estudos sobre Fulgêncio, conferir a página da Universidade da Virgínia, mantida por 
Gregory Hays.
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I. Unde idolum

 Diophantus Lacedemonum auctor libros scripsit antiquitatum quattuordecim, in quibus ait 
Sirophanem Aegyptium, familia substantiaque locupletem, filium genuisse; quem, uelut inormis 
substantiae successorem, ineffabili ultra quam paternitas exigebat affectu erga filium deditum usquedum6 
adversis fortunae incursibus raperetur, quo patri crudelem geminae orbitatis derelinquisset elogium ut 
et posteritatis perpetuale suffragium denegasset et substantiae propagandae subitam interceptionem 
obiceret. Quid igitur faceret aut fecunda paternitas in sterilitate damnata aut felix substantia in successione 
curtata? Parum erat ut non haberet quod habuit, nisi etiam nec esset qui obtineret quod relinquit. Denique 
doloris angustia quae semper inquirit necessitatis solatium filii sibi simulacrum in edibus instituit dumque 
tristitiae remedium quaerit, seminarium potius doloris inuenit nesciens quod sola sit medicina miseriarum 
obliuio; fecerat enim ille unde luctus resurrectiones in dies adquireret, non in quo luctus solatium inueniret. 
Denique idolum dictum est, id est idos dolu, quod nos Latine species doloris dicimus. Namque uniuersa 
familia in domini adolatione aut coronas plectere aut flores inferre aut odoramenta simulacro succendere 
consuerat. Nonnulli etiam seruorum culpabiles domini furiam euitantes ad simulacrum profugi ueniam 
merebantur et quasi salutis certissimo conlatori florum atque turis offerebant munuscula timoris potius 
effectu quam amoris affectu. Denique huius rei non inmemor et Petronius ait: ‘Primus in orbe deos fecit 
timor’; nam et Mintanor musicus in crumatopoion libro artis musicae quem descripsit ait: ‘Deum doloris 
quem prima conpunctio humani finxit generis’. Exhinc ergo inueteratus error humanis pedetemtim 
consertus discipulis baratro quodam sceuae7 credulitatis prolabitur. 

6. Adotamos aqui a sugestão de Wolff e Dain (2013), que, a partir do aparato crítico de Helm, segue Plasberg: usquedum, ao 
invés de is qui dum.

7. Aqui um exemplo das típicas simplificações fulgencianas: sceuae por scaeuae.
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I. Sobre a origem dos ídolos

 O autor Diofanto de Esparta8 escreveu quatorze livros de Antiguidades, nos quais diz que o egípcio 
Sirofanes9, rico em escravos e posses, criou um filho; este pai, com uma ternura que não se pode exprimir, 
acima do que o sentimento paterno exigia, dedicado para com o filho, como herdeiro de uma enorme 
fortuna, até que ele fosse levado pelos golpes desfavoráveis do destino, a notícia de uma dupla perda o 
teria desamparado, de tal maneira que não só lhe tivesse negado a perpétua estima da posteridade como 
também causasse uma súbita interrupção na transmissão de sua fortuna. O que então faria ou a fértil pa-
ternidade condenada ou então a feliz riqueza encurtada na sucessão? Era muito pouco uma vez que não 
mais teria o que teve, entretanto também não haveria quem conservasse aquilo que deixou como legado. 
E assim, na angústia do sofrimento, que sempre procura a compensação da difícil situação, preparou para 
si uma escultura do filho em casa e enquanto procura o remédio para a tristeza, não sabendo, inventa 
uma fonte ainda maior de sofrimento, porque somente o esquecimento seria o remédio dos pesares. Na 
realidade, a partir do que fizera adquiriria, de dia em dia, o renascimento da dor, e naquilo não encontra-
ria a compensação da dor. Finalmente o ídolo foi criado, isto é idos dolu10, que nós, em Latim, chamamos 
imagens de dores. E assim o conjunto de escravos, em agrado ao senhor, se acostumou ou a tecer coroas 
ou a levar flores ou ainda a queimar ervas aromáticas à estátua. Até mesmo alguns dos servos culpados, 
evitando a fúria do senhor, ganhavam perdão fugindo para a estátua e por assim dizer ofereciam peque-
nos presentes de flores e de incenso à certíssima doadora de sua proteção, mais poderosa pelo efeito 
do temor que pelo afeto do amor11. Finalmente, Petrônio, não esquecido desta prática, diz: “O primeiro 
temor na terra inventou os deuses”12. E assim o músico Mintanor13, no Crumatopion, livro que escreveu 
sobre a arte da música, diz: “Foi um deus que a primeira compunção de dor da raça humana modelou.” A 
partir daí, portanto, lentamente, um erro enraizado e entrelaçado chegou aos seguidores humanos, num 
certo precipício de funesta credulidade14.

