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Apresentação

Camila Alves Jourdan (ufrj/nereida-uff)
Bruna Moraes da Silva (ufrj/lhia)

Pedro Vieira da Silva Peixoto (ufrj/lhia)

Quando o tema para este dossiê foi proposto, o assunto parecia oportuno, 
uma vez que o afastamento do Ocidente Contemporâneo com a temática da morte e 
de seus ritos desenvolveu um verdadeiro tabu. Nos idos de setembro de 2019, mo-
mento em que nos articulamos para pensar um dossiê para que discentes pudessem 
falar sobre seus estudos sobre a morte nas sociedades antigas, sequer poderíamos 
prever a repercussão do tema em nossa própria realidade. Oriente e Ocidente uni-
ram-se diante da morte causada por uma pandemia. Ecoa claramente a aclamada 
obra de Philippe Ariès nas reportagens (ainda que indiretamente): O Homem diante 
da morte. E, assim, em poucos meses e em nível global, a morte se escancarou em 
nosso cotidiano — dos jornais às frívolas conversas familiares. O interdito da morte 
foi transformado no tópico comum.

 Neste mesmo momento em que somos atacados pela SARS-CoV-2 (oficial-
mente nomeado de COVID-19), o ensino superior público também o é. Os cortes de 
bolsas constantes no último ano dificultam e até mesmo impedem o desenvolvimen-
to da ciência no Brasil, seja em que área científica for! Não somente as ditas Ciências 
da Saúde respondem neste cenário, mas também as Ciências Humanas, vide as pos-
sibilidades de diálogos entre o passado e o presente, mas também de busca de solu-
ções mais efetivas a nível social. Se hoje nos assola o COVID-19, no passado a Atenas 
de Péricles ou o Egito de Ramsés II foram assolados por doenças graves e epidemias 
(e consequentemente por um alto índice de mortes) que representaram profundas 
rupturas e transformações sociais e econômicas. Embora frequentemente desvalori-
zados, os estudos da Antiguidade têm sido cruciais para lançar luz inclusive sobre os 
primeiros casos já registrados de muitas doenças que continuam a assolar a humani-
dade nos dias atuais, como a tuberculose, identificada em remanescentes humanos 
variados desde o Egito Antigo até o Neolítico na Suécia (3500-2300 a.C.). Assim, per-
cebemos que as análises históricas são também de fundamental importância para 
compreendermos nossa própria tragédia. 

 Em meio a estes horrores, o dossiê “A última viagem humana: a morte e o 
morrer nas sociedades do Mundo Antigo” tornou-se ainda mais relevante. Se o tema 
da morte e suas múltiplas relações são uma constante nas pesquisas de caráter his-
tórico, arqueológico e antropológico, o mesmo não pode ser dito para este tema em 
meio à sociedade. E aqui fica ainda mais evidente nossa contribuição com este dos-
siê, e uma das missões fundamentais da Universidade Pública: o compartilhamento 
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dos saberes sobre a morte e o morrer nos mundos antigos como contributo para 
que a sociedade compreenda seu próprio contexto vivenciado. 

 Na chamada afirmamos, em outras palavras, que a morte não é simplesmen-
te um ato biológico, de uma finitude da materialidade humana. Atualmente podemos 
perceber exatamente essa experiência, que já ocorria na Antiguidade: as questões 
de mudanças comportamentais, resoluções políticas e econômicas diante da morte, 
as transformações necessárias dos ritos fúnebres. Por isso a morte não é somente 
uma questão biológica, mas social, política, econômica, cultural, religiosa. Quando 
lemos sobre a situação das cidades da Itália, que leva seus mortos em caminhões 
para serem cremados em cidades vizinhas e que realizam os enterramentos sem a 
presença dos parentes1, observamos tais implicações. Não distante das inúmeras 
questões com que os Antigos precisavam lidar também em contextos de doenças e 
guerras. 

  Os artigos presentes no dossiê “A última viagem humana: a morte e o morrer 
nas sociedades do Mundo Antigo” nos mostram as diferentes visões para a análise 
desta temática. 

 Partimos nessa viagem com o artigo do graduando Bruno dos Santos Mene-
gatti, “A cultura visual do mundo dos mortos na cerâmica ática do século V a.C.”, que 
busca analisar o imaginário desenvolvido nas cenas dos lécitos de fundo branco na 
região da Ática a partir de uma perspectiva de diálogo entre a arqueologia e a cultura 
visual, no qual toma o personagem Caronte e suas representações imagéticas como 
ponto de interlocução entre imaginário funerário e  signos do “mundo dos vivos”. 
Com outro graduando, Murilo Tavares Modesto, verificamos a análise de parte da 
Siluae de Estácio, evidenciando o imaginário sobre os espaços do “mundo dos mor-
tos”. Em seu artigo “O trajeto no mundo dos mortos na Siluae 2.1 de Estácio”, além 
de realizar o mapeamento desta paisagem, investiga sobre a narrativa como um dis-
curso de caráter consolatório, ou seja, o intento e as funções desta passagem. Com a 
mestranda Luana de Almeida Telles, partimos para o Oriente Antigo. No artigo “Bardo 
Thödol — o livro dos mortos tibetano” ela nos propõe compreender o processo de 
transcendência do morto na crença do budismo tibetano. Sob a perspectiva de uma 
Antiguidade Tardia é possível compreender o longo legado do budismo, em particu-
lar da escola Mahayãna, para a criação de um conjunto de tradições sobre a morte 
vista como renascimento até o período de compilação da obra em questão. 

 A viagem retorna à Grécia Antiga com o artigo “Comida para os mortos: um 
ensaio sobre a comensalidade e sacrifício a partir do ritual de sacrifício aos mortos 
performado por Odisseu no Canto XI da Odisseia de Homero” da doutoranda Stépha-
nie Barros Madureira. Nele, a autora parte de questões alimentares como um dife-
renciador nas relações e nas práticas rituais entre os vivos e os mortos e, para tanto, 
explora o ritual feito por Odisseu aos mortos, evidenciando pontos de identidade/

1 https://noticiasdonorte.publ.cv/100775/o-padre-o-filho-e-a-mae-a-irreparavel-solidao-dos-funerais-
-em-italia/; https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/03/25/coronavirus-a-dor-das-familias-
-proibidas-de-enterrar-seus-mortos-na-italia.html; https://www.agazeta.com.br/editorial/caminhoes-
-com-corpos-sao-retrato-da-tragedia-do-coronavirus-0320.
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alteridade, comensalidade e sacrifício. Ainda na Hélade, o especialista2 Paulo Henri-
que Pagliarelli dos Reis nos apresenta a tênue relação entre a morte e a imortalidade 
a partir da figura do personagem mítico Héracles. Seu artigo “Morrer e tornar-se 
imortal: Héracles e as representações iconográficas na cerâmica grega entre os sé-
culos VI e IV a.C.” investiga as imagens nos vasos áticos que remetem a passagem da 
busca de Héracles por Cérbero (o cão do Hades) e sua apoteose no Olimpo, em uma 
perspectiva pan-helênica para compreender a morte e a imortalidade no contexto 
da religião grega. Por fim, terminamos a viagem na morte e no morrer com o artigo 
de Erimar Wanderson Da Cunha Cruz, que traz a relação entre passado e presente 
e suas leituras. Com o artigo “Filhas de Deméter, companheiras de Perséfone: uma 
análise comparativa da performance ritual feminina em lamentos gregos modernos”, 
o autor parte da Literatura Comparada para traçar uma análise sobre as lamenta-
ções funerárias gregas da Antiguidade e da Contemporaneidade, observando sobre-
tudo as continuidades entre estes dois modelos. 

 Esta edição da revista também é composta por quatro artigos livres. O artigo 
“A fase de ‘pré-sacrifício’ e a figuração de animais: uma revisão bibliográfica sobre as 
cenas do ritual de sacrifício animal em vasos de cerâmica pintados da região da Ática 
— séc. V a.C.” do graduando Erik de Lima Correia, que nos apresenta uma discussão 
acerca da historiografia sobre o sacrifício animal presente em vasos de cerâmica, 
sobretudo a fase nomeada de “pré-sacrifício”. Para tanto, busca compreender os sig-
nificados das representações de animais e os papéis desempenhados na imagem. 
Em nova relação traçada entre o passado e o presente, a graduanda Vanessa de 
Mendonça Rodrigues dos Santos, “Os clássicos e os gregos, os clássicos e nós: refle-
xões sobre a Ilíada de Homero e suas percepções ontem e hoje”, examina o papel da 
obra homérica Ilíada na formação da paideía helênica destacando os elementos de 
um discurso mobilizador de modelos e ideais na Antiguidade, que também foram uti-
lizados para a ideia de um modelo de Ocidente. No artigo “As mães de Roma: os usos 
e a valorização da maternidade na reforma moral augustana”, da graduanda Luisa 
Amado Monteiro, nos é apresentado que a maternidade feminina implica relações de 
poder e gênero, e que no período do Principado de Augusto é possível verificar tais 
questões na arquitetura, na literatura e na legislação. O graduando Samir de Barros 
Rebêlo estuda os relevos do palácio assírio durante o Primeiro Milênio. Seu artigo 
“Imagens do Oriente Antigo: iconografia de guerra na sociedade mesopotâmica assí-
ria dos séculos IX a.C. ao VII a.C.” busca, a partir da análise imagética, identificar nos 
relevos com a temática de guerra questões de versam sobre a legitimação do poder 
dos governantes do período trabalhado. 

 A resenha do doutorando Jorge Steimback Barbosa Junior sobre a recentís-
sima obra Ressurreição: Recepções na Literatura e Cultura Material Antigas Cristãs nos 
mostra a reunião de diversos artigos de pesquisadores, sob a organização de André 
Chevitarese, Juliana Cavalcanti e Tayná de Maria, membros do Laboratório de História 
das Experiências Religiosas e do Programa de Pós-Graduação em História Compara-
da. Sob a perspectiva do resenhista, a temática, como bem observa, coaduna-se ao 

2 Era discente do curso de Especialização quando enviou o artigo.
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tema do dossiê. Pois bem, a ressurreição mostra-se como uma vitória sobre a morte 
e o morrer.

Nesta edição também contamos com um estudo tradutório do doutorando 
Sérgio Luiz Gusmão Gimenes Romero sob o título “Exercício Tradutório de um Frag-
mento do Íon, de Eurípides”, que nos mostra as muitas possibilidades de compre-
ender o grego antigo e efetivar sua tradução. Este trabalho, como bem indica, está 
inserido no projeto Truπersa - “Trupe de Tradução de Teatro Antigo”. 

Ao pensarmos no título do dossiê — “A última viagem humana” — propomos 
que a morte não é um fim em si mesma, afinal toda viagem nos leva para algum lu-
gar. O lugar dessa última viagem é tão variável no conjunto de crenças e imaginários 
que nos serve de objetos de estudos — e quiçá nossas experiências atuais também 
o serão para os pesquisadores que virão. Convidamos, assim, que o leitor embarque 
nesta viagem com a leitura dos artigos que compõem esta edição da Revista Gaîa. 



A última viagem humana
a morte e o morrer nas 
sociedades do Mundo Antigo
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A cultura visual do mundo dos 
mortos na cerâmica ática do século 
v a.C.1

Bruno dos Santos Menegatti

Graduando em Artes Visuais (ECA-USP)
Bolsista de iniciação científica da FAPESP

brunomenegatti@usp.br
Orientadora: Prof. Dra. Camila Diogo de Souza (Pesquisadora Visitante UFF)

RESUMO

 Apresenta-se neste estudo um breve panorama da construção imagética, ideológica 
e social do mundo dos mortos a partir da análise da cerâmica funerária ática pro-
duzida durante o século V a.C. Examina-se também as transformações por ela sofri-
das em relação aos elementos iconográficos e as modificações por ela promovidas a 
partir do agenciamento com o âmbito social e cultural. Caronte é o principal agente 
dessa iconografia mitológico-funerária, devido seu caráter simbólico de anfitrião dos 
mortos em seu novo mundo, que agencia e assegura a passagem para o au-delà pro-
movida pelos ritos funerários e o luto. O reino dos mortos é representado ao longo 
do século V a.C. tanto por meio de configurações mitológicas quanto pelos aspectos 
físicos da coexistência entre elementos materiais do mundo dos vivos e do mundo 
dos mortos. A elaboração de um corpus documental dessas imagens viabiliza sua 
análise a partir de abordagens distintas dos estudos visuais desenvolvidas ao longo 
do século XX que permitem uma compreensão estrutural, simbólica e a inserção das 
imagens nas dinâmicas sociais, considerando-a enquanto cultura visual.

PALAVRAS-CHAVE
 Mundo dos mortos; cultura visual; cerâmica ática; século V a.C.; lécitos de fundo branco.

1 O presente texto constitui um recorte da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A materialidade 
do mundo dos mortos nas representações iconográficas da cerâmica ática do Período Clássico”, sob orien-
tação da Profa. Dra. Camila Diogo de Souza, desenvolvida no Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo (MAE/USP) com bolsa FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo), vigente entre 2017 e 2019.
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ABSTRACT

This paper presents a brief overview of the imagery, ideological and social construc-
tion of the world of the dead from Attic funerary pottery produced during the 5th 
century BC. The aim is to analyze the transformations in this imagery considering 
the iconographical aspects and the modifications it produced by social and cultural 
agency. Charon is the main agent of this mythological-funerary iconography due to 
his symbolic character of host of the dead in their new world and who ensures the 
passage to the au-delà promoted by the funeral rites and mourning. The kingdom of 
the dead is represented throughout the fifth century BC through both mythological 
configurations and physical aspects of the coexistence between material elements 
of the world of the living and the world of the dead. The elaboration of a documen-
tary corpus of these images makes possible its analysis from different approaches of 
the visual studies developed during the twentieth century that allow a structural and 
symbolic understanding and the insertion of the images in the social dynamics, con-
sidered as visual culture.

KEYWORDS
The world of the dead; visual culture; attic pottery production; 5th century BC; white-grou-
nd lekythoi.

Contextualizando a construção do mundo 
dos mortos

A construção do imaginário da morada dos mortos foi tarefa de várias gerações 
de artistas atenienses durante o século V a.C. e seus períodos adjacentes. O resultado 
desse esforço, como veremos, é um substrato sólido, que apesar de suas expressões 
variadas nas mais diversas formas de linguagens e contextos, ainda reverbera em 
nossos dias. O pensamento abstrato dos cidadãos áticos promoveu compreensões e 
concepções do reino dos mortos, como sua paisagem (natureza e arquitetura) e per-
sonagens (divinos e mortais), de modo a arquitetar associações expressas por meio 
da oralidade, da pintura e da literatura que fundamentaram a iconografia funerária 
do período promovendo a visualidade mitológica geral do mundo pertencente àque-
les que faleceram. Há de se respeitar as distâncias entre os nichos sociais atenienses 
que articularam tal conjunto de elementos na construção de um mundo imaginário, 
entretanto ao observar atentamente cada narrativa clássica operada na dimensão do 
rito funerário e da comédia, por exemplo, notaremos no desenvolver do argumento 
central desse artigo elementos que contribuem para uma coesão própria de uma ce-
nografia do Hades. Este recorte temático foi relegado ao segundo plano por muitos 
estudiosos da Antiguidade Clássica – provavelmente até pelos próprios atenienses – 
como um pretexto contextual para o desenvolvimento da narrativa heróica, cômica e 
mesmo funerária. No entanto, a originalidade deste estudo cabe na centralização do 
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tema do reino dos mortos em Atenas como detentor de uma historicidade própria 
através de elementos iconográficos e simbólicos que promovem dentro de um recor-
te temporal um imaginário comum que se capilariza numa variedade de narrativas e 
usos.

As representações da morte, do morrer e do mundo dos mortos na cerâmi-
ca ática possuem suas origens no Período Geométrico com as cenas de próthesis e 
ekphorá, que passam a ser representadas fora da dimensão funerária na técnica de 
figuras negras e figuras vermelhas durante o Período Arcaico e Clássico por meio 
de episódios mitológicos identificados como, por exemplo, a Nekyia2  de Odisseu e a 
descida ao submundo de Héracles também realizando sua jornada ao Hades para 
capturar Cérbero.

Na documentação textual, observam-se representações do mundo dos mortos 
na Odisseia por meio dos sonhos de Aquiles – demonstrado adiante – no discurso da 
gênese divina na Teogonia de Hesíodo e, posteriormente, nas instruções pós-mor-
te dos Poemas Órficos presentes em plaquetas funerárias de ouro, cuja produção 
foi intermitente durante a Antiguidade; em Aristófanes na comédia clássica As Rãs 
(obra também presente no cerne da argumentação deste estudo); e na imortalidade 
da alma na obra Fédon de Platão, que em sua obra filosófica nos traz reflexões do 
destino da alma humana após deixar este mundo. Na composição deste quadro, a 
narrativa ctônica e arquitetação de um cenário do Hades demonstrou-se sujeita às 
narrativas e usos centrais, cuja articulação e aproximação desta documentação tor-
na-se uma tarefa tortuosa por se tratar de grupos sociais distintos, mais próximos da 
aristocracia com as fontes textuais, ou ainda, de grupos menos especificos ao abor-
dar a cultura material – neste caso, a cerâmica grega – que move uma quantidade 
maior de indivíduos com acesso às imagens devido à extensão da produção, comer-
cialização, circulação, consumo e descarte. Portanto, a partir da análise sistemática 
de cada documento, e por seguinte, as variáveis da composição do reino de Hades, 
não notamos uma aleatoriedade com fins de ilustrar e contextualizar rapidamente 
a paisagem na qual os personagens humanos ou mitológicos acessam, tal qual é o 
argumento utilizado por Francisco Abellán (1995) no livro Los camiños de la muerte: 
Religión, rito e iconografia del paso al más allá em la Grécia antigua ao pontuar que “ne-
nhum trabalho cujo objetivo é narrar ou ilustrar a passagem para o além foi preser-
vado e, quando as descrições do mundo dos mortos são enfrentadas, elas surgem 
como motivos secundários ou meras aventuras literárias. (...) [Trata-se, portanto de] 
uma licença literária para poder incluir rapidamente uma série de narrativas que, 
de outra forma, o protagonista e o leitor não poderiam conhecer” (ABELLÁN, 1995, 
p. 16). Em parte, a afirmação de Abellán é correta, porém imprecisa. A cenografia é 
coesa e sistematizável e suas mudanças são coletivas e não pertencentes a um único 
grupo social. A compreensão deste ponto é fundamental para o decorrer assertivo 

2 A Nekyia trata-se de um evento ocorrido na Odisséia em que Odisseu vai ao mundo dos mortos 
em busca dos dons advinhos de Tirésias (Hom. Od. XI.139-149). Este tema foi pintado por Polignoto 
no templo de Delfos na metade do século V a.C. e descrito por Pausânias séculos à frente no texto 
“Descrição da Grécia” onde o autor se debruça no relato de muitos monumentos gregos (Paus. Des. Gr. 
X.25.1-31.12).
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da argumentação proposta, pois é a partir da experiência grega de viagens ao mundo 
dos mortos, que temos em Vírgilio e Dante Alighieri, por exemplo, novas superposi-
ções de visões e acepções do tema3.

Reflexões teórico-metodológicas:  da  i cono-
gra f ia - i cono log ia  à  cu l tura  v i sua l

Durante o século V a.C. em Atenas, floresce uma iconografia funerária, cujas 
ações na vida social ateniense e no exercício criativo das articulações individuais do 
substrato mitológico comum4 do período promoveram efeitos em outras linguagens, 
contextos e sentidos mais amplos que os mitos também operavam. É neste sentido 
que se entende o conceito de Cultura Visual de uma sociedade localizada no tempo e 
espaço nas abordagens iconográficas mais atuais. Os estudos iconográficos do início 
do século XX5 foram alvos de crítica durante as décadas seguintes devido seu caráter 
estrutural e positivista. Foi a partir destes questionamentos de uma análise redutora 
da imagem em si mesma e do momento geral que as ciências humanas viveram du-
rante a década de 1960 com a virada linguística, que o objeto visual se tornou um ve-
ículo simbólico e que passou a promover acesso à dimensão ideológica das formas. 
Neste berço nasceu a Arqueologia da Imagem tutelada pelos estudos semióticos e 

3 De acordo com Radcliffe G. Edmonds III na obra Myths of the Underworld Journey: Plato, Aristophanes, 
and the “Orphic” Gold Tablets (2004), “os mitos escatológicos gregos fornecem um objeto de estudo par-
ticularmente interessante a esse respeito, é claro, porque eles estabeleceram os termos para muito do 
discurso posterior sobre a vida após a morte na civilização ocidental. Não apenas as sociedades hele-
nísticas e romanas, mas também os impérios cristãos posteriores, debateram a imortalidade da alma e 
seu destino após a morte em grande parte em termos de imagens e nomes emprestados da mitologia 
grega.” In: EDMONDS, R. G., III. Myths of the Underworld Journey: Plato, Aristophanes, and the “Orphic” Gold 
Tablets. New York: Cambridge University Press, 2004, p. 3.