8. Embora não tenham chegado até nós obras deste Diofanto de Esparta, Fulgêncio a ele se refere também na Expositio ser-
monum antiquorum (5) como o autor que escreveu sobre os cultos dos deuses: Diofontus Lacedemonius, qui de sacris deorum 
scripsit. Segundo Whitbread (1971) e Wolff e Dain (2013) não se trata do matemático Diofanto de Alexandria (século III d.C).

9. Ver o Livro da Sabedoria: 14, 15 (Salomão): “Um pai, atormentado por um luto prematuro, manda fazer uma imagem do 
filho tão cedo arrebatado. Agora honra como deus aquele que antes era apenas um homem morto, e transmite para as pessoas 
de sua casa ritos secretos e cerimônias.” Jayme Prades, em sua Historia de la adoracion y uso de las santas imagenes..., 1597, 
considera que a informação do nome de Sirofanes do Egito é um acréscimo de Fulgêncio (na obra de Prades, considerado S. Ful-
gêncio): “(a lo qual añade S. Fulgencio, que se llamava este padre Sirofanes) y que despues los Reyes hizieron mas general esta 
costumbre (com intento de ennoblécer sus linages, y cõ otros fines, como escrive Lactancio Firmiano) y pusieron las imagenes 
de sus antepasados em las plaças y lugares publicos; y hizieron leyes, y publicaron edictos, por los quales las mandarõ primero 
moderada e honestamente reverenciar, como esta dicho: y despues procedieron a venerarlas y adorarlas como a dioses, y cosas 
tantas, que reynavã em el cielo, y gozavan de bienaventurãça y vida imortal.” (p. 35).

10. A interpretação de Fulgêncio para a palavra latina idolum, a partir do grego εἴδωλον (ídolo), é a contração de idos dolu, 
em grego εἶδος (forma, aparência, aspecto, figura) δόλου (ardil). Segundo Wolff e Dain (2013), só se justifica a interpretação 
se for dada à palavra grega δόλος (ardil) não a significação do latim dolus (engano, ardil), imitada do grego, mas do substantivo 
feminino dolus, surgido na Antiguidade tardia como um doublet de dolor e que está na origem do francês deuil (luto).

11. Tentamos manter aqui a paronomásia presente em timoris effectu e amoris affectu.

12. A citação de Petrônio encontra-se no chamado Fragmento 27 da obra de Petrônio (cf. edição Petroni Arbitri Satirarum Re-
liquiae, de Francisco Bücheler ). Na Tebaida (III, 661), de Estácio, também se encontra idêntica citação. Para outras referências, 
conferir Wolff e Dain (2013).

13. Não chegou a nós nenhuma outra referência a este Mintanor. Para a sua obra Crumatopoion, Whitbread (1971) indica a 
seguinte formação: xrw̃ma ((cor, adorno) e tópoj (tema, matéria, assunto), ou seja, o embelezamento dos temas.