4 Este substrato mitológico comum, aqui mencionado nestes termos, refere-se a um conjunto de 
elementos formais operacionalizados de forma semelhante em diversos nichos da produção cultural 
ateniense e produzindo, portanto, um corpus coeso e historicizável do reino dos mortos. O substrato, ou 
a forma geral de cenografização do Hades, foi utilização por pintores, oradores, filósofos e dramaturgos 
gregos em prol de seus próprios interesses narrativos sujeitos a funções diversas, de modo secundário 
e num primeiro olhar, apenas contextual, sem qualquer compromisso ou reflexão de uma tradição an-
terior. Um olhar mais generoso e análitico sobre essa documentação, objetivo central deste estudo, traz 
à superfície esta cadeia de relações, demonstrando que não se trata de representações descompromis-
sadas, mas sim correlacionadas a toda uma cultura visual de seu próprio tempo e espaço.

5 Há uma tradição na História da Arte durante os últimos dois séculos de abordagens das imagens 
figurativas que ficou conhecida como iconografia e iconologia, cuja sistematização ainda pertinente aos 
estudos presentes remonta o século XX. As análises iconográficas de Erwin Panofsky, assim como os 
estudos atribucionistas da cerâmica grega de John Beazley, apresentam a importância do método do-
cumentário de de interpretação para a identificação de constâncias e dissonâncias dependendo dos 
interesses do pesquisador. Recorrências de estilos, formas, temas e inclusive artistas são possíveis de 
serem elocubradas a partir do exame comparativo das imagens. Limitados pelas reflexões promovidas 
pelo seu próprio objeto, a imagem, pouco se remeteu à sua materialidade. O estudo da imagem no 
início do século XX deve, em grande medida, à Filologia e, portanto, considerando a imagem como ilus-
tração dos textos antigos.
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inexoráveis às análises de Phillipp Bruneau6, um dos principais expoentes deste novo 
campo investigativo durante e após a década de 1970. É fundamental compreender 
que para Bruneau (1984) a imagem não é uma simples reprodução do mundo da 
vida, pelo contrário, toda representação é uma idealização de uma série de elemen-
tos que articulamos dentro de uma linguagem.

Os vasos cerâmicos durante o século V a.C. em Atenas, cujas pinturas estive-
ram presentes dos banquetes aos túmulos, resguardaram suas continuidades e es-
pecificidades narrativas do reino dos mortos de acordo com as articulações artísticas 
dos pintores e das preferências de suas clientelas. Embora o tema da morte possua a 
esfera mitológica como ponto de inflexão com o mundo da vida, temos testemunhos 
materiais de uma manipulação deste referente mágico de acordo com a diversidade 
das intenções dos pintores de vasos, da mesma maneira que a variação sujeita aos 
diferentes usos pelos consumidores.

Os estudos da imagem passaram a se tornar cada vez mais amplos e comple-
xos a partir da inserção de questões que abrangem sua dimensão material e social 
na esfera da produção cultural7, criticando uma espécie de fetichismo semiótico8 que 
atribui à imagem uma valoração da forma estética em detrimento do suporte mate-
rial e inserção nas dinâmicas sociais. Nesse sentido, os significados e a interpretação 
das imagens buscam ir além do processo de reconhecimento do referente da ima-
gem e tentam alcançar os papéis, usos e  funções que a imagem possui na sociedade, 
definindo-a integralmente como cultura visual.

6 De acordo com Bruneau em seu artigo De L’Image (1984), o estudo iconográfico trata-se da descrição 
de elementos formais e fundamentais da imagem, de modo a evidenciar suas singularidades técnicas, 
como o traçado do pincel que compõe a decoração, assim como a cromaticidade e as características 
formais figurativas, exercendo um processo primevo de identificação e classificação. No entanto, a ori-
ginalidade do método consiste na inserção do paralelismo analítico com os referenciais temáticos, ou 
seja, com aquilo que é representado pelo artista ou, se preferirmos, produtor de imagens. De acordo 
com o autor, "a boa tradição da História da Arte, que se interessa quase que exclusivamente pela esté-
tica, considera a obra artística um mero jogo de formas", desse modo cabe à Arqueologia da Imagem, 
"revelar a identidade dos processos sobre a diversidade infinita de realizações" constituintes do corpus 
imagético (ALDROVANDI, 2009, p. 40, apud BRUNEAU, 1986, p. 252-256).

7 Esta nova abordagem possui suas raízes na década de 1990 e busca, com o escopo das disciplinas 
das ciências humanas, uma teoria da imagem. A Arqueologia da Imagem pretende a existência de um 
ambiente compartilhado entre a linguagem e a visualidade. O que tem sido chamado de "a virada pic-
tórica" é justo para suceder a "virada linguística". O modelo proposto por Martin Jay de “ler as imagens” 
e “ver os textos” serviu produtivamente como a metáfora aos modelos de espectatorialidade e visuali-
dade que se recusam a ser redescritos em termos inteiramente lingüísticos. “O visual está resistindo à 
subsunção sob a rubrica da discursividade; a imagem está exigindo seu próprio modo de análise.” In: 
BRENNAN, T.; JAY, Martin. (eds.). Vision in context. Historical and contemporary perspectives on sight. Lon-
don: Routledge, 1996, p. 1.

8 Segundo Meneses no artigo Rumo a uma “História Visual” (2005) “não é de estranhar, pois, que a 
Semiótica esteja ocupando um lugar em que há pouco dominava a Iconografia/Iconologia de Panofsky, 
com a mesma ênfase na estrutura, na imanência, e até mesmo num certo essencialismo, acompanhado, 
muitas vezes por um subreptício fetichismo no tratamento das imagens”. In: MENESES, Ulpiano T. Bezer-
ra de. Rumo a uma “História Visual”. In: MARTINS, J. S.; ECKERT, C.; NOVAES, S. C. (orgs.). O imaginário e o 
poético nas Ciências Sociais. Bauru, SP: EDUSC, 2005, p. 5.
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A s séries iconográficas são vetores para a investigação de aspec-
tos relevantes na organização, funcionamento e transformação 

de uma sociedade. (...) Assim, a expressão “História Visual” só teria al-
gum sentido se se tratasse não de uma História produzida a partir de 
documentos visuais (exclusiva ou predominantemente), mas de qual-
quer tipo de documento e objetivando examinar a dimensão visual da 
sociedade. “Visual” se refere, nessas condições, à sociedade e não às 
fontes para seu conhecimento — embora seja óbvio que aí se impõe 
a necessidade de incluir e mesmo eventualmente privilegiar fontes de 
caráter visual. Mas são os problemas visuais que terão de justificar o 
adjetivo aposto a “História” (MENESES, 2003, p. 27-28). 

Meneses no artigo Fontes visuais, cultura visual, história visual: balanço provisório, 
propostas cautelares (2003) propõe três focos entrelaçados de análise como norte-
adores dos novos estudos visuais, de modo a elucidar as questões da experiência 
visual de uma determinada sociedade do espaço-tempo formada por categorias dis-
cursivas e práticas. Assim, o primeiro desses eixos, o visual, consiste na iconosfera, ou 
seja, trata-se daquilo que é produzido, circulado, consumido e preferencialmente in-
serido no mundo das imagens e estímulos visuais. Como Atenas apresenta-se como 
uma sociedade em que as alegorias são difundidas amplamente em imagens por 
meio de construções arquitetônicas, afrescos, vasos cerâmicos, terracotas e estatuá-
ria, o estatuto da visão é privilegiado, como ocorre em poucos exemplos históricos. A 
dimensão visual, ou a visualidade ateniense, é, de fato, um dos motores sociais mais 
capilarizados na pólis, mas compartilha “variações, combinações e recombinações” 
no universo dos sentidos9.

O segundo foco trata-se do visível, relativo à construção das imagens ligadas 
ao poder e a tradição. Nem toda representação visual de um mito, por exemplo, 
apresenta apelo popular ou interesse político, pois depende das relações de produ-
ção e circulação de objetos e das dinâmicas da sociedade. Esta veiculação do que é 
adequado e inadequado na dinâmica interna de uma sociedade é capaz de produzir 
recorrências iconográficas, estilísticas e formais e, portanto, uma certa padronização 
da produção, um substrato que o artista pode articular sua individualidade dentro 
de determinadas limitações. Àqueles que se adequam melhor às demandas sociais 
adquirem notoriedade e passam a nortear as novas produções dentro das relações 
dialéticas e temporalidades sociais. 

Este constitui o último foco, a visão, que se refere aos modos de ver de uma 
sociedade. Trata-se da síntese entre o que é produzido e consumido dentro de um 

9 “(...) os esquemas compositivos da arquitetura grega (principalmente a do templo) são de matriz 
essencialmente táctil, que preserva, na fórmula modular, a personalidade dos componentes. (...) No 
próprio urbanismo, seja nas cidades, seja nos santuários, há ausência manifesta de uma ordem visual 
organizada e global. A relação entre as partes não é visual, é também táctil. A figuração arcaica (que 
teve muitas repercussões) é de caráter ostensivamente analítica. A escultura não contempla relações 
espaciais, mas a identidade das partes, cuja articulação permanece sempre apreensível. Na Geometria, 
diversamente do que ocorre no Ocidente moderno, no qual o que conta é como as formas aparecem 
ao espectador, na Grécia antiga era como as formas podiam ser sentidas, como pelo tato” (MENESES, 
2005, p. 8).
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recorte temporal, o “olho da época” que, ressignificado para cada indivíduo em sua 
dimensão subjetiva, resulta numa série de interações entre sujeito-objeto capazes de 
reverberar padrões de gosto. Para Meneses, a visão é a etapa final da cadeia em que 
a imagem que chega ao observador, após a produção e construção, é então percebi-
da, avaliada e julgada a promover “os modelos e modalidades do olhar (o olhar de re-
lance, o olhar patriarcal, o olhar reificador, o olhar masculino, o olhar turístico, o olhar 
erótico, o olhar casto, o olhar reprimido ou condicionado etc.)” (MENESES, 2005, p. 2).

O reino de Hades:  entre  a  morte ,  a  mi to log ia  e 
Atenas

Este estudo busca, portanto, refletir sobre a visualidade do reino dos mortos 
na cultura visual, de modo a oferecer a sua pequena contribuição aos grandes estu-
dos sobre o tema a partir da análise dos lécitos de fundo branco devido seu caráter 
exclusivamente funerário – ou seja, acompanhava o morto em sua sepultura – e de-
tentor da maior amostra visual na região da ática durante o século V a.C.10 Dentre os 
motivos da ascenção dos lécitos brancos para além do processo de evolução formal 
(estética), foi seu condicionamento às situações especiais da democracia ateniense já 
em meados do fim do século VI a.C, quando – em 508 a.C. – Clístenes promoveu uma 
série de reformas de tradição soloniana que buscavam a isonomia da vida pública. 
Os funerais, de acordo com Plutarco, foram regulados de modo a desaprovar o luxo 
e ostentação de grandes monumentos funerários – como as estelas – da mesma 
maneira que a restrição da lamentação da próthesis pelas mulheres e da ekphorá, cor-
tejo fúnebre acompanhado também pela lamentação pública ao morto (Plut. Vit. Sol. 
XXI.4-5). O lamento feminino foi resguardado à esfera privada, onde a pólis não exer-
cia a mesma influência. Posteriormente, também foi atribuído ao cemitério público 
Demosion Sema os enterros públicos para os guerreiros mortos na guerra contra os 
persas durante a primeira metade do século V a.C. É nesta medida que já podemos 
observar o encaminhamento de longas contradições ao longo de todo o século V a. 
C. entre aristocracia e cidadãos atenienses, seus valores familiares, e a promoção do 
espaço público através da democracia (CERQUEIRA, 2014, 87-89).

10 Testemunhos únicos da produção cerâmica ática no século V a.C. em relação à sua função exclu-
sivamente funerária, os lécitos de fundo branco também são um registro raro da pintura policromada 
presente nos afrescos gregos que não chegaram até nós. Estes objetos tratam-se, no século V a.C., de 
veículos de uma originalidade técnica que marcou o processo de complexificação das representações 
de fundo branco. Atualmente, apesar do registro de peças com a policromia preservada, são os vasos 
as maiores amostragens desta produção. A pintura policrômica após a queima está sujeita a uma maior 
fragilidade de preservação do que àquela aplicada no vaso antes dele ser submetido à altas temperatu-
ras no processo de queima em fornos fechados permitindo a fusão da pintura na cerâmica e, portanto, 
uma maior durabilidade das imagens. Daquilo que permaneceu destes vasos com policromia, estão 
as silhuetas das formas figurativas, semelhantes a produção no estilo de esboço, cujas formas eram 
apenas delineadas sob o mesmo fundo branco. Contudo, a originalidade dos lécitos de fundo branco 
também está na temática de seu repertório iconográfico relacionada à sua função específica: carregam 
narrativas mitológicas e relacionadas às dimensões do rito funerário. Caronte, Hermes psychopompós, 
Thánatos e Hypnos são as entidades ctônicas principais na construção desta imagética funerária.
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Apesar dos lécitos de fundo branco consistirem a maior amostragem das re-
presentações iconográficas do reino dos mortos, estes objetos possuem uma ico-
nografia muito mais ampla e diversificada, como cenas domésticas e visitas à tumba 
do morto sem qualquer conotação mitológica11. Contudo, em relação à morte, ao 
morrer e a dimensão mitológica, cenas com Caronte, o barqueiro infernal, Thánatos, 
a personificação da morte, Hypnos, a entidade do sono e Hermes psychopompós, o 
guia das almas para o mundo dos mortos, são as mais recorrentes12. Outras divinda-
des são representadas em menor escala como Perséfone e Hades, os governantes 
do reino dos mortos; assim como Deméter, a mãe de Perséfone. Devido seu cará-
ter funerário, os lécitos de fundo branco também apresentam a representação dos 
mortos, seja em forma corpórea ou metafísica, como eidolon, a despersonificação da 
individualidade ou “alma” do falecido. A evocação desses personagens divinos traz 
a representação do reino dos mortos sem necessariamente apresentá-la de forma 
central com atributos cenográficos e espaciais, pois estes personagens são parte da 
própria ontologia do mundo de Hades13.

11 Na obra Picturing Death in Classical Athens, The Evidence of the White Lekythoi (2005) de John Oakley, 
argumenta-se que “assim, existem várias razões importantes e sólidas para que uma gama limitada 
de imagens seja encontrada nos lécitos brancos e policromados, que pode ser resumido da seguinte 
forma. Primeiro, as imagens estão intimamente ligadas ao rito funerário, refletindo os três principais es-
tados envolvidos com os ritos de passagem. Segundo, eles servem como modelos de como o oikos, es-
pecialmente as mulheres, mas também os homens, até certo ponto, devem lidar com a morte, refletindo 
as emoções e obrigações adequadas que eles têm, para que os mortos não reajam mal. E finalmente, 
eles oferecem segurança, lembrando aos vivos que seus entes queridos não estão completamente 
perdidos, e que eles e suas famílias, passadas e presentes, sobreviverão com sucesso à transição para 
um novo estado de ser. Isto foi contratado quase constantemente em guerra, onde os atenienses que 
perderam um ente querido seguramente favoreceriam imagens que ofereceram apoio e consolação.” 
(OAKLEY, 2005, p. 231).

12 Para este estudo, foram catalogados 94 lécitos de fundo branco de função exclusivamente fune-
rária com pinturas mitológicas de caráter ctônico. Considera-se, portanto, que a imagem deve ser lida 
como documento preferencial e não como objeto de estudo – sendo este último a sociedade que a 
produziu – convém ao mesmo tempo, a necessidade da articulação de outras fontes para a compreen-
são da dinâmica histórica exercida pelas imagens em Atenas, durante o século V. A construção de um 
corpus imagético, o catálogo foi a etapa inicial e primordial para a reflexão de associações e dissociações 
de indivíduos artistas na produção de suas próprias imagens sobre o mundo dos mortos, tanto em seus 
legados quanto em sua própria contemporaneidade – transmitidos pelo vaso cerâmico no mundo grego 
e nos seus arredores por séculos e também a todos nós, mais de dois milênios à frente.

13 Ao resguardar distanciamento das tortuosas discussões sobre a definição de mito, Edmonds (2004) 
demonstra uma separação entre a narrativa mitológica promovida pela mente dos artistas e os contos 
tradicionais dos quais tanto o próprio artista quanto o público estão embebidos socialmente. Estes con-
tos tradicionais são parte do substrato comum compartilhado por uma mesma dimensão simbólica que 
inunda de significado o conto, o poema, a pintura etc. Dessa forma, pela razão de nós pertencermos a 
um outro tempo e longe do contexto ateniense original do século V a.C. não compartilhamos das mes-
mas conexões cognitivas que promovem um único pensamento abstrato com alegorias e metáforas da 
época. A documentação levantada, sobretudo os lécitos de fundo branco foram obras produzidas para 
o consumo ateniense do século V a.C. e não para milênios à frente e, assim, a nossa compreensão para 
além do que retrata a imagem nunca será totalizadora. Contudo, as elucubrações a respeito do alcance 
dos significados simbólicos das representações do mundo dos mortos deverão ser sempre pleiteadas 
na tentativa de reconhecimento das inserções dos registros materiais que chegaram e continuam vindo 
até nós. O mito presente no imaginário comum é expresso cotidianamente por indivíduos nas mais 
diversas formas. É parte, sobretudo, de um sistema simbólico compartilhado pelos habitantes da região 
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De todas essas cenas, nos deteremos nas representações de Caronte por se 
apresentarem como as mais expressivas da cultura visual da morte e morrer dos 
lécitos de fundo branco14. Ao mesmo tempo, são estes vasos funerários o principal 
suporte da iconografia do barqueiro do mundo dos mortos, com raríssimas exce-
ções encontradas durante o processo de catalogação15. Há, portanto, uma evidência 
categórica da relação mútua entre imagem e suporte. Essa hipótese é corroborada 
pelo caráter simbólico de Caronte na esfera do luto associado ao lécito funerário, da 
despedida e da boa passagem dos mortos ao au-delà, o mundo além do mundo dos 
vivos. Trata-se do principal anfitrião da nova existência daqueles que partiram do 
mundo dos vivos na companhia dos guias das almas ao reino dos mortos, nos braços 
de Thánatos e Hypnos ou conduzidas pelas mãos de Hermes psychopompós. 

da ática que, ao ser empregado na pintura de vasos, dispensa maiores justificativas, enquanto as formas 
de uso, as articulações do mito, devem ser constantemente evidenciadas ao público afim de persua-
di-lo ao consumo face à concorrência de difusão mitológica semelhante. Portanto “um mito ou ritual é 
uma expressão particular criada a partir de material tradicional, um conto tradicional pode ser definido 
como todo o conjunto de histórias centradas em torno de um determinado elemento tradicional, seja 
um personagem como Teseu, uma estrutura de enredo como matar um monstro ou até um ritual como 
sacríficio. Todos os contos que envolvem Teseu como um personagem central evocam na plateia uma 
lembrança das outras histórias que foram contadas sobre o herói, as associações ligadas a esses outros 
contos aumentam o significado do conto individual. Da mesma forma, contos que mostram o herói 
matando um monstro lembram outros contos com esse padrão de ação, de modo que Teseu matando 
a porca de Megara evoca o assassinato do Leão de Nemeia por Héracles, sem mencionar o Javali de 
Erimanto. Assim, enquanto um mito é moldado e definido pelo narrador, um conto tradicional é uma 
classificação secundária, definida pelo público que faz as associações entre os diferentes mitos, agru-
pando várias falas.” (EDMONDS, 2004, p. 10).

14 Nos registros atenienses escritos e contemporâneos aos lécitos, pouco nos chegou sobre Caronte, 
entretanto, é deste mesmo período as primeiras menções escritas do barqueiro de Hades em um frag-
mento do poema épico chamado Miníada (SOURVINOU-INWOOD, 1985, p.303). Nesta escassa literatura 
do século V a.C. que faz menção ao Caronte, poucos dos seus atributos físicos são descritos. É possível 
que os lécitos de fundo branco tenham sido os primeiros experimentos da construção imagética deste 
personagem, de modo que após o Período Clássico tenham participação fundamental na gênese da 
imagética reverberada nas obras de Virgílio e Sêneca. Na Eneida de Virgílio, autor muito posterior ao 
século V a.C., Caronte é descrito com barba e cabelo grisalhos, configurando uma figura masculina ido-
sa, porém viril (Verg. Aen. VI.295-312). Veste uma túnica amarrada por um único nó sobre os ombros 
nos remetendo a uma peça de vestuário denominada de exomis. Dois séculos depois, Sêneca ainda irá 
descrever o barqueiro novamente como um homem velho, com barba, bochechas afundadas, vestido 
com um traje sujo preso por um nó e que porta um longo bastão, o varejão, para seu ofício (Senec. Herc. 
fur. 726). Apesar do seu caráter estritamente funerário, destinado às oferendas aos mortos, o lécito de 
fundo branco foi alvo de uma contemplação ampla o suficiente para a adquirir um status na esfera vi-
sível da sociedade ateniense principalmente na esfera produtiva, cuja visão fomentada nas relações de 
mercado e consumo foi transmitida para as próximas gerações após séculos.

15 O vaso com representação de Caronte mais antigo do levantamento realizado para o corpus do-
cumental apresenta uma grande quantidade de eidola e data da virada do século VI a.C. para o século 
V a.C. Trata-se de um suporte cerâmico para vasos localizado com o número 560 em Liebienghaus, 
Frankfurt. O objeto foi reconstituído e as partes originais registram Caronte sentado em sua barca, ves-
tido com um himátion e acompanhado por uma grande quantidade de eidola. Dessa forma, a presença 
inexpressiva do Caronte neste período em comparação com a recorrência substancial do barqueiro 
nos lécitos de fundo branco demonstra uma ruptura iconográfica promovida pela ascenção do século V 
a.C. e do novo estilo de fundo branco. A ausência de atribuição deste objeto demonstra por sua falta de 
comparações também a sua excepcionalidade diante da produção de vasos do mesmo período, ainda 
que pertença notadamente ao estilo de figuras negras.
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Caronte é geralmente acompanhado de sua barca e portando um varejão, jun-
tamente com eidola, representações de pequenos humanóides alados, que recep-
cionam os recém mortos pintados em seus corpos físicos. Um eidolon consiste em 
uma existência inconsciente que segundo Emily Vermeule, no livro Aspects of Death in 
Early Greek Art and Poetry (1979), “chora seu próprio corpo perdido e a luz do sol de 
maneira repetitiva e sem criatividade” (VERMEULE, 1979. p.8):

P ode durar para sempre como uma imagem no submundo, se o 
seu dono vivo tivesse entrado na mitologia ou na história, ou po-

de ser esquecido quando essa identidade na Terra desapareceu da 
memória comum. Essa resistência no submundo não é exatamente a 
mesma coisa que a imortalidade. A psique em particular no submundo 
não está precisamente disponível para qualquer poeta necromântico 
que se preocupa com isso, mas muitos perderam sua individualidade, 
e são vistos em multidões ou voam anonimamente para receber novos 
mortos (VERMEULE, 1979. p. 8).

Da mesma maneira que Caronte, as entidades eidola são atributos exclusivos 
do reino dos mortos, que além do seu caráter escatológico, do destino final de to-
dos os vivos, é um elemento de construção de um ambiente mitológico específico16. 
Esta iconografia se mostra como um dos principais veículos da visualização do outro 
mundo, de suas divindades ctônicas, da cenografia do reino dos mortos, da mesma 
maneira como o destino de sua própria alma.

De modo geral, Oakley define a existência de dois grandes grupos de cenas que 
aqui nos servirão de ponto de partida. O primeiro grupo trata-se do Caronte sozinho 
ou acompanhado pelo morto, por eidolon, Hermes psychopompós, por outros mortos 
ou, ainda, por um humano vivo que se despede do falecido. Este conjunto iconográ-
fico dura todo o período de produção dos lécitos de fundo branco policromados. O 
segundo grupo iconográfico tem início apenas em 430 a.C., em que o Caronte, bar-
queiro do Hades, aparece em cenas junto à sepultura e não é acompanhado pelos 
mortos (OAKLEY, 2005, p. 125).

Caronte iconograficamente associado às eidola é comum na primeira metade 
do século V a.C., como no lécito do Pintor Sabouroff  (Figura 1), onde estas pequenas 
entidades antropormofizadas aparecem em grande escala, comparável a uma antiga 
composição de figuras negras (ver nota 14). O tema geral é funerário, embora lastre-
ado no substrato mitológico semelhante ao episódio homérico quando Pátroclo, ao 
chegar ao reino dos mortos, contacta Aquiles por meio do sonho exigindo que seus 

16 No corpus documental levantado neste estudo, uma série de elementos cenográficos é categoriza-
da da seguinte forma: sete lécitos de fundo branco com cenas do Caronte acompanhado por eidola, ou-
tros nove exemplares de cenas do barqueiro compartilhadas com estelas funerárias e vinte dois lécitos 
de fundo branco com algum tipo de representação de vegetação. A presença de arbustos vegetais, ro-
chas e hastes de junco – vegetação de margem de rios – é a maior amostragem deste conjunto de vasos, 
sendo o Pintor Reed o principal pintor do Caronte com doze vasos e onze destes são decorados com 
hastes – que derivou o nome do pintor – cuja única exceção à regra trata-se de uma pintura onde uma 
estela funerária ocupa a paisagem (142468, localizado no Museu Nacional de Varsóvia; ver nota 21).
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ritos funerários sejam executados o quantos antes, pois sua passagem pelos rios in-
fernais é impedida por uma grande população de eidola (Hom. Il. XXIII, 58-69). Entre-
tanto, em lécitos de fundo branco com a presença de Caronte é mais recorrente uma 
reduzida quantidade, se não apenas uma única representação dessas entidades.

Figura 1. Desenho da cena do lécito de fundo branco com a presença de Caronte, Hermes, morta e eidola. 
Atenas, National Museum: 1926. (MENEGATTI, B.)

É o caso dos lécitos do Pintor Tymbos, de Atenas (Figura 2) o de Oxford (Figura 
3) que apresentam a mesma composição iconográfica; Caronte acompanhado por 
apenas um eidolon. Aspectos formais divergem entre esses dois vasos como a pos-
tura e composição física do barqueiro, podendo ser mais viril e robusto ou franzino, 
ereto ou encolhido. Atrás de Caronte, em ambas as pinturas, há uma vegetação em 
haste, geralmente interpretadas como hastes de junco, vegetação característica das 
margens de rios. Há também um eidolon que se aproxima da figura do barqueiro com 
os braços estendidos e aparentemente portando uma espécie de manto. No lécito 
de Oxford, Caronte franzino e encolhido apresenta um gesto de receptividade ao 
estender a mão para a pequena figura à sua frente. É, portanto, notável o interesse 
pelo paisagismo das cenas mitológicas em decorrência de uma preferência por um 
sintetismo que aborde aspectos na paisagem de identificação imediata da cena mi-
tológica-funerária.
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Figura 2. Desenho do lécito de fundo branco com a presença de Caronte e eidolon. Atenas, National Mu-
seum: 1926. (MENEGATTI, B.)

Figura 3. Desenho do lécito de fundo branco com a presença de Caronte e eidolon. Oxford, Ashmolean 
Museum: V547. (MENEGATTI, B.)

 Ainda contemporâneo aos lécitos do Pintor Tymbos, está o lécito de figuras 
negras de Boston (Figura 4), do Pintor de Londres E342, que apresenta um notável 
cuidado com os detalhes. A vegetação é mais densa e cobre todo o espaço da cena, 
enquanto Caronte possui seu quítoniscos e barca preenchidas por verniz negro. Pou-
co dos traços do artista resistiu à ação do tempo, mas ainda é observável um deta-
lhamento das mãos de Caronte ao segurar o longo varejão, assim como seus traços 
faciais. Logo a sua frente, um eidolon está presente voando para a direita, assim como 
um outro, mais adiante. A grande novidade é a presença de dois indivíduos, uma fi-
gura jovem, pela baixa estatura e uma figura feminina identificada pelos vestígios de 
pintura branca na face17.

17 Indivíduos na presença do Caronte, geralmente são entendidos como os próprios mortos a quem o 
lécito foi oferecido. A relação entre a produção e o consumo de cenas associados ao oleiro e às famílias 
dos mortos, indicada pela representação carnal de seus entes queridos, seja como jovens, homens ou 
mulheres, passa a fortalecer a proximidade entre a oferenda e o morto, ao invés das representações 
genéricas das figuras das eidola. Esta relação entre Caronte e o morto como representação da transição 
da vida à morte é fortalecida com a presença de uma cena de despedida entre o indivíduo morto e seus 
familiares. Contudo, há de se notar os limites pouco delineados presentes em cada representação de 
modo a distinguir os mortos dos vivos que compartilham a cena. De acordo com o Rebecca Georgiades 
em sua tese Understanding Attic Representations of the Deceased in the Afterlife in Text and Image during the 
6th and 5th Centuries BC de 2016, essa distinção é promovida a partir de atributos visuais que indicam 
indiretamente, as singularidades de cada personagem na cena: “além disso, 24 representações do fale-
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No lécito de fundo branco de Cracóvia18 aparece Hermes psychopompós19 tra-
dicionalmente representado usando um chapéu sem abas com asas, com a perna 
sobre uma pedra diante de Caronte dentro de sua barca acompanhado por uma 
figura feminina envolvida em um manto escuro e sentada com a cabeça baixa apoia-
da por sua mão. A barca de Caronte é tida por Eurípedes como alvo de um evento 
fúnebre e excepcional. Não são comuns às pessoas que se atrevem a velejar sobre 
os rios infernais, senão aos mortos (Eur. Alc., 435-443), o argumento é corroborado 
por Pausânias20 que, em sua descrição da Nekyia de Polygnotos, apresenta o Caronte 
com mais de um morto em sua embarcação (Paus. Desc. Gr., X.28.1-3).

cido mantêm contato visual com Caronte, enquanto 15 representações são simplesmente observadas 
pelo Caronte, atraindo o foco do espectador para o falecido como o assunto principal da cena. Através 
dos gestos, interações e contato visual de Caronte, o falecido se torna a figura mais notável da cena. 
No geral, o desânimo e a inatividade caracterizam os mortos conscientes nessas cenas. Eles freqüente-
mente aparecem envoltos em mantos, aludindo a mortalhas funerárias, que os distinguem das outras 
figuras da cena, como a juventude masculina” (GEORGIADES, 2016, p. 34). Elementos imagéticos como 
o contato visual unilateral a partir do Caronte ou recíproco entre o barqueiro e o morto, portanto, su-
gerem, para Georgiades, a possibilidade da atribuição como personagem falecido. Esta possibilidade 
de indicação aparenta a inserção de uma dimensão subjetiva na interpretação da iconografia devido a 
semântica regional e temporal do uso de linguagem não verbalizada, porém representada visualmente. 
Para Fábio Cerqueira no artigo Abordagens mitológicas na iconografia funerária da cerâmica ática (510-450 
a.C.): repensando a periodização (2015), a representação do corpo para expressar gestos que promovam 
a identificação de personagens nas pinturas de vasos adquire uma função para além da simbolização de 
objetos, como o caso da lira, enquanto atributo de identificação do morto nas cenas de visita ao túmulo: 
“a iconologia destes vasos aponta que, na perspectiva realista, de representação denotativa das práticas 
rituais, o aulós é o instrumento do culto funerário, ao passo que, na perspectiva idealista e mística, a 
lýra é o instrumento que caracteriza a vida dadivosa das almas eleitas no além-túmulo. A lýra ao mesmo 
tempo carrega consigo um magma de significações imaginárias tecido por crenças que vão das Musas 
às Sereias, do orfismo à astronomia.” (CERQUEIRA, 2015, p. 86)

18 O objeto de referência está localizado em Czartoyski Museum, Cracóvia, com o número de inventário 
1251 e pode ser consultado de forma online pelo Beazley Archive: http://www.beazley.ox.ac.uk/record/
F8CAACA6-A5A8-45B3-B3CD-136D1AF73727

19 Hermes psychopompós é descrito como o guia das almas e detentor de atributos que promovem o 
exercer de sua função mitológica de conduzir os mortos para o reino dos mortos: E Hermes, o cilênio, 
convocou as almas/ dos varões pretendentes. Tinha nas mãos a vara/ bela, dourada, com que enfeitiça 
os olhos dos varões/ que bem entender, e outros, adormecidos, desperta./ Com ela agita e  conduz, e 
elas seguem, guinchando./ Como morcegos no recesso de prodigioso antro/ guinchando, voam, quan-
do, da colônia, algum/ tomba da pedra (seguram-se mutuamente no alto)/ assim elas, guinchando, se-
guiam juntas; chefiava-se/ o benéfico Hermes pelos caminhos brumosos. (Hom. Od. XXIV.01-10)

20 Este excerto de Pausânias apresenta elementos que legitimam a possibilidade de Caronte levar ou-
tros mortos ao mesmo tempo ao apontar uma quantidade plural a bordo da barca. Assim, um segundo 
morto na cena pode significar uma dupla morte ou mesmo além das cenas de despedidas, possíveis 
cenas de reencontro entre familiares mortos. Por meio da economia de expressões nos rostos das figu-
ras apresenta uma cena sem muitas emoções, mas direta devido a frequência de expressões distantes 
de um hermetismo que nada revela. Outro ponto revelado por Pausânias é a velhice do barqueiro do 
reino de Hades com remos, assim como a presença de juncos às margens do rio Aqueronte na pintu-
ra de Polygnotos. Esses elementos apresentam uma capilarização da iconografia dos lécitos de fundo 
branco em outras linguagens. Ainda que o Caronte seja na cerâmica uma exclusividade da iconografia 
funerária, o barqueiro aparece reverberando um conjunto iconográfico muito semelhante aos lécitos 
de fundo branco no relato de Pausânias, mas servindo outros propósitos alheios às tradições fúnebres.
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Figura 4. Desenho do lécito de fundo branco com a presença de Caronte, eidola, Hermes, jovem morto e 
uma figura feminina. Boston, Museum of Fine Arts: 95.47. (MENEGATTI, B.)

Os lécitos até então apresentados promovem uma exposição cenográfica 
essencialmente mitológica associada a elementos materiais (rio, vegetação) ressig-
nificados para uma ambientação ctônica e que servem aos propósitos funerários 
intrínsecos ao suporte cerâmico da imagem. Todavia, compartilham um ou outro 
elemento iconográfico pertencente ao mundo dos vivos, como os próprios acompa-
nhantes humanos em cenas de despedida.

O lécito de Paris (Figura 5) apresenta uma estela funerária representada com 
degrais, uma coluna central com seu topo ornamentado com palmetas e fitas. Uma 
faixa de linguetas também decora a estela. Esta cena apresenta um lécito de fundo 
branco sobre o monumento funerário acompanhado por uma figura humana que 
tradicionalmente consistiria na figura do morto. Entretanto, este personagem assu-
me o papel de visitante do túmulo de acordo com Oakley: “uma mulher do outro lado 
da sepultura segura um alabastro e uma cesta com taínia. Ela é uma visitante ou a 
falecida? No caso de um homem com Caronte, há pouca dúvida que ele é uma som-
bra, mas a mulher apresenta um problema, especialmente aquele sobre o lécito de 
Havana. Ela segura um aríbalo e estrígil, objetos mais apropriados para um homem 
morto, sugerindo que ela não é uma morta, mas uma visitante do túmulo” (OAKLEY, 
2005, p. 120).

O lécito de Nova York21 representa uma figura humana de estatura menor que 

21 O objeto de referência está localizado em Metropolitan Museum, Nova York com o número de 
inventário 72.26 e pode ser consultado de forma online pelo Beazley Archive: http://www.beazley.ox.ac.
uk/record/80271F6F-A1F0-4E67-9873-B28B5D6DA0B8
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as demais, mas que se distingue das crianças pelo uso de roupas e atributos carac-
terísticos de homens e mulheres. A ausência de ornamentos e o uso da vestimenta 
sugere o sexo masculino, “um menino de manto que está diante de uma estela tumu-
lar. Trata-se do cruzamento de dois tipos de iconografia típica nos lécitos de fundo 
branco articulando uma mensagem que embora o menino vá com Caronte para Ha-
des, ele ainda será lembrado por sua mãe e outros em seu túmulo, a nova casa para 
seus restos físicos” (OAKLEY, 2005, p. 118).

O Pintor Triglyph, Pintor Quadrate e o Pintor Reed são escolas de artistas que, 
durante o fim do século V a.C., pintam cenas que integram o mundo ctônico e a visita 
ao túmulo. Embora resguardemos um certo cuidado às interpretações de Oakley, é 
claramente perceptível a construção de uma nova paisagem ambígua que sintetiza 
símbolos funerários e mitológicos a partir da intersecção entre essas duas categorias 
de composições em uma mesma pintura. O lécito de fundo branco de Berlim (Figura 
6) demonstra isso muito bem. Característico das pinturas do Pintor Reed, o reino dos 
mortos aparece nas cenas com Caronte por meio da presença de hastes de junco e, 
neste exemplar, a partir de uma composição cenográfica muito mais rica e abundan-
te. A cena é preenchida por hastes de junco representadas atrás do Caronte, e con-
juntos sobrepostos de elipses com riscos horizontais paralelos na parte interna22. 
Para Oakley, “as manchas de cor parecidas com melancias sob Caronte são a tentati-
va do artista de sugerir os vários tons de água em movimento” (OAKLEY, 2005, p. 
123).

Figura 5. Desenho do lécito de fundo branco com a presença de Caronte, estela funerária e figura feminina. 
Paris, Museé du Louvre: CA537. (MENEGATTI, B.)

22 O mesmo não ocorre no vaso de Varsóvia (ver nota 15). A situação é distinta na visualização de uma 
preferência à representação da estela funerária em detrimento da cenografia mágica. A estela surge no 
centro da imagem e está decorada com uma grande palmeta no topo e faixas ao longo da coluna. Este 
é o tipo de composição comum a esta tradição, aparecendo em cinco momentos, enquanto em outros 
quatro momentos, nos vasos do Pintor Triglyph e do Pintor Reed, há uma maior riqueza de elementos 
cenográficos que são utilizados na construção da paisagem.
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Trata-se de um fenômeno visualmente único de um período de meio século na 
cerâmica ática de natureza funerária, a arquitetação de uma realidade ambígua, in-
trínseca e de convívio mútuo entre o reino dos mortos e o mundo dos vivos. Desse 
modo, o local em que o morto foi enterrado também constituiu o ponto de conver-
gência dos limites definidos pelos rios infernais. Caronte surge nestes locais como 
um agente iconográfico que contextualiza mitologicamente a imagem. Assume uma 
função muito mais que um personagem na cena, mas como materialidade do mundo 
dos mortos e do processo de integração do defunto em seu novo mundo. A repre-
sentação da estela funerária indica a morada do morto no mundo dos vivos e o novo 
estatuto do indivíduo.

Figura 6. Desenho da cena do lécito de fundo branco com a presença de morto, figura feminina e Caronte. 
Berlim, Staatliche Museum: F2680. (MENEGATTI, B)

Os atributos materiais do universo mitológico, principalmente ctônico, do mun-
do dos mortos, não pertencem ao mundo dos vivos. Dessa forma, há a necessidade 
de buscar elementos materiais que pertençam a este mundo, mas que também é 
marcado pela invisibilidade:

O bviamente, então, a importância de um funeral apressado era 
impedir que qualquer coisa perturbasse a impressão de glória 

e tornasse invisível o corpo dos mortos, transferindo-o deste mundo 
para o outro mundo. Na verdade, Hades, o reino dos mortos, era, pelo 
menos nos tempos clássicos, associado ao invisível, um fato que pode, 
portanto, ter um pouco mais do que apenas interesses sofisticados na 
construção de etimologias. (ALBINUS, 2000, p. 32).

Os lécitos de fundo branco estão, dessa maneira, associados aos rituais de tran-
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sição dos mortos ao reino de Hades23, pois sua iconografia representa uma passa-
gem que é “uma separação do mundo dos vivos e uma integração ao mundo dos 
mortos” (ALBINUS, 2000, p. 35). Trata-se de uma visão distinta da morte e do morrer 
daquela apresentada nas obras atribuídas a Homero. O reino de Hades não é dotado 
de características mágicas ou sobrenaturais, todos os seus atributos de localização 
revelam-se associados àqueles utilizados comumente no pensamento natural como 
atravessar o oceano, localizar-se abaixo da terra assim como rios e rochas serem 
atribuidos à sua paisagem (Hom. Od. X.508-515; Il. XX.43-53; Il. XXII.400-403).

Esta leitura do mundo dos mortos foi realizada para as primeiras representa-
ções iconográficas dos lécitos de fundo branco, quando se observa uma distinção 
clara entre o mundo dos vivos e o Hades. As cenas de Caronte acompanhado do 
morto, assim como dos mortos e de suas representações incorpóreas como eidolon, 
demonstram uma afirmação do reino dos mortos como um local específico e adja-
cente aos vivos.

Em seguida, outros artistas preferiram uma representação com nível de carga 
emocional ao expressar cenas de despedidas nas fronteiras entre os dois mundos. 
Contudo, essas cenas indicam que os vivos podem acompanhar seus mortos até a 
inescapável travessia dos rios infernais a bordo da barca do Caronte. Esta articulação 
da narrativa mitológica trouxe novos efeitos para a produção iconográfica como um 
todo nas radicalizações de espaços compartilhados entre Caronte e as visitas ao tú-
mulo, legando às cenas de despedida como uma versão mais amena, “intermediária”.