14. Conforme interpretam Wolff e Dain (2013, p. 147): Então, são as fraquezas humanas, dor e bajulação hipócrita, que con-
tribuem para o nascimento dos deuses (Ce sont donc des faiblesses humaines, la douleur et la flatterie hypocrite, qui rendent 
raison de la naissance des dieux).
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Expositio sermonum antiquorum
Elucidação dos termos antigos (recortes)

Fabius Planciades Fulgentius
Fábio Plancíades Fulgêncio

Shirlei Almeida1

Universidade Federal da Bahia/UFBA

 De autoria de Fulgêncio ̶ conhecido como “o mitógrafo”, um escritor latino cristão (Cartago, séculos 
V-VI d.C), que, apesar do considerável sucesso e influência da sua obra mitográfica durante a época medie-
val carolíngia (séculos IX-X), atualmente possui vida e obra obscurecidas, havendo raras edições traduzidas 
para as línguas modernas, a saber, nenhuma para a língua portuguesa2. A obra consiste em um breve elu-
cidário constituído de sessenta e duas palavras encontradas em obras literárias de autores da Antiguidade 
(Virgílio, Lucano, Plauto, Ênio Petrônio, Propércio, Apuleio, Marciano Capella,Tertuliano e outros) conside-
radas antigas ou obsoletas e, por isso, possivelmente, de difícil compreensão para os leitores do período 
medieval. A Expositio sermomum antiquorum reúne em si um diverso substrato da cultura greco-romana e 
da recepção da literatura clássica na visão dos primeiros cristãos da Antiguidade Tardia (Alta Idade Média), 
visto que segue a tendência à produção de compêndios, i. e., ao enciclopedismo que caracteriza o período, 
em que se produzem obras consideradas de pouca profundidade e de escassa originalidade, porém úteis 
ao estudo, pois permitem, de modo compreensível e assimilável, o acesso à cultura clássica (BISOGNO, 
2012). Sendo assim, a obra apresenta a explicitação de nomes ligados a variados temas, como costumes 
funerários antigos, sacrifícios, elementos do folclore, descrição de objetos e de elementos da vida coti-
diana, ou seja, comentários explicativos sempre baseados em citações ilustrativas de obras de autores 
gregos e latinos, de autores cujas obras chegaram até nós e de autores dos que só se tem notícia através 
de Fulgêncio. Como forma de ilustração da configuração estrutural e temática da Expositio, selecionamos 
e apresentamos os seguintes excertos em latim e em tradução para o português3:

1. A versão aqui apresentada é fruto de trabalho ainda em processo e faz parte de projeto maior, em realização na Universida-
de Federal da Bahia, coordenado pelo Prof. José Amarante Santos Sobrinho, que busca analisar e traduzir as obras fulgencianas: 
as Mitologiae ou Mythologiarum libri três «As Mitologias» e a Expositio Virgilianae Continentiae «Elucidação dos Conteúdos 
Virgilianos» e a obra aqui abordada, a Expositio sermonum antiquorum, cujo processo de tradução deverá ser desenvolvido e 
concluído em dissertação de Mestrado na Universidade Federal da Bahia, nos dois próximos anos.

2. Atesta-se a inexistência de traduções para o português e encontram-se raros estudos de qualquer natureza sobre a obra e o 
autor no Brasil, sendo os únicos registros localizados: “O maravilhoso, o sobrenatural e o inexplicável dos mitos pagãos na visão 
de um mitógrafo cristão do início da Idade Média”, uma conferência de autoria do Prof. José Amarante, apresentada por ocasião 
da abertura da V Jornada de Estudos Clássicos - Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (2015); “A Expositio sermonum 
antiquorum de Fábio Plancíades Fulgêncio: notícias de uma tradução”, uma comunicação de trabalho de Shirlei Patrícia S. N. 
Almeida, apresentada no I Encontro de Estudos Clássicos do Nordeste - Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2014); e “Tra-
duzindo a Expositio sermonum antiquorum de Fábio Plancíades Fulgêncio” (ALMEIDA; AMARANTE, 2015), trabalho publicado 
nos Anais do II Encontro de Estudos Clássicos da Bahia - UFBA.