Contemporânea a esta produção visual nos vasos cerâmicos, verificamos a 
obra As Rãs de Aristófanes (405 a.C.). Nela ocorre um fenômeno similar de estreita-
mentos das fronteiras entre os dois mundos que, para Edmonds (2004), se dá por 
meio de uma abordagem tão completa à jornada ao mundo dos mortos como no 

23 Os lécitos de fundo branco fizeram parte dos ritos funerários do século V a.C. de modo que seu 
repertório iconográfico evidencia cada etapa dos rituais mortuários, indicando-os como um ritual de 
passagem. Tal definição ganhou corpo quando Arnold Van Gennep, no início do século XX, sistematizou 
Os Ritos de Passagem (1909), um estudo antropológico que trata a esfera dos ritos funerários divididas 
em três etapas fundamentais: ritos de separação, ritos de margem e ritos de agregação. Nesta confi-
guração, as sociedades promovem o cuidado necessário para a boa passagem de seus mortos para o 
mundo dos mortos e a segurança, o equilíbrio, o reestabelecimento da ordem e o conforto dos vivos 
no mundo dos vivos. De acordo com Gennep (1909): “essas três categorias secundárias não são igual-
mente desenvolvidas em uma mesma população nem em um mesmo conjunto cerimonial. Os ritos de 
separação são mais desenvolvidos nas cerimônias dos funerais, os ritos de agregação nas do casamen-
to. Quanto aos ritos de margem, podem constituir uma seção importante, na gravidez, no noivado, na 
iniciação, ou se reduziriam ao mínimo na adoção, no segundo parto, no novo casamento, na passagem 
da segunda para a terceira classe de idade etc.”* Portanto, embora as três etapas não sejam equivalen-
tes em importância no momento da performance dos rituais, a morte, enquanto um rito de passagem, 
pode suscitar algumas reflexões sobre a sociedade ateniense do Período Clássico. É o que fez John 
Oakley ao tratar a iconografia funerária dos lécitos brancos a partir da ótica de Van Gennep. Dessa 
forma, dentre os ritos de separação estão as cenas domésticas; os ritos de margem correspondem às 
representações dos “ministros da morte” encarregados da passagem do morto deste para o outro mun-
do; enquanto as visitas ao túmulo, com o morto sobre a estela funerária, são classificadas como cenas 
referentes aos ritos de incorporação. Gennep, A. V. Os ritos de passagem (Apresentação de Roberto da 
Matta), Petrópolis: Vozes, 1978, p. 31.
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episódio da Nekyia da Odisseia de Homero.24 Nesse sentido, Aristófanes ao abordar 
o tema da katábasis traz à sua época o debate sobre a proximidade da morte para 
os atenienses e como dela poderiam se purificar e (ou) agregar a si.25 O deus Dioniso 
exige de Xântias, seu escravo, que carregue as bagagens durante viagem ao Hades, 
ao passo que este se recusa e propõe que contrate um morto a ser enterrado. Em 
seguida, uma ekphorá, cortejo fúnebre, cruza o caminho dos personagens e Dioniso 
aborda o falecido. Neste momento, o deus do teatro é representado como um cida-
dão médio ateniense26 e procura pechinchar o preço do transporte de sua bagagem 
com o falecido. Sem sucesso, Xântias, a contragosto, carrega a bagagem para Dioniso 
(Ar. Ran. 179-185).

Aristófanes apresenta em sua obra as contradições das representações do rei-
no dos mortos produzidas nos séculos anteriores e que habitam o substrato cultural 
e social comum aos atenienses das concepções de morte e do morrer. Em sua co-
média, aborda, portanto, a tradição de uma distinção e configuração do mundo dos 
mortos que se perpetuou por séculos e, ao mesmo tempo, insere elementos inova-
dores conformados ao público. Dioniso e Xântias, ao abordarem Caronte no reino 
dos mortos, apresentado como ausente de atributos divinos, mas sim como um des-
pachante antipático de almas, são surpreendidos com a impossibilidade de Xântias, 
um escravo, embarcar na barca, a menos que tivesse lutado uma guerra naval.

A solução apresentada foi o servo de Dioniso dar a volta ao lago cheio de “tre-
vas e lama” (Ar. Ran. 273-274) e encontrar a embarcação de Caronte “junto ao ro-
chedo da Secura, lá na paragem” (Ar. Ran. 195). O autor se permite “distorcer” o mito 

24 "Dioniso faz uma busca ao reino dos mortos para trazer de volta um grande poeta para uma Atenas 
impotente, aventurando-se em um mundo onde tudo é diferente e estranho para trazer mudanças ao 
mundo familiar. Os contrastes entre os reinos dos vivos e os mortos, fornecem um meio pelo qual Aris-
tófanes pode renegociar os limites da sociedade, excluindo aqueles que ele vê como destrutivos para a 
cidade e lembrando aqueles que a cidade precisa para ser inteira. Cada um dos obstáculos que Dioniso 
enfrenta em sua busca para trazer de volta um poeta para salvar a cidade é uma oportunidade para 
Aristófanes jogar com os contrastes entre bom cidadão e mau cidadão, senhor e escravo, ateniense e 
estrangeiro, e uma grande variedade de outras distinções categóricas que definem os limites da socie-
dade.” (EDMONDS, 2004, p. 120).

25 Esta reflexão torna-se ainda mais pertinente devido aos intensos conflitos militares da Guerra do 
Peloponeso na região ática, iniciada um ano antes (431 a.C) da datação do primeiro lécito cuja iconogra-
fia apresentou esta proximidade entre os reinos dos vivos e dos mortos. Não cabe aqui qualquer argu-
mentação sobre a associação preciosista de datas. Visamos, todavia, a compreensão da transformação 
de uma imagem do reino dos mortos durante meio século, como a cultura visual foi afetada e afetou 
as esferas da vida e das representações da morte de uma sociedade em períodos de transformação 
política, social e cultural.

26 De acordo com uma nota de Maria de Fátima Silva em sua tradução de As Rãs de Aristófanes, a 
autora segue o argumento de: “C. H. Whitman, Aristophanes and the comic hero, Cambridge, 1964, 235 
sqq., comenta que o trajo híbrido que o deus usa, mais do que um recurso cómico de efeito imediato, é 
sinal de uma personalidade múltipla. O desenvolvimento da peça encarregar-se-á de mostrar a contro-
vérsia que o trajo, à primeira vista masculino e feminino, suporta; nele residem outras dicotomias, como 
a que opõe herói a companheiro, patrão a servo, homem a divindade, até à identificação do deus do 
teatro, que se realiza com o papel de árbitro que lhe cabe no agôn entre os dois poetas. Mas mesmo aí, 
como veremos, Dioniso não deixa de ser bipolar, acumulando o papel de deus do teatro com o de um 
ateniense médio, à procura de uma verdade, artística sem dúvida, mas também social.” (SILVA, 2014, p. 
13; nota 6)
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ao possibilitar numa jornada ao mundo dos mortos por caminhos alternativos. A 
inserção de novos elementos da vida comum ateniense com a visualidade tradicional 
do mundo dos mortos também é verificada quando o porteiro do Palácio de Hades27, 
Éaco, atende Dioniso – agora, vestido de Héracles – e Xântias. Nesta passagem, Aris-
tófanes antecipa a dimensão ctônica do personagem Éaco como porteiro do Palácio 
de Hades, ocupando a função do monstruoso e mitológico Cérbero, que havia sido 
levado por Héracles em um de seus Trabalhos28.

Dioniso é surpreendido em várias cenas da peça com o porteiro de Hades 
acompanhado de servos cítios encarregados da função de polícia29. Estes policiais 
substituem novamente os grandes terrores mitológicos e apelam mais uma vez para 
a dimensão da vida comum ateniense (Ar. Ran. 605-609). A obra traz o mundo dos 
mortos para a pólis e gera, dessa maneira, uma nova cenografia de características mi-
tólogicas e tradicionais, mas também comportamentos sociais expressos, por exem-
plo, pela antipatia ao condutor das almas ao mundo dos mortos, Caronte, ou pela 
efusividade da serva de Perséfone ao servir Héracles (Ar. Ran. 503-520).

A forma de dispor espacialmente os elementos constitutivos do Hades também 
é apresentada por Aristófanes como uma miscelânea de referências tradicionais e 
contemporâneas, enriquecendo o nível de complexidade de elaboração do mundo 
dos mortos (Ar. Ran. 162-164):

A casa de Hades parece estar localizada ao longo de uma rua co-
mum, pois duas mulheres que mantêm uma hospedaria local 

passam enquanto Dioníso e Xântias estão esperando à porta. Assim 
como o cotidiano de Atenas é essa cena do submundo que essas mu-
lheres até ameaçam trazer os oradores, Kleon e Hyperbolos, para pro-
cessar aqueles que os fizeram de forma errada. Aristófanes monta uma 
cena tradicional de um obstáculo enfrentando o herói no submundo, 
os portões agourentos de Hades, mas em vez de um monstro hedion-
do ou guardiões perspicazes, Dioniso e Xântias enfrentam uma casa 
ateniense comum. Como alguém pode dizer se a vida é a morte ou a 

27 A obra Górgias escrita por Platão em 523 a.C. consolida a visão de Éaco como um juiz do reino dos 
mortos: “o juiz, também terá de estar morto e nu, para examinar apenas com sua alma as demais almas, 
logo após a morte de cada um, que estará desassistido de toda a parentela e depois de haver deixado 
na terra todos aqueles adornos, para que o julgamento possa ser justo. Percebi esses inconvenientes 
antes de vós, e como juízes nomeei três de meus filhos, sendo dois da Ásia: Minos e Radamanto, e um 
da Europa: Éaco. Depois de morrerem, julgarão no prado que se acha na altura da encruzilhada dos 
dois caminhos: o que vai dar na Ilha dos Bem-aventurados e o que vai para o Tártaro. Radamanto jul-
gará os que vierem da Ásia; Éaco, os da Europa. A Minos darei o privilégio de pronunciar-se por último, 
nos casos de indecisão dos outros dois, para que seja o mais justo possível o julgamento que decide da 
viagem dos homens.” (Pl. Grg. 523)

28 Na Ilíada de Homero, Cérbero já é atribuído das funções de guarda dos portões do Hades, quando 
em Aristófanes, Dioniso apenas bate à porta até ser atendido por Éaco. "Presviste eu tal, que nunca o 
mesmo Alcides/ Do Orco às validas portas enviado/ A prender o atro cão do rei das sombras, / Desse 
Estígio escapara abismo fundo". (Hom. Il. VIII.295-298).

29 Os policiais citas surgem em Atenas no Período Clássico e fazem parte de elementos da pólis que 
Aristófanes aborda para costurar sua narrativa mitológica em diálogo com eventos cotidianos de Atenas 
do século V a.C. aproximando assim esferas diametralmente opostas: a vida e a morte.
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vida da morte, se mesmo os salões do Hades no reino dos mortos são 
como a casa de um cidadão ateniense comum? (EDMONDS, 2004, p. 
149).

Conclusões

Portanto, ao compararmos o fenômeno das cenas dos lécitos de fundo branco 
que compartilham na iconográfia fúnebre o rito de passagem e o mito ctônico com 
o reino dos mortos e o estilo de vida ateniense no Período Clássico descrito em Aris-
tófanes, podemos compreender a segunda metade do século V a.C. como um mo-
mento em que as fronteiras do Hades estavam sendo reescritas, assim como certos 
atributos sendo agregados ou substituídos em relação ao período anterior, e assim 
consituindo tortuosamente um novo corpus de elementos simbólicos coesos. Ainda 
que se trate de uma comédia, uma obra de formato e demandas específicas, como 
o corriqueiro e o lúdico, a mudança do eixo mitológico para o comum e cotidiano é 
também expressa nas cenas nas pinturas dos vasos funerários. Lidar com a morte e 
o morrer passa a ter um caráter mais próximo do cotidiano e dos elementos mate-
riais conhecido do mundo dos vivos, elementos tangíveis da sociedade ateniense do 
final do século V a.C. e seus estratos sociais complexos.

Cada linguagem promove singularidades que direcionam o uso da narrativa 
para diferentes fins, diferentes públicos e em contextos distintos, como o aspecto 
funerário dos lécitos de fundo branco e o caráter cômico de Aristófanes. Todavia, em 
conjunto, cultura visual, material e textual arquitetam uma narrativa da materialidade 
do mundo dos mortos que está em debate com a sociedade ateniense do século V 
a.C. Isto não imputa caráter de equidade entre o mito e o real, porém, é por meio da 
atribuição de elementos específicos de cada mundo, com suas próprias diferenças 
que artistas puderam construir obras coevas.

Os elementos compartilhados da vida social ateniense, como ritos funerários 
(visita ao túmulo e cenas de despedida), as estelas, os policiais cítas, a organização es-
pacial (presença de estradas no reino dos mortos de Aristófanes), as relações servis e 
a guerra, contrastam com os objetos tradicionais da configuração do reino de Hades 
formados pela cultura visual dos lécitos de fundo branco em que figuram as repre-
sentações de Caronte aguardando os mortos em sua barca para realizar a travessia 
do rio, com a presença de eidola, representações metafísicas dos mortos destituídos 
de individualidade. Não se trata da absorção de um mundo ao outro, nem de um 
mundo dos vivos mágico ou um mundo dos mortos materializado nos constructos e 
parâmetros sociais como sugere Abellán ao apontar que os lécitos de fundo branco  
“refletem uma topografia liminar na qual o mundo da vida está se dissolvendo no 
da morte” ou ainda, que trata-se de uma “acomodação e da facilidade de realizar 
trabalhos em séries (...) [limitados] a introduzir Caronte em um canto da imagem 
em alguns casos, sem se preocupar em modificar a configuração cênica, apesar da 
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inconsistência formal” (ABELLÁN, 1995, p. 49-51). Esta afirmação é imprecisa, pois 
ao ampliar a amostragem da cultura visual para novas documentações, como vimos, 
percebemos a coabitação de ambos os mundos numa esfera compartilhada que tor-
na as concepções da morte, do morrer e do mito para a sociedade ateniense do final 
do século V a.C. algo mais tangível, sensível, perceptível e inteligível.

Lista de abreviaturas

Ar. Ran. – Aristófanes, As Rãs.
Eur. Alc. – Eurípede, Alcestis.
Hom. Il. – Homero, Ilíada.
Hom. Od. – Homero, Odisséia.
Paus. Desc. Gr. – Pausânias, Descrição da Grécia.
Pl. Grg. – Platão, Górgias.
Plut. Vit. Sol. – Plutarco, Vida de Sólon.
Senec. Herc. fur. – Sêneca, Hercules Furens.
Verg. Aen. – Virgílio, Eneida.

Fontes 

ARISTÓFANES. As Rãs. Trad. Maria de Fátima Silva. Imprensa da Universidade de 
Coimbra; Coimbra University Press. Annablume. 2014.

EURÍPEDES. Cyclops. Alcestis. Medea. English translation by David Kovacs. Cambridge: 
Harvard University Press. 1994.

HOMERO. Ilíada. Tradução de Odorico Mendes, prefácio e notas verso a verso de 
Sálvio Nienkötter. São Paulo/Campinas: Ateliê Editorial/UNICAMP, 2008.

HOMERO. Odisseia. Tradução de Christian Werner. 1. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

PAUSÂNIAS. Description of Greece. English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. 
Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge: Harvard University Press; London: William 
Heinemann Ltd., 1918.

PLATÃO.  Lysis. Symposium. Gorgias. In: Plato in Twelve Volumes (Vol. III). English Trans-
lation by W.R.M. Lamb. Cambridge: Harvard University Press; London, William Heine-
mann Ltd., 1967.

PLUTARCO. Solon. In: Plutarch’s Lives (Vol. I). English Translation by. Bernadotte Perrin. 
Cambridge: Harvard University Press; London: William Heinemann Ltd., 1914.

SÊNECA. Hercules furens. A critical text with introduction and comentary by John G. 
Fitch. Ithaca: Cornell University Press, 1987.

VIRGÍLIO. Eneida. Tradução de. Carlos Alberto Nunes; organização, apresentação e 
notas de J. A. Oliva Neto. São Paulo: Editora 34, 2014.



35

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

Referências bibliográficas

ABELLÁN, F. D. V. Los caminos de la muerte: Religión, rito e iconografía del paso al más 
allá em la Grecia antigua. Madrid: Editorial Trotta, 1995.

ALBINUS, L. The House of Hades. Studies in Ancient Greek Eschatology. Århus: Aarhus 
Universitetsforlag, 2000.

ALDROVANDI, C.E.V. A imagética pretérita: perspectivas teóricas sobre a Arqueologia da 
Imagem. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 19: 39-61, 2009.

BRUNEAU, PH. De L’Image. Ramage 4, 1984, p. 249-95.

CERQUEIRA, F. V.. Abordagens mitológicas na iconografia funerária da cerâmica ática 
(510 - 450 a.C.): repensando a periodização. Classica, São Paulo, v. 27, p. 83-128, 2014. 

EDMONDS, R. G., III. Myths of the Underworld Journey: Plato, Aristophanes, and the “Or-
phic” Gold Tablets. New York: Cambridge University Press, 2004.

GENNEP, A. V. Os ritos de passagem (Apresentação de Roberto da Matta). Petrópolis: 
Vozes, 1978.

GEORGIADES, R. Deathly Depictions and Descriptions: Understanding Attic Representa-
tions of the Deceased in the Afterlife in Text and Image during the 6th and 5th Centuries BC. 
University of Sydney, 2016.

JAY, Martin. Vision in context: reflections and refractions. In: BRENNAN, Teresa & JAY, 
Martin. (eds.). Vision in context. Historical and contemporary perspectives on sight. Lon-
don: Routledge, 1996.

MENESES, U. T. B. Fontes visuais, cultura visual, história visual: balanço provisório, pro-
postas cautelares. Rev. Bras. Hist. [online]. 2003, vol.23, n.45.

_________, U. T. B. Rumo a uma “História Visual”. In: MARTINS, J. S.; ECKERT, C.; NOVAES, 
S. C. (orgs.). O imaginário e o poético nas Ciências Sociais. Bauru, SP: EDUSC, 2005.

OAKLEY, J. Picturing Death in Classical Athens, The Evidence of the White Lekythoi. Cam-
bridge, 2005.

SOURVINOU-INWOOD, C. ‘Reading’ Greek Death to the end of the Classical Period. Nova 
York e Oxford: Clarendon paperbacks e Oxford University Press, 2006.

VERMEULE, E. Aspects of Death in early Greek art and poetry. Berkeley; University of 
California Press, 1979.



GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

36

O trajeto no mundo dos mortos na 
Siluae 2.1 de Estácio

Murilo Tavares Modesto

Graduando em História (UEM)

Bolsista de iniciação científica do CNPq

murilomodesto98@gmail.com

Orientadora: Dr. Renata Lopes Biazotto Venturini (UEM) 

Resumo

Na Siluae 2.1, Estácio escreve sobre a jornada no mundo dos mortos romano per-
corrida pela da sombra de Gláucias, um jovem libertus, até chegar ao Elísio, local 
para onde iam as sombras dos indivíduos que foram bem-aventurados em vida. Esta 
narrativa faz parte do discurso consolatório do poema, composto para o enlutado 
patrono Atédio Mélior, um aristocrata que nutria afetividade pelo falecido e organi-
zou seu funeral. Para compreendermos o discurso da Siluae 2.1, contextualizamos a 
poética de Estácio relacionado ao seu diálogo com a tradição literária, as característi-
cas de sua poesia e estrutura das consolações. Tendo em perspectiva este contexto 
do autor, o objetivo do artigo é analisar como as divindades, os seres e os cenários do 
submundo são representados no poema e qual é a intenção consolatória do poeta 
ao retratar tais elementos.

Palavras-chave
Mundo dos mortos; Elísio, Consolação; Siluae 2.1; Estácio.

Abstract

In the Siluae 2.1, Statius writes about the journey to the roman’s underworld trave-
led by the shadow of Glaucias, a young libertus, until he reached the Elysium, where 
the shadows of the individuals blessed in life went. This narrative is part of the po-
em’s consolatory discourse, composed for the bereaved patron Atedius Melior, an 
aristocrat which nurtured affectivity for the deceased and organized his funeral. To 
understand the Siluae 2.1’s discourse, we contextualized Statius’ poetic related to his 
dialogue with the literary tradition, the characteristics of his poetry and the structure 
of consolations. With the author’s context in perspective, the aim of this research is 
to analyze how underworld’s deities, beings e scenarios are represented in the poem 
and what is the poet’s consolatory intention in portraying such elements.
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Introdução

As crenças religiosas e filosóficas dos romanos a respeito do que aconteceria 
após a morte eram variadas e pessoais: os tratamentos iam entre uma concepção 
de que seria o fim da existência até a compreensão que haveria uma vida em um 
mundo dos mortos com uma geografia bem desenvolvida (HOPE, 2007, p. 211). A 
narrativa tradicional em Roma, influenciada pela cultura grega, era que, após a morte, 
a sombra do falecido saia de seu corpo e ia para o Hades, o reino dos mortos em um 
mundo subterrâneo (HOPE, 2007, p. 215).

Em “After life in Roman paganism”1, Franz Cumont (1922, p. 75-76) reúne os 
aspectos do mundo dos mortos romano que perduram nas narrativas ao longo do 
tempo, por isso sua descrição sobre a jornada da sombra no submundo nos é funda-
mental para compreendermos os elementos tradicionais nas representações deste 
mito. Apesar de convenções, entretanto, as concepções sobre esse local eram varia-
das, sendo difícil construir uma visão coerente do mundo inferior para os romanos. O 
poeta latino Estácio (45-96 EC) em estudo, por vez, comumente se refere ao mundo 
dos mortos pela denominação Averno ao longo da sua coleção das Siluae (Stat., Silu., 
2.6.101; 4.3.131; 5.1.27, 259; 5.3.172, 271), sendo que o Averno é um lago que consi-
deravam ser uma das entradas para o mundo inferior (CUMONT, 1992, p. 74) e, com 
o tempo, passou a ser uma das nomenclaturas latinas para o reino dos mortos. Por-
tanto, utilizamos “Averno” para referenciar as representações de Estácio e “Hades” 
para tratar da narrativa tradicional.

Mesmo sendo a narrativa mais comum, é difícil avaliar a extensão e popularida-
de da crença no Hades (HOPE, 2007, p. 211). Valerie Hope (2007, p. 226) pondera que 
após o século I AEC, se não antes, membros da aristocracia passaram a desconside-
rar a perspectiva tradicional de um mundo inferior, pois neste contexto se desenvol-
veram crenças religiosas e filosóficas alternativas sobre a continuidade das sombras, 
menos conhecidas por não serem tão extensivamente discutidas na literatura. 

Estácio, em cinco de suas consolações publicadas na coleção das Siluae (Stat., 
Silu., 2.1; 2.4; 2.7; 3.3; 5.1), faz referências ao Elísio, uma região do Hades que abrigava 
os bem-aventurados. Na Siluae 2.7, além de citar o Elísio, o poeta faz um breve co-
mentário sobre a elevação da sombra aos céus: “Mas você, esteja subindo na carru-
agem elevada da Fama através da rápida abóboda do céu, onde as almas poderosas 
ascendem, você olha abaixo para a terra e ri de túmulos, ou vive feliz no retiro de 
Elísio, o bosque de paz que você mereceu” (Stat., Silu., 2.7.107-112; tradução nossa da 
versão de D. R. Shackleton Bailey2). Posto em dimensão estes referenciais de Estácio, 

1  Mesmo datado do início do século XX, Valerie Hope (2007, p. 211) afirma que esta obra continua 
sendo um clássico completo a respeito das concepções mortuárias dos romanos.

2  No original em inglês: “But you, whether soaring in Fame’s lofty chariot through the rapid vault of he-
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percebemos o destaque em retratar os elementos do Hades, denominado de Averno 
em sua poesia, e principalmente a região do Elísio, como é o caso da Siluae 2.1, fonte 
em estudo neste artigo. 

Este primeiro poema do segundo volume das Siluae é uma consolação para o 
patrono Atédio Mélior, enlutado pela morte de Gláucias, um jovem libertus (“liberto”)3, 
sendo a tristeza do aristocrata caracterizada como “Um luto intenso / atinge a alma 
e o peito lada ao ser tocado” (Stat., Silu., 2.1.12-13; tradução de Leandro Cardoso4). A 
relação entre o dominus (“senhor”) e o rapaz falecido perpassa questões de status e 
erotismo, pois Gláucias, antes se tornar um libertus junto a seus pais, foi um escravo 
nascido na casa de Mélior e feito de delicia (“delícia”), o termo dado a jovens meninos 
escravizados, de aparência atrativa e afeminada, que serviam aos seus dominus com 
favores sexuais e deviam entreter os convidados da casa com suas conversas (ASSO, 
2010, p. 676). Gláucias é elogiado como um tipo respeitável de delicia (ASSO, 2010, p. 
680), ainda que esse termo comumente conotasse relações de forma negativa, como 
imorais ou de comportamentos desonestos (BERNSTEIN, 2005, p. 267): “Tu, descan-
so do senhor, abrigo / da velhice, delícia sua e doce angústia” (Stat., Silu., 2.1.70-71; 
tradução de Leandro Cardoso5). Mesmo que não fosse mais escravo, a relação legal 
entre dominus e libertus não os impedia necessariamente de manter uma relação 
aproximada e afetiva (ASSO, 2010, p. 668).

Sendo uma poesia de ocasião, encomendada para ser composta e recitada em 
determinado evento (COLEMAN, 2008, p. 28-29), esta consolação foi escrita por volta 
do ano de 92 EC durante o funeral do rapaz. O poeta acompanhou “as exéquias do 
negro cortejo” da marcha fúnebre levando o “pequeno caixão” de Gláucias pela Via 
Flamínia, que sai de Roma em direção ao norte da península itálica, para chegar até a 
pira funerária adiante da ponte Mílvia, que atravessa o rio Tibre (Stat., Silu., 2.1.19-20, 
175-177; traduções de Leandro Cardoso6).

Em termos gerais, a Siluae 2.1 segue a estrutura tradicional7 das consolações 

aven, where rise mighty souls, you look down on earth and laugh at tombs, or dwell happily in Elysium’s 
retreat, the grove of peace you have deserved”. A tradução de D. R. Shackleton Bailey (2003) é feita em 
prosa, por isso na translação mantemos essa formatação. No original em latim: “At tu, seu rapidum poli 
per axem / Famae curribus arduis leuatus, / qua surgunt animae potentiores, / terras despicis et sepul-
chra rides; / seu pacis merito nemus reclusi / felix Elysii tenes in oris”.

3  Estácio não retrata evidentemente que Gláucias era um libertus, apenas faz alusão sobre esse 
status ao comentar da libertação de seus pais (ASSO, 2010, p. 669): “foram caros e livres os pais – teu 
deleite! – / para que não protestasses a raça” (Stat., Silu., 2.1.77-78). Asso (2010, p. 679) conjectura que, 
por ter nascido na casa de Mélior, Gláucias teria um maior destaque se fosse retratado como um uerna 
(escravo que nasceu na residência em que atua) da casa deste aristocrata do que como um libertus. 
Neste artigo, consideramos que o rapaz foi libertado com seus pais.

4  No original em latim: “Stat pectore demens / luctus et admoto latrant praecordia tactu”.

5  No original em latim: “Tu domino requies portusque senectae, / tu modo deliciae, dulces modo 
pectore curae”.

6  Nos originais em latim: “nigrae sollemnia pompae” e “puerile feretrum”.

7  A estrutura tradicional das antigas consolações eram, em sequência: introdução, laudatio (elogio), 
lamentatio (lamentação), descriptiones (descrições) e consolatio (consolação) (ASSO, 2010, p. 664-665). 
Entretanto, a estrutura não era tão rígida, sendo alguns elementos, por vezes, unidos em uma única 
seção, como é o caso da laudatio e lamentatio na Siluae 2.1.
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poéticas: há uma introdução (Stat., Silu., 2.1.1-35) em que se reconhece o luto e exor-
ta o lamento; então, é feita a laudatio (Stat., Silu., 2.1.36-136) em elogio e lamento ao 
morto; em seguida, a descriptio (Stat., Silu., 2.1.137-82) com descrições do funeral; e 
o poema é concluído com a consolatio (Stat., Silu., 2.1.183-234), a consolação pro-
priamente dita. É na descriptio que Estácio escreve sobre a passagem de Gláucias ao 
Averno e nos versos da consolatio são cantados o cenário e os seres do mundo dos 
mortos.

Nosso objetivo é avaliar as representações dos elementos do mundo dos mor-
tos na narrativa da Siluae 2.1: as divindades, os seres e o ambiente do Averno, a 
jornada da sombra no submundo e a evocação do fantasma do falecido. Pensando 
a representação como modelos no discurso que apreendem, estruturam e moldam 
o mundo e, também, como interesses relacionados com a perspectiva particular de 
um grupo (CHARTIER, 1990, p. 17, 23-24), nossa análise aborda a narrativa estaciana 
a respeito de seu diálogo com a tradição literária no período flaviano (69 – 96 EC), seu 
estilo poético nas Siluae e o caráter consolatório de seus poemas.

Poética de Estácio

 Estácio foi um poeta latino com amplo conhecimento da cultura helênica que, 
em seus poemas das Siluae, elaborou uma poética que rearticulou as referências da 
tradição tanto grega quanto romana. Esse interesse do poeta é perceptível no discur-
so consolador da Siluae 2.1. Assim, é fundamental compreendermos a tradição de Es-
tácio, seu estilo poético nas Siluae e seus interesses consolatórios para analisarmos 
suas representações na narrativa sobre a vida após a morte de Gláucias.

 A poética de Estácio está ligada tanto com a cultura romana quanto com a 
tradição grega (NEWLANDS, 2002, p. 30) por conta de sua formação familiar, seu 
local de nascimento e seu trabalho poético. A relação do poeta com ambas culturas 
é complexa, pois sua formação é helênica, mas Estácio se apresenta como um poeta 
latino.

Sendo filho de um poeta e grammaticus, cujo nome não é conhecido atualmen-
te, mas se sabe que foi um homem estudioso de literatura e prestigiado por seus 
prémios literários em competições na Grécia (DOMINIK; NEWLANDS; GERVAIS, 2015, 
p. 3; HOLFORD-STREVENS, 2000, p. 39), Estácio tinha um conhecimento familiar sobre 
a literatura grega desde que seu pai o criou e o treinou com referências dos autores 
helênicos (NEWLANDS, 2002, p. 30). Esse conhecimento em linguagem e literatura 
grega era uma vantagem de Estácio nos círculos literários latinos, que apreciavam os 
autores da Hélade (HOLFORD-STREVENS, 2000, p. 53).

Pensando a influência regional do poeta, Antony Augoustakis (2014, p. 6; tradu-
ção nossa8) caracteriza o autor como “Estácio, o poeta bilíngue de Nápoles”. No sécu-
lo I EC, Nápoles, surgida como uma colônia grega, era “uma cidade italiana com um 
senso altamente desenvolvido de seu próprio passado grego” (HULLS, 2014, p. 193; 

8  No original em inglês: “Statius, the bilingual poet of Naples”.
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tradução nossa9) e um local de forte atrativo cultural para a elite romana, por propor-
cionar eventos de modelo helênico, mas adaptados aos gostos romanos (NEWLANDS, 
2002, p. 30). O festival da Sebasta, como exemplificado por Carole Newlands (2002, p. 
30), fora fundado pelo imperador Augusto e sua comemoração honrava e reafirmava 
a identidade grega da cidade, sendo um evento mantido pelo patronato imperial e 
pelos investimentos de patronos romanos na região.

 Apesar de sua origem familiar grega, Estácio se proclamava de etnia e cida-
dania romana por ser um nativo de Nápoles (HOLFORD-STREVENS, 2000, p. 48). Nas 
Siluae, ele se trata como um poeta do Lácio10 (Stat., Silu., 4.7.7), demarcando sua iden-
tidade a partir do local de seu nascimento para realçar sua posição cultural na so-
ciedade romana (HULLS, 2014, p. 212). Jean-Michel Hulls (2014, p. 196) destaca que 
Estácio, na Siluae 5.3, procura construir sua imagem como um virtuoso poeta romano 
em contraste com a maestria da poética grega de seu pai.

Ainda que se tenha uma forte relação com a cultura grega, a poesia estaciana 
é essencialmente latina, por privilegiar a intertextualidade com outros textos latinos 
e por abordar a cultura grega apenas de forma referencial e a partir de uma leitura 
romanizada: “Estácio não simplesmente ignora sua herança literária grega, mas abra-
ça esse aspecto helênico de sua identidade poética e o faz de uma maneira muito 
romana” (HULLS, 2014, p. 193; tradução nossa11). Assim, sua leitura da poética grega 
é com uma perspectiva latinista e de intertextualidade romanizada, tendo esses inte-
resses na composição dos enredos, cenas e caracterizações.

Como os temas literários gregos eram amplamente conhecidos pela cultura 
oral, Estácio pode pensar as temáticas de uma nova forma “onde os mores [costu-
mes] literários romanos controlam os predecessores gregos” (HULLS, 2014, p. 213; 
marcação do autor; tradução nossa12), sem ter que explicar os elementos básicos e 
conhecidos de suas referenciações. Assim, “Estácio é um ‘romanizador’ do passado 
literário grego” (HULLS, 2014, p. 201; tradução nossa13), invocando elementos helêni-
cos para reforçar a latinidade de sua produção. Portanto,

E stácio tem Roma como seu horizonte, em Roma ele quer ser reco-
nhecido como uates [poeta] nacional e como um poeta da moda: 

mas em Roma ele se identifica com os arquétipos do mito grego, mo-
dela seu papel no perfil do poeta profissional helenizante, e funda seu 
prestígio no “capital social” da cultura grega. (BESSONE, 2014; p. 251; 
marcações da autora; tradução nossa14)

9  No original em inglês: “an Italian city with a highly developed sense of its own Greek past.”

10  Região onde a cidade de Roma se encontra.

11  No original em inglês: “Statius does not simply ignore his Greek literary inheritance, rather he em-
braces this Hellenic aspect of his poetic identity and does so in a very Roman way”.

12  No original em inglês: “where Roman literary mores control the Greek predecessors”.

13  No original em inglês: “Statius is a ‘Romanizer’ of the Greek literary past”.

14  No original em inglês: “Statius has Rome as his horizon, in Rome he wants himself to be acknowled-
ged as national uates and as a fashionable poet: but in Rome he identifies himself with the archetypes of 
Greek myth, models his role on the profile of the Hellenizing professional poet, and founds his prestige 
on the ‘social capital’ of Greek culture”.
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Federica Bessone (2014, p. 225, 228) aponta essa relação latinizadora da litera-
tura grega em Estácio como parte do contexto em que a helenização de Roma pas-
sou para a romanização das províncias imperiais, tendo a cultura grega como prin-
cípio pelo prestígio cultural e literário. Na Grécia, por vez, a romanização significou 
um retorno do que já era grego, mas desenvolvido de uma forma romana (BESSONE, 
2014, p. 225). 

Podemos considerar, então, a caracterização de Estácio como o “bilingue per-
feito” a partir das ponderações de Leofranc Holford-Strevens (2000, p. 52; tradução 
nossa15): quando lemos seu poema, o notamos como um romano que entende muito 
bem do grego; e quando contemplamos sua poética, encontramos elementos helêni-
cos que foram traduzidos ao latim. Por isso, as divindades e os cenários mitológicos 
são referenciados em seus nomes e aspectos latinos e a partir do diálogo com auto-
res romanos.

Estácio dialoga com a tradição literária de forma que suas referências mar-
quem as diferenças e semelhanças ao trabalhar os mesmos temas (LEITE, 2012a, 
p. 32). Em sua poética, “Estácio rearticula e reinterpreta o passado literário em sua 
própria poesia, reescrevendo-o” (LEITE, 2012b, p. 142). Assim, a poesia estaciana bus-
cava estar adequada às necessidades artísticas de seu período (LEITE, 2012a, p. 31).

 A narrativa extravagante causava uma tensão com a escrita polida e refinada 
e a sagacidade lúcida esperadas de um poema breve (NEWLANDS, 2002, p. 3). Em 
contexto de fortalecimento das famílias provinciais e equestres, da nova camada de 
burocratas, dos libertos e dos novos ricos frente à tradicional aristocracia romana 
(LEITE, 2012b, p. 147; NEWLANDS, 2002, p. 29), “as Siluae corajosamente contestam 
e reformulam a tradição poética grega e romana e seus sistemas de valores para ex-
pressar a nova grandeza e complexidade da sociedade imperial” (NEWLANDS, 2002, 
p. 7; marcações da autora; tradução nossa16).

Nesta sociedade complexa, as poesias ocasionais de Estácio refletem e explo-
ram “o que há de novo e diferente em relação aos períodos anteriores” (LEITE, 2012b, 
p. 147), principalmente com a novidade de poemas privados para determinados pa-
tronos e a demonstração da virtude e do uso particular da riqueza como um aspecto 
fundamental para a alta camada social. Essa nova visão de identidade cultural do pa-
triciado preza mais pelos valores econômicos, morais e artísticos, deixando de lado 
o valor do nascimento aristocrático (NEWLANDS, 2002, p. 6). Tendo em perspectiva 
essa remodelação da tradição, podemos compreender as descrições de elementos 
mitológicos que diferem das narrativas mais conhecidas e avaliar o discurso que re-
presenta um libertus no Elísio, um ambiente tradicionalmente consagrado aos faleci-
dos da aristocracia.

Nas Siluae, em geral, a poética estaciana apresenta um discurso de elogio, com 
estética de encômio (hino religioso de louvor), de écfrase (descrição minuciosa de 
alguém ou de algo) e de epideixes (exibição em público), de forma que as represen-
tações feitas pelo poeta eram embelezadoras e enaltecedoras (NEWLANDS, 2002, 

15  No original em inglês: “perfect bilingual”.

16  No original em inglês: “The Silvae boldly contest and reshape Greek and Roman poetic tradition and 
their related systems of values in order to express the new grandeur and complexity of imperial society”.
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p. 18; LEITE, 2017, p. 528). Como poemas de ocasião, as composições têm tons de 
improvisação e de biografia sobre a situação e seus participantes (LEITE, 2017, p. 
528). Por esses elementos narrativos, ligados à cultura oral romana de recitação dos 
poemas, é possível compreender que Estácio estava preocupado em cantar algo pra-
zeroso e de agrado à audiência (COLEMAN, 2008, p. 30; NEWLANDS, 2002, p. 18).

O discurso poético de elogio era utilizado por Estácio de diferentes formas para 
articular suas relações com seu círculo social, dedicando seus poemas a diferentes 
patronos, amigos, conhecidos e, também, para o imperador: “O louvor hiperbólico 
para o imperador e os amigos, característico das Siluae, foi um fenômeno novo na 
literatura latina” (NEWLANDS, 2002 p. 3; marcações da autora; tradução nossa17). O 
elogio poético de Estácio é postulado por Carole Newlands (2002, p.2; tradução nos-
sa18) como um desenvolvimento da “poética de Império”, em que o esbanjamento 
artístico é associado com extravagância linguística, uma forma literária de expressar 
a grandeza política do Imperador e a riqueza privada dos patronos. Estes mesmos 
elementos chamam atenção para a necessidade de pensar os poemas de Estácio 
como testemunhos da ideologia política imperial do período flaviano e da complexa 
relação entre o poeta e o patronato, sendo necessário a análise das condições de 
escrita e de discurso do poeta (NEWLANDS, 2002, p. 18).

De acordo com Newlands (2002, p. 3, 4, 31), o treinamento grego de Estácio foi 
fundamental para sua nova linguagem de elogio que preza por um excesso poético 
de engrandecimento e exaltação, com metáforas e analogias, principalmente em po-
emas sobre obras de arte e monumentos. Neste sentido, é por uma variante romana 
da écfrase, a descrição minuciosa, que Estácio descreve objetos e cenários em seus 
poemas (LEITE, 2012a, p. 33). Esta poética das Siluae enaltece as circunstâncias mun-
danas dos eventos que narrava a partir de tons gloriosos e supranaturais (COLEMAN, 
2008, p. 29). Por isso, a fantasia é um recurso poético muito importante, sendo os 
elementos míticos utilizados para um discurso figurado e alusivo, com símbolos, me-
táforas e analogias que Estácio propõem ao leitor um engajamento com ideias mais 
amplas (NEWLANDS, 2002, p. 19). Assim, mito e realidade são reunidos nas represen-
tações de Estácio (VERSTRAETE, 1983, p. 204).

Para o uso de elementos mitológicos em suas composições, Beert Verstraete 
(1983, p. 202) analisa que as narrativas de Estácio seguem técnicas descritivas e de 
epílio, pequenas composições de estilo épico, algo comum em poéticas que têm a 
fantasia mítica como elemento fundamental. As figuras mitológicas “dão a ambos os 
proprietários e ao poeta a oportunidade de renegociar suas próprias representações 
com a cultura do passado” (LEITE, 2012b, p. 143). Assim, na maioria dos poemas, os 
elementos mitológicos são recursos para “prover o poeta com um quadro pronto 
de referências no qual comparar e julgar a realidade contemporânea” (VERSTRAETE, 
1983, p. 204; tradução nossa19). Desta forma, Estácio é habilitado para idealizar um 

17  No original em inglês: “The hyperbolic praise of the emperor and friends that is characteristic of the 
Silvae was a new phenomenon in Latin literature”.

18  No original em inglês: “poetics of Empire”.

19  No original em inglês: “to supply the poet with a ready-made frame of reference with which to com-
pare and judge contemporary reality”.
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engrandecimento de eventos e ações, mesclando realidade humana com fantasia 
mitológica:

[ ...] em alguns poemas, de fato, como devemos ver, um evento ou 
ocasião contemporânea é tratada com um envolvimento dimensio-

nal mitológico quase que completo, com deuses e deusas, nos quais as 
ações são descritas em amplos detalhes, intervindo diretamente nas 
vidas das pessoas endereçadas e elogiadas pelo poeta. (VERSTRAETE, 
1983, p. 197; tradução nossa)

Na Siluae 2.1, esse recurso narrativo aparece com a citação de deuses e seres 
do mundo dos mortos e a narrativa sobre o falecido nesse cenário. Esses elementos 
ctónicos, do mundo subterrâneo, são fundamentais para o discurso consolatório do 
poema, como analisaremos.

Sendo uma consolação, o poema é um elogio fúnebre sobre a vida do falecido, 
dedicado aos enlutados (HOPE, 2007, p. 206). Ruurd Nauta (2008, p. 158-160) pon-
dera que para Estácio a consolação é um dever entre amici (“amigos”) na relação de 
patronato e, assim, encontra seu papel de poeta consolador inserido em obrigações 
para com seu patrono: o poeta canta e toca com sua lira no evento fúnebre e precisa 
apresentar um conjunto de funções mais dinâmicas para cumprir seus deveres de 
poeta patrocinado, como invocar e demonstrar seu próprio luto em relação ao fale-
cido (Stat., Silu., 2.1.26-35). Com estas compreensões, Nauta (2008, p. 159) considera 
que é possível especular que muito do que Estácio expressa em seus poemas é mais 
uma questão de obrigação social do que generosidade impulsiva, como ele mesmo 
pretende se mostrar.

 Por sua poética consolatória prezar por elogiar o falecido e também consolar 
e engrandecer o enlutado, em outros poemas Estácio compara seus elogios fúne-
bres com oferendas funerárias, tais como incensos e temperos, e com monumen-
tos fúnebres, como pinturas, esculturas e o próprio túmulo, realçando que que seu 
presente poético mais durável e barato do que esses outros (NAUTA, 2008, p. 159). 
Assim ocorre em versos como: “Eu levarei presentes que não queimam e seu luto 
permanecerá pelos anos como eu retrato” (Stat., Silu., 3.3.37-39; tradução nossa da 
versão de D. R. Shackleton Bailey20) e “Enquanto eu, ó senhora mais rara do cônjuge 
aplaudido, componho com uma lira eterna para dar a você exéquias que duraram 
nem terminam em esquecimento” (Stat., Silu., 5.1.1–13; tradução nossa da versão de 
D. R. Shackleton Bailey21).