3. Para o trabalho de análise e tradução de excertos que aqui citaremos, estabelecemos como edição básica o texto em latim 
da Fabii Planciadis Fulgentii Opera da Biblioteca Teubneriana, de Rudolf Helm (Leipzig, 1898, em reprodução de 1970, com um 
adendo bibliográfico de J. Préaux, em Stuttgart), o primeiro editor crítico de Fulgêncio, por essa ser uma edição moderna e 
considerada como referência pelos estudiosos da área.
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1. [Quid sit sandapila.] Sandapilam antiqui dici uoluerunt feretrum mortuorum, id est loculum, non in quo 
nobilium corpora, sed in quo plebeiorum atque damnatorum cadauera portabantur, sicut Stesimbrotus 
Tasius de morte Policratis regis Samiorum descripsit dicens: ‘Posteaquam de cruce depositus, sandapila 
etiam deportatus est’.

2. [Quid sit uispillo.] Vispillones dicti sunt baiules, quamuis Antidamas Eracleopolites uispillones dixerit 
nudatores cadauerum, sicut in historia Alexandri Macedonis scripsit dicens: ‘Plus quam trecentos cadaue-
rum uispillones repperiens crucibus fixit’. Tamen Mnaseas scribit in Europae libro Apollinem, posteaquam 
a Ioue uictus atque interfectus est, a uispillonibus ad sepulturam delatus est.

3. [Quid sit pollinctor.] Pollinctores dicti sunt qui funera morientia accurant; unde et Plautus in Menecmi 
comoedia ait: ‘Sicut pollinctor dixit qui eum pollinxerat’. Pollinctores dicti sunt quasi pollutorum unctores, 
id est cadauerum curatores, unde et Apuleius in Ermagora ait: ‘Pollincto eius funere domuitionem para-
mus’.

14. [Quid sit tutulus.] Varro in pontificalibus ait tutulos sacerdotes dici breuium deorum. Numa uero 
Pompilius et ipse de pontificalibus scribens tutulum dici ait pallium quo sacerdotes caput tutabant, cum 
sacrificium accessissent, sicut et Virgilius: ‘Et capita ante aras Frigio uelamur amictu’.

23. [Quid sit capularis.] Capularem dici uoluerunt senem iam morti contiguum, sed et reos capulares di-
cebant, qui capulo digni fuerunt; unde et Lucilius ait: «Pergit capulare cadauer» et Flaccus Tibullus in 
Melenecomedia ait: «Tune amare audes, edentule et capularis senex?»; edentulum enim quasi iam sine 
dentibus dici uoluit.
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1. [Que seria sandapila] Os antigos afirmaram que sandapila era chamado o caixão dos mortos, isto é o 
ataúde, no qual, não os corpos dos nobres, mas sobre o qual os cadáveres dos plebeus e dos condenados 
eram transportados, assim como Estesímbroto de Tassos descreveu a respeito da morte do rei Polícrates 
dos Sâmios, dizendo: “Depois que ele foi deposto da cruz, também foi levado na sandapila.”

2. [Que seria uispillo] São chamados uispillones os carregadores. De fato, Antidamas de Heracleia terá 
chamado de uispillones os despojadores de cadáveres, do mesmo modo que, narrando, na história de 
Alexandre dos Macedônios, escreveu: “Encontrando mais do que trezentos carregadores de defuntos, 
os pregou na cruz”. Ainda Mnáseas escreveu que Apolo, no livro de Europa, depois que foi vencido e 
assassinado por Júpiter, pelos uispillones foi levado para sepultura.

3. [O que seria pollinctor.] Foram chamados pollinctores aqueles que cuida(va)m dos funerais dos que 
morriam; donde Plauto na comédia Os Menecmos diz: “Como, por exemplo, o pollinctor disse que o havia 
lavado para ser enterrado”. Por assim dizer os pollinctores foram chamados untadores dos sujos, isto é, o 
cuidador de cadáveres, daí também Apuleio em Ermagora diz: “Lavado o cadáver dele, preparamos a volta 
para a casa”.4

14. [Que seria tutulus.] Varrão, nos Pontificais, diz ser chamados tutulos os sacerdotes dos deuses menores. 
De fato, Numa Pompílio, também o próprio escrevendo sobre os pontífices, diz ser denominado tutulum 
o manto com o qual os sacerdotes protegiam a cabeça, visto que se ocupassem do sacrifício, assim como 
também Virgílio: “E, diante do altar, nós cobrimos as cabeças com o manto frígio”.