Em contexto funerário, então, Estácio apresenta a imortalidade de sua come-
moração poética em contrates com a efemeridade dos ritos e oferendas funerárias: 

20  No original em inglês: “I shall bear gifts that do not burn and your grief shall endure through years 
to come as I portray it”. No original em latim: “nos non arsura feremus /munera, uenturosque tuus du-
rabit in anos / me monstrante dolor”. 

21  No original em inglês: “Whereas I, rarest lady of applauded spouse, essay with timeless lyre to give 
you obsequies that las t long nor end in oblivion”. No original em latim: “nos tibi, laudati iuuenis rarissima 
coniunx, / longa nec obscurum finem latura perenni / temptamus dare iust lyra”.
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“[...] ele [Estácio] substitui as funções da epigrafia com um jogo de palavras mais oblí-
quo e sofisticado, o frágil meio de transmissão textual paradoxalmente superando a 
pedra sólida tanto na durabilidade quanto na amplitude do acesso” (COLEMAN, 2008, 
p. 43; tradução nossa22). Por essas considerações e por serem as consolações com-
postas para serem divulgadas, seja pela recitação ou pela publicação (HOPE, 2007, 
p. 205), Estácio desenvolve nas Siluae uma monumentalização do poema consolador 
para promover a memória do falecido (HULLS, 2011, p. 151).

 Tendo em perspectiva esses elementos de louvor, descrição, enaltecimen-
to, remodelação da tradição, consolação e monumentalização na poética estaciana, 
podemos analisar como tal discurso está presente na narrativa sobre a jornada de 
Gláucias no mundo dos mortos.

O mundo dos mortos na S i l u a e  2 . 1

 Divindades, seres, cenários e elementos do mundo dos mortos romano são 
referenciados na consolação da Siluae 2.1, de forma que o poeta apresenta aos enlu-
tados o destino de Gláucias na vida após a morte no Averno. Estácio escreve sobre o 
estado de sombra do falecido, sua passagem no submundo, sua estadia no Elísio e a 
evocação de sua sombra durante o funeral. 

A saída da sombra de Gláucias do seu corpo e sua ida ao Averno é represen-
tada na descriptio do poema. Estácio escreve que Prosérpina, rainha do mundo dos 
mortos, havia cortado as mechas do rapaz (Stat., Silu., 2.1.146-148). Como os roma-
nos consideravam que os fios de cabelo eram o que ligava o corpo à vida (CARDOSO, 
2017, p. 235), essa passagem comunica que o falecido estaria passando para o mun-
do dos mortos.

Prosérpina é aludida como “ínfera Juno” (Stat., Silu., 2.1.147; tradução de Lean-
dro Cardoso23) pois, assim como Juno era a rainha do Olimpo por ser esposa de Júpi-
ter, rei do panteão, Prosérpina é rainha do submundo por ser esposa de Plutão, deus 
dos mortos (GRIMAL, 2005, p. 260, 397). Na cultura helênica são conhecidos como 
Perséfone e Hades, nome que também intitula o reino subterrâneo, com uma geo-
grafia idealizada e a estrutura estatal de uma cidade terrena (CUMONT, 1922, p. 75).

Em seguida, o poeta indica que a sombra do falecido estaria se reestabelecen-
do, o que o permitia falar e respirar sem dor, e agradece à divindade do Fado, perso-
nificação do destino, por manter intocada a beleza na aparência da sombra do rapaz 
(Stat., Silu., 2.1.149-156), de forma que “a beleza pueril não consome e, intocado, / às 
sombras vai qual era, sem dano temer” (Stat., Silu., 2.1.155-156, tradução de Leandro 
Cardoso24). Assim, Estácio segue as descrições tradicionais ao representar a sombra 

22  No original em inglês: “he replaces the functions of epigraphy with a far more oblique and sophis-
ticated game of words, the fragile medium of textual transmission paradoxically trumping solid stone in 
both durability and breadth of access”.

23  No original em latim: “infera Iuno”.

24  No original em latim: “exedit puerile decus, manesque subibit / integer et nullo temeratus corpora 
damno, qualis erat”.
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no Averno com formas reconhecíveis e passíveis de emoções (HOPE, 2007, p. 218, 
222).

As três Parcas, Nona, Décima e Morta, sendo divindades do destino que regem 
o nascimento, casamento e morte dos indivíduos, respectivamente (GRIMAL, 2005. 
p. 355), são referenciadas duas vezes na descriptio envolvidas na morte de Gláucias. 
Nos primeiros versos dessa seção do poema, Estácio pergunta se “a Parca hostil”, 
alusão à Morta por determinar o fim da vida, não se comoveu em ter matado alguém 
tão belo e jovem (Stat., Silu., 2.1.137-139; tradução de Leandro Cardoso25). Na estrofe 
seguinte, o poeta escreve: “Coas Parcas os seus [Gláucias] breves anos apressando” 
(Stat., Silu., 2.1.148; tradução de Leandro Cardoso26). Assim, as deusas são tratadas 
como determinadoras da morte prematura deste jovem.

 Os cenários do mundo dos mortos são representados nos versos da conso-
latio. Estácio começa a seção afirmando que a morte não devia ser temida porque o 
falecido teria uma viagem tranquila na entrada do Averno: Cérbero não latiria para 
ele, as Fúrias não o incomodariam e Caronte estaria à espera do falecido para que 
não houvesse nenhuma preocupação em atravessar o rio para o mundo dos mortos 
(Stat., Silu., 2.1.183-188). Esses seres ctónicos são as figuras que as sombras encon-
tram na jornada de entrada do Hades.

Caronte era o barqueiro que transportava as sombras para o Hades através 
do rio na fronteira do reino dos mortos, o rio Estige, como tradicionalmente é des-
crito nas narrativas, e exigia um pagamento em moeda para realizar o transporte 
(CUMONT, 1922, p. 84), possivelmente por isso Estácio o chama de “barqueiro ambi-
cioso e feroz” (Stat., Silu., 2.1.186; tradução de Leandro Cardoso27). O rio na entrada 
do Averno descrito na Siluae 2.1 era de “áridas margens adustas” (Stat., Silu., 2.1.187; 
tradução de Leandro Cardoso28), portanto, quente, o que Leandro Cardoso (2017, p. 
235) entende como uma referência ao rio de fogo, o Flegetonte. Estácio, então, difere 
da literatura tradicional que trata o Estige como o rio na entrada para o Hades, en-
quanto o Flegetonte percorreria o Tártaro (CUMONT, 1922, p. 76).

Entrando no mundo dos mortos, a sombra seguia um caminho até a corte onde 
seria julgada se devia ser condecorada no Elísio ou condenada no Tártaro (CUMONT, 
1922, p. 76). O percurso era guardado por Cérbero, retratado na tradição como um 
cão de três cabeças, com uma serpente no lugar da cauda e várias cabeças de ser-
pentes sobre seu corpo (GRIMAL, 1995, p. 83). No poema, Estácio chama essa figura 
assustadora de “Cérbero trifauce” (Stat., Silu., 2.1.184; tradução de Leandro Cardo-
so29), por suas múltiplas cabeças, e de “aldraba cruel” (Stat., Silu., 2.1.230; tradução 
de Leandro Cardoso30), pois estaria posto nos portões de entrada do Averno tal qual 
uma peça de bater na porta, impedindo que os mortos escapassem do reino ou que 
os vivos entrassem, também assustando as sombras que chegavam ao submundo 
(GRIMAL, 1995, p. 76). 

25  No original em latim: “inimica [...] / Parca”.

26  No original em latim: “Ille tamen Parcis fragiles urgentibus annos”.

27  No original em latim: “auidae [...] nauita cumbae”.

28  No original em latim: “steriles ripas et adusta subibit / litora”.

29  No original em latim: “terno [...] Cerberus ore”.

30  No original em latim: “durae [...] ferae”.
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As Fúrias, assimiladas pelos romanos com as Erínias gregas, são três divindades 
que castigavam com o enlouquecimento quem cometia algum crime contra a ordem 
social, principalmente os que envolvessem assassinato, e com o tempo, possivelmen-
te por influência da cultura etrusca que considerava que seres monstruosos tortu-
ravam os mortos, foram tratadas como punidoras das sombras no Tártaro, analisa 
Pierre Grimal (1995, p. 179, 146-147). Alecto, Tisífone e Megera, como nomeadas 
tanto por gregos e romanos, são representadas sendo mulheres aladas, com cabelos 
de serpentes e tochas e com chicotes nas mãos, assim como faz Estácio em “Irmã 
com fogo ou hidras insurgentes” (Stat., Silu., 2.1.185; tradução de Leandro Cardoso31).

Caronte, Cérbero e as Fúrias, então, são obstáculos na jornada das sombras 
pelo Hades: o primeiro como cobrador dos falecidos, os outros como seres bestiais 
que os atemorizam. Representando que a sombra de Gláucias não fora importunada 
por nenhum desses seres e teve facilidade na sua chegada ao mundo dos mortos, 
Estácio faz um esforço consolatório para afirmar que Mélior não devia se preocupar 
com a sombra do rapaz falecido: 

Depõe o medo e deixa de temer a morte.
Não vai latir para ele Cérbero trifauce,
nenhuma Irmã com fogo ou hidras insurgentes,
pois o próprio barqueiro ambicioso e feroz
vai chegar junto às áridas margens adustas
pro menino embarcar sem nenhum embaraço
(Stat., Silu., 2.1.183 188; tradução de Leandro Cardoso32).

 
A sentença de Gláucias como uma sombra digna de ir ao Elísio é uma cena 

implícita na narrativa do poema, mas o julgamento dos mortos é brevemente citado 
sob a figura de Éaco, quando, pensando o acontecimento da morte, Estácio escreve 
que “Tudo que nasce teme o fim. Todos iremos. / Éaco agita a urna pra todas as som-
bras” (Stat., Silu., 2.1.218-219; tradução de Leandro Cardoso33). Assim, a perspectiva 
do poeta é da morte como um fenômeno natural e que todos encontrarão os juízes 
do Hades que decidem sobre o destino das sombras. Os três julgadores Éaco, Minos 
e Radamante têm esse cargo por terem sidos legisladores justos enquanto em vida34 
(GRIMAL, 2005, p. 125, 313, 404).

Para confirmar o destino tranquilo do rapaz e consolar seu patrono, então, 

31  No original em latim: “soror flammis [...] adsurgentibus hydris / terrebit”.

32  No original em latim: “Pone metus letique minas desiste uereri: / illum nec terno latrabit Cerberus 
ore, / nulla soror flammis, nulla adsurgentibus hydris / terrebit; quin ipse auidae trux nauita cumbae / 
interius steriles ripas et adusta subibit / litora, ne puero dura ascendisse facultas”.

33  No original em latim: “Quicquid init ortus, finem timet. Ibimus omnes, / ibimus: immensis urnam 
quatit Aeacus umbris”.

34  Pierre Grimal (2005 p. 125, 313, 404) escreve sobre a história mítica dos três juízes dos mortos. 
Éaco foi prestigiado como juiz dos mortos por ser piedoso e justo ao ter julgado seu próprio filhos, Peleu 
e Télamon, por terem matado Foco, outro descendente dele. Minos era tido como o primeiro rei dos 
cretenses e por ser um legislador notável, governando com justiça e brandura, foi encarregado de julgar 
os mortos. Radamante, irmão de Minos, era considerado como o organizador do código legal cretense, 
que influenciou várias cidades da Hélade, sendo tratado como alguém de sabedoria e prudência para 
ser juiz do Hades.
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Estácio sugere que o deus-mensageiro Mercúrio35 trouxe uma boa notícia sobre a si-
tuação de Gláucias no Averno: o falecido chegou ao Elísio, para onde iam as sombras 
dos bem-aventurados, onde encontrou Blésio, um aristocrata e grande amigo de 
Mélior, e portanto não passaria a eternidade solitário (Stat., Silu., 2.1.189-207). Nes-
ses versos encontramos mais elementos dos mitos mortuários romanos: Mercúrio 
Psicopompo, o cenário do Elísio e o topos literário, um tema comum, de encontro de 
amantes no mundo inferior.

 A figura do Mercúrio é tratada por Estácio tanto pela sua função de mensagei-
ro divino como pelo seu atributo de psicopompo, epíteto que qualifica o deus-men-
sageiro como “acompanhante das almas” por guiar as sombras dos falecidos até a 
fronteira do reino dos mortos (GRIMAL, 2005, p. 223-224, 306), demarcada pelo rio 
Flegetonte no poema de Estácio. Assim, com sua estratégia de obscurecer a diferen-
ça entre mito e realidade no poema, Estácio evoca o deus para atribuir credibilidade 
à sua narrativa sobre a chegada de Gláucias no Elísio como se fosse uma informação 
transmitida pelo próprio mensageiro divino que teria guiado a sombra do rapaz ao 
mundo inferior (ASSO, 2010. p. 690).

O Elísio é descrito por Estácio com uma paisagem de “ramos secos e pássaros 
mudos, / também flores inférteis e pálidas” (Stat., Silu., 2.1.204-205; tradução de Lean-
dro Cardoso36). Na tradição literária greco-romana, entretanto, esse local no Hades, 
por abrigar as sombras condecoradas como justas em vida, é representado como um 
campo de paisagens floridas, onde banquetes e canções seriam aproveitados junto 
aos heróis míticos (CUMONT, 1922, p. 76, 201). Comparado com as representações 
clássicas, então, percebemos que Estácio novamente difere das narrativas tracionais, 
renovando o visual do Elísio como uma área mais sombria pela aridez do ambiente.

O Tártaro era o local de condenação das sombras que em vida foram crimino-
sas, sendo tradicionalmente tratado como a região mais profunda do mundo, por 
onde corre o rio de fogo Flegetonte (GRIMAL, 1995, p. 429; CUMONT, 1922, p. 76). 
Sendo oposto ao Elísio, é válido considerar que Estácio nem chega a citar esse local 
do mundo inferior porque seu poema retrata Gláucias como um indivíduo louvável 
por sua beleza (Stat., Silu., 2.1.38-48), seu nascimento servil (Stat., Silu., 2.1.72-95) e 
suas habilidades culturais (Stat., Silu., 2.1.110-119), portanto merecedor do Elísio e 
incompatível com a punição no Tártaro. 

Estácio também retrata o rio que percorre o Elísio, o Letes, cuja água provoca 
a perda de memórias e que, eventualmente, as sombras menos virtuosas deveriam 
beber para reencarnar (CUMONT, 1922, p. 76). No cenário descrito pelo poeta, Gláu-

35  Mercúrio é identificação romana do deus grego Hermes, compartilhando grande parte dos deve-
res divinos e histórias míticas deste (GRIMAL, 2005, p. 306). Filho de Júpiter (Zeus, para os gregos) e da 
plêiade Maia, teria nascido em uma caverna no monte Cilene, na Arcádia, por isso Estácio o referencia 
como “prole Cilênia” (Stat., Silu., 2.1.189). Entre suas várias atribuições divinas, como deus do comércio, 
do roubo, dos viajantes e dos pastores, era o mensageiro pessoal de Júpiter e também estava encar-
regado de conduzir as sombras dos mortos até a entrada do Hades, cuja função o caracterizava pelo 
epíteto de “Psicopompo”, “acompanhante das almas” (GRIMAL, 2005, p. 224).

36  No original em latim: “steriles ramos mutasque uolucres / porgit et optunso pallentes germine 
flores”. Tradução de Leandro Cardoso; no original em latim: “proles Cyllenia” na referência “Stat., Silu., 
2.1.189
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cias encontra às margens do Letes vários aristocratas da história de origem de Roma: 
os “nobres Ausônios”, primeiros habitantes da península itálica e descendentes de 
Áuson, filho do herói Ulisses com a ninfa Calipso ou a feiticeira Circe; a “Quirina estir-
pe”, primeiros habitantes de Roma e descendentes do fundador da cidade, o herói 
Rômulo, que eventualmente foi identificado com o deus Quirino (CARDOSO, 2017, p. 
235-236); e também, entre esses homens notáveis, estava Blésio, o amigo de Mélior, 
a quem Gláucias foi ao encontro por reconhecê-lo (Stat., Silu., 2.1.194-198; traduções 
de Leandro Cardoso37). 

Paolo Asso (2010, p. 691) analisa que o encontro de Gláucias e Blésio no Elísio 
evoca, de certo modo, o topos literário helênico de encontro de amantes no mundo 
inferior, cujas referências clássicas eram histórias míticas de Eneias e Dido, de Orfeu 
e Eurídice e de Laodâmia e Protesilau. No caso da Siluae 2.1, esse topos tem um cará-
ter original por retratar a união de duas pessoas queridas por outra, Mélior. 

A relação entre Blésio e Mélior é destacada sendo este um “amigo notável” da-
quele (Stat., Silu., 2.1.200; tradução de Leandro Cardoso38), conotando uma relação 
de amizade maior, não sendo estabelecida somente por igualdade social e aliança 
política (ASSO, 2010, p. 690). Assim, o poeta honra este amigo falecido ao represen-
tá-lo entre indivíduos da história de origem de Roma, os Ausônios e os Quirinos. Ao 
mesmo tempo, dignifica Mélior por ter se envolvido com um sujeito de alto status e, 
também, elogia Gláucias por se relacionar com ele no Elísio.

O falecido reconhecera Blésio por tê-lo visto em “símiles de cera”, um retrato 
póstumo feito com alguma técnica encáustica ou imagens de cera (CARDOSO, 2017, 
p. 235), objeto em posse de Mélior (Stat., Silu., 2.1.191-193; tradução de Leandro Car-
doso39). Mas quando Gláucias chega perto dele e segura sua veste, Blésio o empurra 
por desconhecer a linhagem do rapaz (Stat., Silu., 2.1.198-199). O aristocrata, então, 
reconhece Gláucias como “a delícia do amigo notável” e o retira do chão, abraçan-
do-o, para levá-lo a um passeio de mãos dados pelo Elísio (Stat., Silu., 2.1.200-205; 
tradução de Leandro Cardoso40). Além de Blésio passear com Gláucias de forma que 
“pela mão o conduz” (Stat., Silu., 2.1.203 tradução de Leandro Cardoso41), Estácio nar-
ra um rápido desenvolvimento da relação entre os dois, comentando que o amor 
do menino por Mélior aos poucos é partilhado com Blésio, ainda que esta situação 
“não proíbe que [Gláucias] lembre de ti [Mélior]” (Stat., Silu., 2.1.206-207; tradução de 
Leandro Cardoso42), reiterando a relação afetiva entre dominus e libertus.

Na Siluae 2.1, então, a relação entre amor e morte, temas comumente asso-
ciados na literatura latina (HOPE, 2007, p. 37), abrange a demonstração do intenso 
luto de Mélior pela perda de seu querido Gláucias e tange a narrativa do encontro 
no mundo dos mortos entre o falecido e um conhecido que passam a se relacionar 
com maior afetividade. Esta descrição poética vem em apoio consolatório para Está-

37  Nos originais em latim: “lustrantem [...] / Ausonios” e “seriemque Quirini”.

38  No original em latim: “rari [...] amici”.

39  No original em latim: “símiles [...] cera”.

40  No original em latim: “delicias e rari pignus amici”.

41  No original em latim: “manu gaudens uehit”.

42  No original em latim: “Nec prohibet meminisse tui”.
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cio apresentar a Mélior que Gláucias passaria a eternidade acompanhado de outro 
indivíduo querido e notável. 

 A última menção ao ser post mortem (“após a morte”) é na finalização do canto, 
em que Estácio convoca a sombra de Gláucias para que conforte Mélior e seus pais 
(Stat., Silu., 2.1.227-234). Apesar do poeta não descrever sua evocação com elemen-
tos do ritual necromântico, a cerimônia de comunicação com os mortos, como a 
oferta de libações ou sacrifícios e ritos de purificação, é possível consideramos que 
essa prática perpassa a narrativa, pois na literatura era comum que os fantasmas 
aparecessem a partir da convocação direta se houvesse algum motivo para a consul-
ta com o morto, não sendo necessário o ritual durante o sono, como normalmente 
era praticado (OGDEN, 2004, p. 164). No poema, Estácio faz o chamado da sombra 
de Gláucias afirmando que não será impedido por Caronte e Cérbero:

Mas irás: vem para cá, dos limites sombrios,
somente tu terás com ele as chances todas,
Gláucias (nem barqueiro detém almas puras
nem a aldraba cruel) [...] 
(Stat., Silu., 2.1.227-230; tradução de Leandro Cardoso43)

No Império Romano, a necromancia era considerada uma prática ilegal, mas a 
tradição poética continuou trabalhando com a temática da evocação dos fantasmas 
para a resolução de algum problema com o morto, para a busca de informação de 
conhecimento do falecido ou pela busca da sabedoria divinatória dos mortos (OG-
DEN, 2004, p. XVI-XVII, 155). Pretendendo lidar com o problema do intenso luto de 
Mélior pela morte do rapaz, a evocação necromântica de Gláucias parece se pautar 
no esforço consolatório de Estácio em acalmar seu patrono e outros enlutados:

[....] afaga tu [Gláucias] o peito,
seca os olhos chorosos, as noites felizes
com palavras e olhares de afeto completa,
nega a morte – tu podes – e a irmã desolada
e teus míseros pais faze tu que encaminhe 
(Stat., Silu., 2.1.230-234; tradução de Leandro Cardoso44).