23. [O que seria capularis.] Com capularis quiseram dizer um homem velho já perto da morte, mas di-
ziam capulares também para os réus que eram dignos de capulum (caixão); de onde também Lucílio diz, 
“prossegue um cadáver no caixão” e Flacco Tibullo na comédia intitulada Melene diz: “E você se atreve 
a amar, velho desdentado e com os pés na cova?”; por edentulus de fato queriam dizer alguém quase já 
sem dentes.
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Todo Risco, o Ofício da Paixão de Damário da Cruz
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1. Introdução:

 Os poemas que apresentamos na presente secção de tradução pertencem ao livro Todo Risco, o 
Oficio da Paixão, publicado em 1993 pela Editora Versarte, lançado posteriormente em 2012 pela Funda-
ção Pedro Calmon. A obra reúne 27 poemas do poeta baiano Damário da Cruz, escritos entre 1968 e 1993. 
No livro, podemos apreciar tanto poemas que mostram um jovem poeta influenciado pelas questões po-
líticas e sociais do seu tempo como poemas de uma consciência humana comovedora.

 Damário da Cruz nasceu no dia 27 de junho de 1953, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, 
em Salvador, Bahia. Faleceu no dia 21 de maio de 2010, vítima de um câncer de pulmão, aos 57 anos em 
Salvador. Foi poeta e fotógrafo, graduado em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, pós-gradu-
ado em Comunicação e Mercado pela Universidade de Salvador e Especialista em Marketing pela Escola 
Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Em 1989, Damário chegou a Cachoeira, cidade do Re-
concâvo Baiano, e apaixonado pela região, comprou um sobrado em ruínas no ano de 1991. Tal sobrado 
viria contribuir com a cultura do local, quando criou o Pouso da Palavra, no ano 2000, com o intuito de 
abrigar variadas linguagens artísticas.

 Os livros publicados em vida por Damário são quatro – Vela branca (1973), Todo Risco, o Oficio da 
Paixão (1993); Segredos da Pipa (prêmio Banco Capital, 2003); e Re(sumo) (2008) – e, finalmente, Bem 
que te avisei (2010) livro póstumo. A sua poesia apresenta concomitâncias com as tendências poéticas 
então vigentes, inscrevendo-se numa linha de poesia vital, mas também reflexiva, que confere a sua voz 
um caráter muito pessoal. Nessa época, as artes plásticas, o cinema e a música popular já tinham passado 
pela “renovação” dos anos 80. Enquanto isso, os novos poetas, herdeiros das tradições clássica e moderna 
das líricas brasileira e estrangeira, preferem se afastar da poesia marginal de décadas anteriores, por meio 
da escolha pelo poema curto e pela adoção de uma linguagem informal, lúdica, nesse contexto, o poeta 
procura uma poesia mais reflexiva, sem se afastar das emoções do mundo1.

 Frequentemente, Damário apresenta a exposição do poema como um silogismo. Como se esti-
véssemos ante uma pergunta: o que nos faz homens? A possibilidade de arriscar (Todo Risco); o que é a 
palavra? É uma arma preparada (Ofício da Paixão); a vida, que faz? Teima em ser (Armadilha).