As reações dos fantasmas evocados eram retratadas na literatura como mo-
mentos de felicidade por estarem de volta ao mundo dos vivos ou como resistência 
pelas sombras que estavam em paz ou muito ligadas ao mundo dos mortos (OGDEN, 
2004, p. 179). A evocação de pessoas queridas, como é o caso entre Gláucias e Mé-
lior, por vez, comumente era representada como um momento de alegria por não 

43  No original em latim: “Sed flectere libens. Ades huc emissus ab atro / limine, cui soli cuncta impetra-
re facultas, / Glaucia! (insontes animas nec portitor arcet, / nec durae comes ille ferae”.

44  No original em latim: “tu pectora mulce, / tu prohibe manare genas noctesque beatas / dulcibus 
alloquiis et uiuis uultibus imple / et periisse nega, desolatamque sororem, / qui potes, et miseros perge 
insinuare parentes.”



50

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

envolver sofrimento por parte das sombras, de acordo com Daniel Ogden (2004, p. 
179). Assim, é possível conjecturar que a cena necromântica intencionou criar um 
último momento para Mélior se sentir próximo de Gláucias, mesmo como fantasma.

Considerações finais

Antony Augoustakis (2013, p. 2-3) considera que a literatura romana permite 
um mapeamento da relação entre os romanos e seus rituais religiosos por conta da 
interseção entre literatura, religião e ritual. Nesta perspectiva, é possível identificar a 
significância e influência dos rituais para a literatura imperial do período flaviano que 
apresenta descrições de diversas performances ritualísticas. Nessas representações 
são apresentadas mais perspectivas pessoais do que dogmas religiosos, em especial 
nas obras que são encomendadas, pois seus conteúdos e interpretações devem ser 
reconhecíveis para o(s) destinatário(s) e porque são seguidas estratégias do gênero 
textual, principalmente os que pretendem honrar alguém (RÜPKE, 2018, p. 225-226). 

Compreendemos, então, que as representações estacianas dos elementos do 
Averno na Siluae 2.1 partem de seu referencial greco-romano na medida em que 
retrata a maioria das divindades, seres e cenários ctónicos conhecidos pela tradição: 
Prosérpina, Mercúrio Psicopompo, Caronte, as Fúrias, Cérbero, Éaco, o Elísio e os 
rios Flegetonte e Letes. A narrativa de Estácio, ainda assim, buscar renovar os mo-
delos literários ao considerar o rio Flagetonte como entrada para o mundo inferior, 
descrever o Elísio como um local de paisagem árida e determinar um libertus como 
merecedor de conviver com as sombras de aristocratas. 

A descrição de écfrase e o estilo épico do epílio nas situações que se passam 
com Gláucias no mundo dos mortos, desde sua jornada até a evocação de seu fan-
tasma, são narrativas míticas que servem ao seu discurso consolatório encomen-
dando por Mélior. A estética elogiosa de encômio para embelezar e enaltecer a tran-
quilidade do trajeto da sombra do falecido e seu destino no Elísio acompanhando 
de Blésio são elementos da poética para agradar o patrono enlutado, elogiando 
seu querido falecido como forma de acalmar de luto. A extravagância da narrativa 
também expressa a grandeza de Mélior como um indivíduo notável por ter pessoas 
queridas de seu círculo social em uma situação admirável de post mortem no Elísio. 
Por isso é fundamental compreender que a poética consolatória de Estácio é um 
produto da relação de patronato em que precisa estar de acordo com as expectati-
vas e interesses do patrono.

Os elementos épicos e descritivos na narrativa do poema também articulam 
para memorialização do falecido aos enlutados. Sobre a intenção em manter a me-
mória de Gláucias, o poeta escreve: “A todos o tempo e o dia hostil às cinzas / con-
duzem. O que a nós restou foi relembrar” (Stat., Silu., 2.1.54-55; tradução de Leandro 
Cardoso45). Assim, o poema se torna um monumento fúnebre que promove a memó-
ria do falecido pela apresentação do cenário mítico no qual Gláucias vive, para que os 

45  No original em latim: “Cuncta in cineres grauis intulit hora / hostilisque dies: nobis meminisse relictum”.
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enlutados julgassem a realidade a partir destas referências. A partir da perspectiva 
de Roger Chartier (1990, p. 24) sobre as representações, então, consideramos que 
a consolação de Estácio pretende afetar o público, cativando-o e incentivando uma 
nova compreensão de si e do mundo. O poema foi elaborado, portanto, para tratar 
de elementos que colaborassem com os destinatários, em especial Mélior, a lidar 
com o luto e a memória do falecido.

Na Siluae 2.1, por fim, pudemos avaliar uma concepção da jornada da sombra 
ao submundo, a atividade consolatória durante um rito funerário e uma breve evo-
cação necromântica. Nosso artigo, assim, colabora para preencher a lacuna indicada 
por Augoustakis (2013, p. 4) sobre as representações literárias de rituais no período 
flaviano a respeito de atividades religiosas associadas com o morto e o submundo 
discutindo tais questões a partir da poética estaciana.

Indíce de abreviaturas

AEC – Antes da Era Comum;
EC – Era Comum;
Stat., Silu., – Statius, Siluae, (Públio Papínio Estácio, o primeiro número na sequ-

ência é o volume da Siluae, enquanto o segundo é poema e os algarismos seguintes 
sãos os versos).
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Resumo

Este artigo apresenta a concepção da morte dentro da cultura tibetana da escola 
budista Mahayãna, apresentando os processos descritos no pós-morte pela leitura 
da obra “O Livro Tibetano dos Mortos”, o Bardo Thödol. O foco principal do traba-
lho é apresentar o processo pelo qual o morto passa no bardo e seu processo de 
transcendência.  A morte no budismo tibetano também é uma oportunidade para 
a libertação da ignorância, se em vida o indivíduo aprender – e meditar – acerca do 
momento de confrontação com a morte e suas manifestações, ele poderá ter uma 
visão mais fluída e natural da morte.  
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Abstract

This article presents the concept of death within the Tibetan culture of the Buddhist 
school Mahayãna, presenting the processes described in the post-death by reading 
of the work "The Tibetan Book of the Dead", the Bardo Thodol. The main focus of the 
study is to present the process by which the dead is in the bardo and its process of 
transcendence. The death in Tibetan Buddhism also is an opportunity for the libe-
ration of ignorance, whether in life be learning - and meditate - about the time of 
confrontation with death and its manifestations, it may have a more fluid and natural 
death.
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Introdução

O artigo será elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica, através de li-
vros, artigos científicos e revistas que tratam as temáticas de religião, história, cultura 
entre outras. Será realizada uma pesquisa qualitativa para a condução dos estudos 
com o objetivo de captar o significado e a intencionalidade das atitudes cultuais, das 
crenças e dos rituais referentes ao Bardo Thödol e sua relação com a libertação na 
morte. Assim, o estudo dispõe-se enquanto corpus descritivo, explicativo e interpre-
tativo das atitudes da espiritualidade daqueles que contemplam o livro enquanto 
obra sapiencial. O modelo de análise será através da ciência da religião e do estudo 
histórico, analisando as articulações entre as dimensões cultuais, rituais e sociais do 
budismo tibetano, e como este constrói um conhecimento próprio sobre a morte. O 
foco principal do trabalho é apresentar a jornada pelo qual o morto passa no bardo 
e seu processo de transcendência, evidenciando a morte no budismo tibetano como 
uma oportunidade para o encerramento do ciclo sangsárico. 

O primeiro tradutor pós-moderno do Bardo Thödol para outro idioma foi o es-
tadunidense Evans-Wentz (1878-1965), em 1927. Para realizar a tradução, ele consul-
tou com um professor indiano de inglês, Kazi Dawa Samdup. Wentz foi influenciado 
pelo orientalismo europeu e pela publicação do Livro Egípcio dos Mortos, resultado 
da febre da egiptologia, e essa questão resultaram em alguns problemas para sua 
tradução: primeiramente, durante a década de 20, os tibetanos eram muito fechados 
a estrangeiros, por isso Wentz não conseguiu encontrar alguém mais instruído no 
budismo que Samdup para ajudá-lo com a tradução.  Outro problema seria o próprio 
reducionismo orientalista de Wentz, que inclusive influenciou o titulo escolhido1, que 
estaria buscando um paralelo com o texto egípcio.

Budismo

A origem do budismo data, aproximadamente, do século V AEC no Norte da 
Índia. O primeiro mestre e instituidor do budismo foi Siddharta Gautama, o Buda2 
Sakyãmuni, que foi um príncipe indiano que nasceu envolvido pela filosofia brâmane. 
A filosofia budista é fruto da experiência religiosa de Siddharta quando este desperta 
para a verdade sobre a realidade, sendo capaz de cessar a ignorância e o sofrimento. 
Seus ensinamentos viajaram da Índia, primeiramente, para o Sudeste Asiático, para a 
Ásia Central, e depois para o Tibete. De acordo com Alexander Berzin, os ensinamen-
tos budistas se embaralhavam às novas culturas que encontravam, cada lugar pos-
suía sua própria estrutura religiosa e seu próprio líder espiritual. Berzin destaca que 
atualmente sobrevivem três escolas budistas principais: a Theravada que enfatiza a 

1 O título literal do texto é Liberação por meio da Audição no Estado Intermediário.

2  Buddha (Buda) é todo ser que despertou para a verdade, deixando para trás todo sofrimento e ig-
norância para descobrir felicidade e paz permanentes. Uma pessoa não se torna e nem nasce um buda, 
ela deixa aos poucos de viver na ilusão.
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liberação pessoal e duas Mahãyãna, a chinesa e a tibetana, que enfatizam o trabalho 
para se tornar um Buda. O budismo tibetano – lamaísmo ou Vajrayana – pertence a 
vertente do Mahãyãna e inicia-se no Tibete por volta do século VII EC, herdando todo 
o desenvolvimento do budismo indiano com influências da tradição Bön (oeste do 
Tibete) e foi introduzido por Padma Sambhava. O budismo tibetano possui quatro 
escolas: Nyingma – deriva da primeira introdução, Kagyu, Sakya e Gelug – que derivam 
da segunda introdução do budismo no século XI EC. Expandiu-se por toda região do 
Himalaia, Mongólia e Ásia Central. O budismo Mahãyãna Tibetano tem como principal 
foco o estudo da natureza da mente e das emoções, juntamente com práticas de 
meditação constante e reverência a diversos budas e boddhisattvas. O foco dessa 
escola é o caminho para a iluminação por meio de recitações de mantras, visualiza-
ções e meditações. 

Os principais conceitos do budismo que devem ser entendidos para ajudar na 
compreensão do Bardo Thödol são as noções de originação interdependente - pra-
tityasamutpada – e de vacuidade – sunyatã. A originação interdependente é a com-
preensão de que todas as coisas fazem parte de uma teia de fenômenos, por isso é 
importante no budismo os ideais de compaixão e altruísmo com todas as criaturas. 
Ela possui doze passos que buscam classificar as origens do sofrimento: 

I sto é, a doutrina da origem interdependente de tudo. Essa doutrina 
ensina que todas as coisas vêm a ser e deixam a existência por meio 

de uma cadeia de acontecimentos interconectados, que se condicio-
nam mutuamente e culminam na ignorância. Em sua forma padrão, ela 
tem doze encadeamentos: a ignorância, as ações volitivas, a consciên-
cia, os fenômenos fisiológicos, as capacidades perceptivas, o contato, 
a sensação, a sede, o apego, o processo do devir, o nascimento e a 
dor-e-morte. Cada uma dessas condições existe apenas numa relação 
de interdependência com relação a todas as outras: juntas, elas cons-
tituem o mundo de samsãra, o domínio da ilusão e do sofrimento, no 
qual vivem os não iluminados. (YOSHINORI, 2006, p. 13)

Estes doze passos formam um ciclo que começa no sofrimento, que se trans-
forma em condição da ignorância e termina com o sofrimento da morte. Isso quer 
dizer que o sofrimento – duhkha – é o efeito de qualquer existência sangsárica3. Foi a 
tentativa de superar o sofrimento que guiou Siddharta a elaborar as Quatro Nobres 
Verdades, são elas: 1) A verdade sobre o sofrimento – a existência é sofrimento, assim 
como o desejo, o apego, a ignorância e o extenso ciclo do nascimento, velhice, doen-
ça e morte. Diante disso, o homem sofre porque se apega na permanência de coisas 
que, na verdade, são efêmeras; 2) A verdade sobre a origem do sofrimento – a causa 
do sofrimento é o desejo. Pois, a vontade de realizá-lo gera o karma4, que ocasiona 

3  Sangsãra é o ciclo ininterrupto de mortes e renascimentos da existência cíclica ao qual todos os 
seres sencientes estão destinados, o que lhes causa contínuo sofrimento. Os ensinamentos budistas 
foram elaborados para ensinar como se libertar deste ciclo vicioso.

4  Karma é a lei de "causa e efeito", todas as ações, virtuosas ou não, geram resultados correspon-
dentes, isto é, positivos para as ações virtuosas - gerando felicidade - e negativos para as não virtuosas 
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no renascimento, e a existência no sangsãra, por isso se diz que este está ligado ao 
desejo, ao apego e à permanência; 3) A verdade que leva a superação do sofrimento: 
o meio de suprimir o sofrimento é pela aniquilação do desejo, o estado de nirvãna; 4) 
A verdade sobre o caminho que leva à superação deste sofrimento: seguir o Caminho 
do Meio5 através do Nobre Caminho Óctuplo. 

Quem compreende a originação interdependente percebe a origem e a cessa-
ção do sofrimento, e também a vacuidade dele. E, se o sofrimento é “vazio” ele pode 
se desconstruir até ser totalmente superado. Quando se fala em vazio, ou vacuidade, 
no budismo para expressar a condição de possibilidade para a existência; ele não é 
nada conhecido pela experiência da forma, ele é a possibilidade para as condições 
das constantes transformações e a insubstancialidade dos fenômenos. Perceber o 
vazio é Despertar – ser libertado da experiência – e não percebê-lo é a condição da 
ignorância do sangsãra que é o plano da experiência finita. Entender o vazio é com-
preender a não dualidade, de forma que ele se encontra além dessas relações, pois é 
a consciência livre de qualquer limitação. Não existe nenhum tipo de ser, ou conceito, 
que fuja da determinação interdependente e da vacuidade, de forma que a vacuida-
de é a verdadeira natureza da realidade. O problema é que somente poucas pessoas 
conseguem se tornar conscientes disso, pois a verdade sobre a interdependência 
fica obscurecida pela noção de um sujeito permanente, resultado da atual condição 
de ignorância.

A Morte e  o Renascimento

A morte é um nascimento. No budismo, a existência é vista como uma roda 
em constante movimento – reencarnacionismo – que segue as leis do sangsãra, cau-
sadora de sofrimento para todos os seres sencientes. De modo que, o ser nasce, 
vive, adoece, morre, vaga pelo bardo6 e renasce. A morte não é o final inorgânico, é 
somente o fim de um ciclo que dará origem a um novo. A morte dá início ao processo 
do bardo, que possibilita o despertar ou marca o condicionamento do ser para um 
próximo nascimento. A única forma de escapar deste ciclo é atingindo a Iluminação, 
o estado de buda. O que é preciso aprender com os ensinamentos do Bardo Thödol é 
que, quando a morte chega, é possível entrar em contato com a natureza da mente, 
que também é a natureza de tudo, o vazio. Se a natureza da mente, que é o vazio, 
é a natureza de tudo, todo o sofrimento, ignorância e felicidade foram criados por 
ela. Assim como a vida e a morte não existem em outro lugar senão na essência da 

- causando sofrimento.

5  A ideia proposta pelo Caminho do Meio aparece pela primeira vez no Sermão de Benares, o primeiro 
sermão de Buda que é uma síntese de todo o conhecimento e forma para o caminho da iluminação, 
onde ele coloca que o caminho para a libertação não está nos extremos, e sim no equilíbrio entre os 
termos.

6  Bardo comumente é traduzido para estado intermediário entre a morte e o renascimento, mas na 
realidade, nos confrontamos com os Bardos continuamente tanto na vida quanto na morte. Ele é na 
verdade um estado de transição entre um ciclo e outro.
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natureza da mente. A vida e a morte possuem um relacionamento simbiótico, e, no 
final, a morte é uma etapa, que pode nos abrir uma oportunidade para deslumbrar a 
verdadeira natureza das coisas.

Q uando por fim estamos libertos do corpo que definiu e dominou 
nossa compreensão de nós mesmos por tanto tempo, a visão 

cármica de uma vida se exaure completamente, mas qualquer carma 
que poderá ser criado no futuro ainda não começou a se cristalizar. 
Dessa forma, o que acontece na morte é que há um "intervalo", uma 
brecha ou espaço que é fértil e tem vastas possibilidades; é um mo-
mento de rico e imenso poder em que a única coisa que importa, ou 
poderia importar, é aquilo que a nossa mente de fato é. Despojada do 
corpo físico a mente fica nua, revelando surpreendentemente o que 
sempre foi: o arquiteto da nossa realidade. (SOGYAL RINPOCHE, 1999, 
p. 308)

De acordo com o budismo, provavelmente, todos já nascemos em todos os 
reinos de existência, mas devido a nossa condição atual, - de ignorância - não é pos-
sível lembrar de antigas existências. Quando Siddharta atingiu o estado de desperto, 
ele disse que conseguia se recordar de suas vidas passadas; essas histórias podem 
ser lidas na obra "Contos de Jataka". Portanto, a reencarnação faz parte do ciclo da 
existência, onde tudo nasce, vive, morre e renasce, até que consiga se libertar do 
sangsãra. Essas existências sucessivas são resultados das ações praticadas nas vidas 
anteriores; um ser pode renascer em qualquer reino, seja ele superior (deva, assura 
e humano) ou inferior (bruto, preta e naraka). A causa de um ser ficar transmutando 
entre os reinos é o desejo, onde cada klesha específico causa o renascimento em 
um reino sangsárico, que fazem parte da cosmologia budista. No sentido metafórico, 
cada reino pode ser entendido como uma experiência mental e estado emocional 
(klesha) é possível experienciar todos os reinos em um único dia e sofrer os seus con-
secutivos efeitos; isso quer dizer que, os reinos de existência já são vivenciados em 
vida, no cotidiano e nos relacionamentos, e são construídos mentalmente.
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Figura 1: A Roda da Vida da tradição do budismo tibetano no monastério de Kopan em Nepal, Ásia.
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/861032022485257027/. Acesso 11/11/2019 às 09:40.

Bardo Thödol

" A morte está sempre acompanhada por uma determinada ideia de 
morte" (LEIS, 2003, p. 348).

O Bardo Thödol é um guia, um ritual, que visa o reconhecimento do ciclo da 
existência no sangsãra e da natureza da mente, partindo da concepção que o auto-
-conhecimento pode guiar a consciência durante estes estados de bardo, buscando 
seguir caminho para a iluminação ou, ao menos, para um bom renascimento7.  

Desde o começo, todos os seres sencientes que nasceram e morreram, assim 

7  Bom renascimento é renascer em um dos reinos superiores.
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como os que ainda irão morrer, vivenciaram o bardo. A passagem por este pode 
ser negativa ou positiva8, tudo depende do "estado de espírito" em que a consciên-
cia se encontra no momento da morte, de forma que "nosso pensamento passado 
determinou o nosso estado presente, e o nosso pensamento atual determinará o 
nosso estado futuro; pois o homem é aquilo que ele pensa" (WENTZ, 2006). Por isso, 
o Bardo Thödol, ou "O Livro dos Mortos Tibetano", é um guia para todos. Ele narra a 
existência durante a estadia nos três seguintes bardos: Chikhai, Chönyid e Sidpa, com 
duração de 49 dias solares9 ou até que a consciência transcenda e marca o período 
do estado intermediário entre a morte e o renascimento. A tradução literal do nome 
do livro, Bardo Tödrol Chenmo, que significa "Grande Liberação por Meio da audição 
no Bardo”. O livro mostra a importância de conhecer a morte antes do momento de 
confrontação, é preciso ter familiaridade com os ensinamentos do Bardo Thödol em 
vida e com a prática espiritual - como a meditação, para que os ensinamentos desta 
obra sejam aproveitados. 