1. Alfredo Bosi em História Concisa da Literatura Brasileira, elenca os referentes mais próximos a uma poesia mais meditativa: 
“Dois poetas que desaparecidos em plena juventude se converteram em emblemas dessa geração [60-70]: Ana Cristina César 
(Cenas de Abril, Luvas de Pelica, A Teus Pés) e Casaco, pseudônimo de Antônio Carlos Brito (Grupo Escolar). Em ambos, o lirismo 
do cotidiano e a garra crítica, a confissão e a metalinguagem se cruzavam em zonas de convívio em que a dissonância vinha a 
ser um efeito inerente ao gesto da escrita” (BOSI, 1997, p. 521).
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 Os temas mais frequentes encontrados no livro de poemas Todo Risco, o Oficio da Paixão são: a 
vida, o passar do tempo, o amor, a amizade, e a metapoesia2, o processo de criação ou a relação do ho-
mem com a linguagem. A isca que acende o poema é a realidade, o momento cotidiano, a vida. Por isso, 
vemos que Damário é um poeta vital, do eros, do desejo. A fuga, a escolha, a perda, a solidão são outros 
motivos que aparecem recorrentemente em seus versos3.

 O amor leva, dentro de si, a semente da temporalidade, pois o amor não é eterno, está condenado 
a perecer, e esta realidade faz dele uma fonte de felicidade fugitiva e dolorosa, porque tudo é passageiro, 
como o tempo. O devir temporal, com sua consequência irreversível – a morte, é um dos temas universais 
da sua poesia. O fluir do tempo é uma preocupação capital em torno da qual giram muitos dos poemas 
de Damário. A polissemia e os jogos de palavras se confundem no universo cultural cheio de referências 
baianas, em particular do Recôncavo. O ritmo dos versos evoca, às vezes, a musicalidade da frase rápida, 
cortada, quebrada e circular, como cantada em um samba de roda.

 Levamos em conta os seguintes elementos que constituem o que chamamos poesia: melopeia 
(qualidade pela qual as palavras, além de ter significado, têm uma determinada musicalidade); fanopéia 
(projeção das imagens na imaginação) e logopéia (o baile do intelecto entre as palavras e seus hábitos de 
uso), considerando este último como foi visto por Pound (1972, p. 39) como “[...] o único verdadeiramente 
intraduzível” ainda que possa ser “parafraseado”.

 É preciso conhecer e reconhecer esses elementos para poder recriá-los. A poética da tradução é in-
dividual e específica, criada por meio da experiência de cada tradutor para universos poéticos específicos 
e mutáveis. São visíveis as dificuldades derivadas da semelhança entre o espanhol e o português, o que 
pode ter como resultado uma tradução indevida por conta da suposição de que determinados termos ou 
estruturas gramaticais que são idênticos na forma, coincidem no significado e no uso.

 Em função disso, costuma-se cometer “erros” de supostas equivalências entre o português e o 
espanhol. Os mais frequentes são fundamentalmente originados por três causas: a) o desconhecimento 
de falsos cognatos: elementos de caráter morfológico e léxico, estruturas sintáticas e situações próprias 
da pragmática similares em ambas as línguas, mas não coincidentes; b) a inadequação estilística por causa 
da incapacidade de adaptar o tom do original à tradução; c) a falta de autenticidade produzida por um 
conhecimento insuficiente dos equivalentes relativos à norma. A análise predominante entre essas duas 
línguas românicas e a dos falsos cognatos pertence ao campo de estudo da fraseologia e do léxico. Ainda 
não existe, porém, uma gramática contrastiva sistemática entre o português e o espanhol, o que facilitaria 
muito o trabalho do tradutor.

2. A escritura tem uma trajetória de sublimação e de catarse, na qual os afetos não acontecem sem nunca substituir as au-
sências. A consciência criadora possui a totalidade do tempo vivido no presente da escritura. Na poesia de Damário da Cruz, 
encontramos a constante referência à palavra, ao fazer poético, aos distintos motivos, meios e fins da poesia.

3. Os caminhos, as trilhas, as trajetórias estão também muito presentes como imagens persistentes nos poemas.
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2. Poemas

TODO RISCO

A possibilidade
de arriscar
é que nos faz homens.

Voo perfeito
no espaço que criamos.

Ninguém decide
sobre os passos
que evitamos.

Certeza
de que não somos pássaros 
e que voamos.

Tristeza 
de que não vamos 
por medo dos caminhos.

OFÍCIO DA PAIXÃO

A palavra
é arma preparada
na solidão
dos suicidas,
é armadilha abandonada
na confissão
dos sentidos.

A palavra
é ofí(cio) aprendido
no exercício da paixão.

Ô DICASA

A poesia
não pede passagem.

Entra
pelo canto da porta,
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TODO RIESGO

La posibilidad
de arriesgar
es lo que nos hace hombres.

Vuelo perfecto
en el espacio que creamos.

Nadie decide
sobre los pasos
que evitamos.

Certeza
de que no somos pájaros
y que volamos.

Tristeza
de que no vamos
por miedo a los caminos. 

OFICIO DE LA PASIÓN

La palabra
es arma preparada
en la soledad
de los suicidas,
es artimaña abandonada
en la confesión
de los sentidos.

La palabra
es pro(fe)sión aprendida
en el ejercicio de la pasión.

¿HAY ALGUIEN EN CASA?

La poesía
no pide permiso. 

Entra
por la rendija de la puerta,
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como os pequenos ventos,
ocupando os espaços da casa.

O difícil
é achar gente
dentro de casa.

ESCAPADA

Eu não posso
converter a tua dor
em me ver chovendo,
inútil dor de sol
 de março
 de sal
 de homem.
O que te dou
e tudo que me deixaram
é esta chuva
com hálito de poeta
 adolescente,
é esta dor
que me escapa
quando distancio
do que sou.

AFAZERES

O que fazer
após este café amargo
na manhã inevitável?
Armar revoltas
nos jardins do Rei
em favor da nossa culpa?
Quando quase sei
só os meninos
sabem evitar
o pé do ditador.

O que fazer
após este relógio inevitável
na manhã amargurada?
Arquitetar invasões
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como los pequeños vientos,
ocupando los espacios de la casa.

Lo difícil
es encontrar alguien
dentro de casa.

ESCAPADA

Yo no puedo
convertir tu dolor
en verme llover,
inútil dolor de sol
 de marzo
 de sal
 de hombre.
Lo que te doy
es todo lo que me dejaron 
es esta lluvia
con aliento de poeta
 adolescente,
es este dolor
que se me escapa
cuando me distancio
de lo que soy. 

QUEHACERES

¿Qué hacer
después de este café amargo
en la mañana inevitable?
¿Armar rebeliones
en los jardines del Rey
a favor de nuestra culpa?
Cuando casi sé
que sólo los niños
saben evitar
la sombra del dictador.

¿Qué hacer
después de este reloj inevitable
en la mañana amarga?
¿Planear invasiones
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nos portões das cidades
transformando a calma
dos inocentes?
Quando quase sei
só os loucos sabem assoviar
a canção diária
de escolher o que fazer.

COSMÉTICOS

Os brinquedos
dos meninos subnutridos
são restos de cosméticos
das subdamas da noite.

Os meninos noturnos
ainda bailam nas poças
a valsa da fome.

CAIXA-PRETA

Sou um homem.
Portanto,
mais que palavra.

Não pronuncio
o sentimento
apenas como palavra.
O que foi dito,
ao entardecer,
não se confirma
na madrugada.
O que foi visto,
no sonho,
não se confronta
com a realidade.

Sou um homem.
Portanto,
uma surpresa.
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en los portones de las ciudades
transformando la calma
de los inocentes?
Cuando casi sé
que sólo los locos saber silbar
la canción diaria
de escoger qué hacer.

COSMÉTICOS

Los juguetes
de los niños subnutridos
son restos de cosméticos
de las subdamas de la noche.

Los niños nocturnos
todavía bailan en los charcos 
el vals del hambre.

CAJA-NEGRA

Soy un hombre.
Por lo tanto,
más que palabra.

No pronuncio
el sentimiento
apenas como palabra.
Lo que fue dicho,
al atardecer, 
no se confirma
en la madrugada.
Lo que fue visto,
en el sueño,
no se confronta
con la realidad.

Soy un hombre.
Por lo tanto,
una sorpresa. 
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