O Livro dos Mortos Tibetano tenta despertar qualquer ligação com a 
prática espiritual que a pessoa morta possa ter tido, e encoraja-

-nos a abandonar o apego à pessoas e bens; a deixar de lado o anseio 
por um corpo; a não ceder ao desejo ou raiva; a cultivar a bondade 
em vez de hostilidade e a nem mesmo pensar em ações negativas. Ele 
recorda à pessoa que morreu que não há nada a temer. De um lado 
diz-lhe que as assustadoras figuras do bardo nada são além de proje-
ções de suas ilusões, vazias por natureza. E de outro, afirma que essas 
figuras têm apenas um corpo mental de tendências habituais, portanto 
vazio também. Assim, a vacuidade não pode trazer dano à vacuidade. 
(SOGYAL RINPOCHE, 1999, p. 369) 

É uma obra pertencente à tradição do budismo tibetano, foi atribuída ao mestre 
Padma Sambhava10, por volta do século VIII. Porém, o mestre, escondera o livro, pois 
achava que ainda não estávamos prontos para tal ensinamento. O livro foi revelado 
por Rigzin Karma Ling-pa somente no século XIV, próximo ao Himalaia. Atualmente o 

8  A passagem pode ser positiva se o morto consegue reconhecer as visões do Bardo e por isso não 
às teme. Já os que ficam obscurecidos pelo mau karma creem que as alucinações são reais e as temem, 
sofrendo variadas formas de torturas. Segundo o budismo tibetano existem objetos e entidades que 
podem ser criados pela força do pensamento, são chamados de tulpa. Logo, tulpa é um pensamento 
que chega a assumir forma material, física dessa forma a mente é capaz de criar um mundo de ilusão, 
ela também pode criar qualquer objeto desejado. 

9  Dias solares são os dias com duração de 24 horas, já dias de meditação são contados pelo tempo 
que o praticante consegue repousar sua mente, por exemplo, o Chöniyd Bardo dura cinco dias de me-
ditação se um ser consegue manter a mente estável por 2 minutos, então sua experiência deste bardo 
será de 10 minutos. Por este motivo, o Chikhai e o Chöniyd Bardo são sentidos de formas diferentes, 
para aqueles que praticaram conseguem manter a mente estável e conseguem reconhece-los. Os leigos 
sentem estes passando como um trovão, pois não conseguem repousar a mente. Por isso a técnica da 
meditação é tão importante, para que no bardo o ser consiga manter a mente estável e consiga contro-
la-la, podendo escolher um bom renascimento, ou até mesmo atingir a Iluminação.

10  Padma Sambhava, chamado de Guru Rinpoche, é o fundador da escola tântrica Tibetana.
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livro é usado no Tibete como um manual de ritual fúnebre, que é ditado pelos lamas, 
direcionado aos mortos. Foi traduzido na década de 20 Lama Kazi Dawa-Samdup e 
o Dr. Evans-Wentz. C.G. Jung escreveu o prefácio do livro analisando seu conteúdo 
do ponto de vista psicológico, onde ele escreve: “todo leitor sério forçosamente irá 
perguntar-se se estes antigos e sábios lamas, afinal de contas, não poderiam ter 
vislumbrado a quarta dimensão, arrancando assim o véu dos maiores mistérios da 
vida” (JUNG, 2015). O livro é resultado de uma mistura da antiga religião Bön com o 
budismo disseminado pelo mestre Padma Sambhava, que afirma ser possível morrer 
de forma consciente e que, desta forma, é possível atingir a Iluminação no estado do 
bardo. 

Ele relata desde o momento de desconstrução (Chikai Bardo), onde retomamos 
a verdadeira natureza da mente, depois, o momento da unidade que é o momento 
de aliança com as divindades tutelares (Chönyid Bardo), até o momento final, o pro-
cesso de individualização (Sidpa Bardo). Então, o livro aconselha que o ser direcione 
sua atenção para uma Clara Luz, que é a única verdade – a manifestação do vazio 
– podendo assim, Despertar. É possível encontrar diferentes classificações para os 
bardos, usarei a classificação de Sogyal Rinpoche: o primeiro é chamado de Rang 
Bzhin Bardo, o Bardo Natural que marca o período entre o nascimento e a morte. O 
segundo, chamado de Chikhai Bardo, trata sobre o momento da morte. Em seguida 
o Chönyid Bardo que relata as ilusões kármicas do pós-morte e a confrontação com 
a natureza da mente, e por último o Sidpa Bardo que relata o momento da "busca 
por um renascimento". E dessa forma, o Bardo Thödol busca guiar o ser para escapar 
desse movimento cíclico encarnatório e retornar11 ao estado puro da Iluminação.

O que distingue e define cada um dos bardos é que todos eles são 
intervalos ou períodos em que a possibilidade do despertar está 

particularmente presente. As oportunidades de liberação estão ocor-
rendo de maneira contínua e ininterrupta ao longo da vida e da morte. 
(SOGYAL RINPOCHE, 1999, p. 144)

O estado de Bardo é, então, encarado como um momento de transição, onde 
a consciência se encontra entre dois estados, um intervalo entre o encerramento e o 
início de um ciclo. No momento em que a consciência percebe que seu corpo físico 
morreu, ela pode retornar ao estado primordial, que é a natureza da mente, mani-
festada pela Clara Luz no momento de morte. Para aqueles que treinaram em vida 
para este momento, e se dedicaram ao caminho espiritual, conseguem reconhecer 
e unir-se a esta Luz e assim, cessar o ciclo de renascimentos. Para aqueles que pos-
suem algum treinamento espiritual, mas não conseguem reconhecer a natureza da 
mente, devem enfrentar o segundo bardo, o Chönyid. Os leigos ainda permanecem 
na inquietude do processo por mais um estado, o Sidpa. O livro deve ser lido para 
um morto ou moribundo, por um monge, para auxiliar a transferência da consciência 

11 Retornar porque, primeiramente, a natureza da mente é o vazio, todos “viemos” dele. E atingir a 
iluminação, seria o retorno a essa condição.
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no momento da morte, caso a separação do corpo não seja completada12. Sua men-
sagem central é que, não importa as visões ou aparições do pós-morte, o ser deve 
passar em cada um dos bardos com total tranquilidade e estabilidade mental, e para 
isso, precisa perceber que essas visões são criadas pela própria consciência13. 

E ntão vem este Grande Thödol, que deve ser lido sete, ou três ve-
zes, segundo as circunstâncias. Em primeiro lugar, vem a confron-

tação com os sintomas da morte; em seguida, a viva recordação, a con-
frontação com a Realidade, durante o estado intermediário, e enfim, os 
métodos para fechar as portas das matrizes quando, no estado inter-
mediário, o morto tenta renascer. (SAMDUP, 1983, p. 53)

O Bardo dos momentos da Morte – C h i k h a i 
B a r d o

O período do Chikhai Bardo compreende do momento em que se contrai/de-
senvolve uma doença - ou outra condição, mesmo aquela vertiginosa, instantânea, 
inesperada que ocasionará em sua morte - até o instante em que a Clara Luz se 
manifesta. O processo de morrer pode ser muito doloroso, já que perder o corpo 
e a vida pode ser muito custoso. No processo de morrer, existem sinais - mentais e 
físicos - que marcam quando a morte está chegando, esse procedimento consiste 
em duas etapas de desintegração que ocorrem tanto no corpo quanto na mente: 
uma externa - que envolve os sentidos e os elementos - e outra interna - que inclui 
os estados de pensamento. O corpo físico se desenvolve fundado na mente, que 
compreende as qualidades dos cinco elementos e, por conta deste agregado - corpo/
mente - é possível ter a experiência do mundo exterior. 

N ossa existência inteira é determinada pelos elementos: terra, 
água, fogo, ar e espaço. Por meio deles nosso corpo é formado e 

sustentado; quando eles se dissolvem, morremos. Estamos familiariza-
dos com os elementos externos, que condicionam o modo como vive-
mos, mas o que importa é a maneira como esses elementos externos 
interagem com os elementos internos dentro do nosso corpo físico. 
E o potencial e a qualidade desses cinco elementos também existem 

12 Quando a respiração do moribundo está prestes a cessar, é preciso coloca-lo na “Postura do Leão 
Adormecido”, que ajuda a consciência a deixar o corpo pela abertura do topo da cabeça, deve-se deitar 
a pessoa sobre o seu lado direito, a mão direita sob o queixo fechando a narina direita e a mão esquer-
da descansa na coxa esquerda. As pernas ficam levemente dobradas. Essa postura também ajuda no 
reconhecimento da Clara Luz.

13  As manifestações do livro existem para todos, mas, sendo o conteúdo da mente maleável pela 
cultura, as manifestações serão percebidas de formas diferentes. As visões descritas no livro são adap-
tadas à cultura tibetana, típicas dos costumes religiosos do povo. Dessa forma, os cristãos poderão ter 
visões sobre o inferno ou o paraíso. 
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dentro da nossa mente. A habilidade da mente para servir de base a 
toda experiência é a qualidade terra; sua continuidade e adaptabilida-
de é água; sua claridade e capacidade de perceber é fogo; seu contínuo 
movimento é ar, e sua vacuidade ilimitada é espaço. (...) A consciência 
dos sentidos surge da nossa mente. A carne, os ossos e o órgão do 
olfato, bem como os odores sentidos por esse órgão, são formados 
pelo elemento terra. O sangue, os líquidos do corpo, o órgão do pa-
ladar e os sabores sentidos por esse órgão vêm do elemento água. O 
calor, a cor clara, o órgão da visão e a forma percebida por esse órgão 
vêm do elemento fogo. A respiração, o órgão do tato e as sensações 
físicas sentidas por esse órgão são formados pelo elemento vento. As 
cavidades do corpo, o órgão da audição e os sons percebidos por esse 
órgão são formados pelo elemento espaço.  (SOGYAL RINPOCHE, 1999, 
p. 314 e 315)

Após a morte, todos esses elementos serão dizimados. Esse processo se revela 
fisicamente no moribundo - como uma mudança na cor da pele, certo odor, mudan-
ças na respiração - e psicologicamente enquanto o ser enfrenta a morte. Durante 
o processo da morte ocorre a dissolução - que está conectada com os canais de ar 
e com os chakras - dos cinco elementos: terra, água, fogo, ar e consciência. A disso-
lução externa é o processo pelo qual os sentidos e os elementos se desintegram. 
A primeira fase tem inicio quando os sentidos não podem mais ser vivenciados. O 
segundo estágio da dissolução ocorre quando o elemento terra se dissolve em água. 
Em seguida o elemento água se dissipa em fogo que se dilui dentro do elemento ar. 
O quinto momento14 é quando o ar se desagrega na consciência. Nesta ocasião, po-
de-se dizer que o corpo morreu biologicamente. 

Ao final da dissolução externa, quando nada mais pode obscurecer a verda-
deira natureza, ela finalmente pode se manifestar. O surgimento da Clara Luz15 no 
momento da morte, e o seu reconhecimento como a natureza da sua mente, é a pri-
meira oportunidade de Libertação no plano pós-morte. A dissolução interna ocorre 
quando o corpo físico morre e a consciência volta para o estado original. Reconhecer 
a Clara Luz garante o estado de Buda no Dharmakãya, que é o estado perfeito de 
Buda – além do sofrimento, da ignorância e dos fenômenos transitórios (forma, tem-
po e espaço).

14 Thrangu Rinpoche diz que neste ponto de dissolução, dependendo da ocasião da morte, ainda é 
possível que o ser reviva. Porém, depois deste estágio o processo de dissolução física está completo, 
dando inicio ao processo de dissolução interna. Ele também fala de mais um processo de dissolução – 
dos constituintes que produziram o corpo, os três kleshas fundamentais: estupidez, luxúria e ira

15  A Clara Luz dura quanto tempo o ser conseguir repousar no estado da natureza da mente. Sogyal 
Ripoche fala que “a vasta maioria não reconhece em absoluto a Luminosidade Base, e em vez disso mer-
gulha num estado de inconsciência que pode prolongar-se por até três dias e meio. (...) Era frequente 
não mexer no corpo de uma pessoa comum antes dos passados três dias (...) acredita-se que se ele for 
tocado em determinado lugar – por exemplo, ao aplicar-se uma injeção – a consciência pode ser des-
viada para esse ponto. Então a consciência do morto pode sair pela abertura mais próxima, ao invés de 
sair pela fontanela, levando um renascimento infeliz.” (SOGYAL RINPOCHE, 1999, p. 337)
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O Bardo Da Vivência Da Realidade – 
C h ö n y i d  B a r d o

Este bardo inicia-se quando o processo de dissolução externa foi completado. 
Duas coisas importam no momento da morte: o que foi feito em vida - o karma - e o 
estado em que a mente se encontra, dessa forma, o último pensamento ou emoção 
que se tem antes de morrer, tem efeito no bardo; por isso também, é importante 
que durante a leitura do Bardo Thödol os familiares ao redor do corpo não devem se 
lamentar, pois podem causar sentimentos de apego, dificultando a jornada do morto 
em seu processo sangsárico. Se o ser falhar em reconhecer a Clara Luz e for neces-
sário, por causa de seu karma, enfrentar o Chönyid Bardo, que acontecerá durante os 
primeiros sete dias - o primeiro dia é contado a partir do momento que o ser percebe 
que morreu que seria de três dias e meio a quatro dias após a sua morte. O morto 
irá enfrentar as Divindades Pacíficas e, depois, entre, o oitavo ao décimo quarto dia, 
ele confrontará as Divindades Iradas, todos esses dias também são chances para a 
Libertação. Sogyal Rinpoche chama essas manifestações de divindades de "aspecto 
energético” da natureza da mente. Deve-se manter em mente que, todas essas são 
partes da natureza da própria mente, ou seja, elas não têm existência externa, se-
não em sua própria forma-pensamento. Conquanto, sem a estabilidade da prática 
espiritual, os pronunciamentos neste estado podem parecer reais, ganhando assim 
existência, personificando as emoções, tornando-as externas a mente, e como con-
sequência, a consciência é conduzida para a ilusão da existência sangsárica. 

 As quatro fases do Chönyid, que pertencem ao processo de dissolução interna 
são: 1) Luminosidade: é a primeira etapa deste bardo, o ser, que antes habitava um 
corpo físico, agora possuí um corpo de luz que se movimenta por um ambiente fluido 
fabricado de som, luz e cor - que é a expressão natural das qualidades elementares 
da mente: a terra é percebida como uma luz amarela, o ar como luz verde, o fogo 
vermelha, a água como branca e o espaço azul. 2) União: novamente, por causa de 
sua condição de ignorância, o ser continua a seguir pelo Bardo. O momento que 
Riponche rotula de União é marcado pela união das luzes que originam Mandalas 
com as quarenta e duas deidades pacíficas e as cinquenta e oito irritadas, onde a 
luminosidade se manifesta na forma de budas ou deidades. Se o ser não consegue 
reconhecer estas visões como manifestações de seu próprio pensamento, ele ainda 
deve permanecer no bardo. 3) Sabedoria: manifestação dos aspectos das cinco sabe-
dorias16, que é o potencial para a Iluminação. 4) Presença espontânea: "Então, as dei-
dades pacíficas e iradas aparecem, seguidas pelos reinos puros dos budas, e abaixo 
delas os seis reinos da existência samsárica. (...) A visão inteira, então, dissolve-se 
retornando à sua essência original." (SOGYAL RINPOCHE, 1999, p. 351) 

No Bardo Thödol, narra-se que essas deidades se anunciam por um período de 
dias e que esse momento é uma oportunidade para a libertação ou para o renasci-

16  Os Dhiãni Buddhas são atributos da divindade absoluta, e são conhecidos como guias tutelares das 
Cinco Sabedorias. A visão das Sabedorias Búdicas surge junto com a visão dos agregados e emoções 
negativas (kleshas), isso porque essencialmente eles são a mesma coisa. “Tome como exemplo o que 
se manifesta em nossa mente comum como um pensamento de desejo; se sua verdadeira natureza é 
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mento. Os reinos se revelam em luminosidade, os puros em luz radiantes e os reinos 
impuros do sangsãra em luz opaca, durante a confrontação com estes o ser deverá 
“escolher” um destes modos de existência, mas que, devido aos hábitos das vidas 
passadas o ser sente-se atraído pela opaca luz dos reinos sangsáricos, causando o 
renascimento. Vamos tomar um exemplo de manifestação de um dos budas pacífi-
cos, que ilustrará esse processo, uma vez que ele ocorre de forma similar para todas 
as aparições:

A aurora das divindades pacíficas

Ó nobre filho, escuta atentamente. No Quarto Dia a luz vermelha, 
que é a forma primitiva do elemento fogo, brilhará. Nesse mo-

mento, do Reino Oeste Vermelho da Felicidade, o Bhagavãn Buda Ami-
tãbha17, de cor vermelha, levando um loto em sua mão, sentado sobre 
um trono-pavão e abraçado pela Divina Mãe Gökarmo, brilhará sobre 
ti, [juntamente com] os boddhisattvas Chenrazee e Jampal, acompa-
nhados pelos Boddhisattvas fêmeas Ghirdhima e Ãloke. Os seis corpos 
de Iluminação brilharão sobre ti por meio de um halo de luz arco-íris. A 
forma primitiva do agregado de sensações representado pela cor ver-
melha da Sabedoria Onidiscernente, cintilantemente vermelha, glorifi-
cada com astros e astros satélites, luminosa, transparente, gloriosa e 
deslumbrante, vinda do coração do Divino Pai-Mãe Amitãbha, atingirá 
seu coração [tão radiantemente] que mal poderás mirá-la. Não a te-
mas. Juntamente com ela, uma opaca luz vermelha do Preta-loka, vindo 
lado a lado com a Luz da Sabedoria, que brilhará sobre ti. Age de modo 
a não te afeiçoares a ela. Abandona a afetividade [e] a franqueza [por 
ela]. Nesse momento, devido a influência de intensa afetividade, te sen-
tirás aterrorizado pela deslumbrante luz vermelha, e [desejarás] fugir 
[ás] dela. E sentirás afeição por essa opaca luz vermelha do Preta-Loka. 
Nesse momento, não tenhas medo da gloriosa, deslumbrante e radian-
te luz vermelha. Reconhecendo-a como Sabedoria, conservando teu in-
telecto em estado de resignação, te fundirás [nela] inseparavelmente e 
obterás o estado de Buda. Se não a reconheceres, pensa: ‘São os raios 
da graça do Bhagavãn Amitãbha e nela buscarei refúgio’; e, confian-
do humildemente nela, ora por ela. Ela é o gancho dos raios da graça 
do Bhagavãn Amitãbha. Confia nela humildemente; não fujas. Mesmo 

reconhecida, ele surge livre do apego, como “Sabedoria do Discernimento”. (...) Assim, as cinco emoções 
negativas emergem como resultado direto de reconhecermos a sua verdadeira natureza. Quando re-
conhecidas, são purificadas e liberadas, mostrando-se como nada menos que a manifestação das cinco 
sabedorias. (...) Assim, por exemplo, se você deixou de reconhecer a luz vermelho-rubi da sabedoria do 
discernimento, ela surge como fogo, porque é a essência pura do elemento fogo” (SOGYAL RINPOCHE, 
1999, p. 354).

17  Com esses Budas (chamados de Dhiãni Buddhas), Divindades (Devatãs) e Lokas estão associados 
certos kleshas, skandhas, elementos materiais e as cores. Outra observação que Sogyal Rinpoche faz é 
que: enquanto as cores e elementos são elementos universais, os Budas são de origem Oriental hindu-
-budista, isso que dizer que, as visões vivenciadas no Bardo podem variar em função da cultura, por isso 
um cristão verá Jesus entre as divindades pacíficas e entre as iradas verá demônios, abismos, de forma 
que, o Bardo é determinado pelas ideias que o ser cultiva em vida.
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se fugires, ela te acompanhará inseparavelmente [de ti mesmo]. Não 
a temas. Não te deixes atrair pela opaca luz vermelha do Preta-Loka. 
Ela é o caminho de luz procedente das acumulações de tua intensa 
afetividade [pela existência sangsãrica] que vem para receber-te. Se 
te apegares a ela, cairás no Mundo dos Espíritos Infelizes e sofrerás 
insuportável pena de fome e sede. Não terás chance de ganhar a Liber-
tação [ali]. Essa opaca luz vermelha é a interrupção para obstruir-te no 
Caminho da Libertação. Não te deixes seduzir por ela, e abandona tuas 
inclinações habituais. Não sejas fraco. Confia na brilhante e deslum-
brante luz vermelha. Põe tua confiança concentrando-a no Bhagavãn 
Amitãbha, o Pai-Mãe, e ora assim: “Ai de mim! Quando perambular pelo 
Sangsãra devido ao poder da intensa afetividade, No radiante Caminho 
de luz da Sabedoria Discernente. Que [eu] seja guiado pelo Bhagavãn 
Amitãbha. Que a Divina Mãe, Aquela de Trajes Brancos, seja [minha] 
retaguarda. Que [eu] seja guiado com segurança através da perigosa 
emboscada do Bardo; E que [eu] seja posto no estado do Todo-perfeito 
Buda. Orando assim, humilde e fervorosamente, te fundirás no coração 
do Divino Pai-Mãe, o Bhagavãn Amitãbha, no halo da luz arco-íris e atin-
girás o estado de Buda no Sambhogakãya, no Reino Oeste chamado 
Feliz.” (EVANS-WENTZ, 2006, p. 89)

O Bardo Do Renascimento -  Sidpa Bardo

Se não for possível reconhecer as revelações do Chönyid, então o ser que se 
percebia como luminosidade vai experienciar um estado de inconsciência até que 
"acorde" no Sidpa Bardo18, nessa posição o ser habita um corpo mental. Este terceiro 
bardo, também chamado de Ma Rigpa, onde o processo de dissolução é revertido, 
"vêm os estados de pensamento relacionados com a ignorância, o desejo e a raiva. 
Então, pelo fato de a memória do nosso corpo kármico passado estar ainda fresca 
em nossa mente, tomamos um ‘corpo mental’.” (SOGYAL RINPOCHE, 1999, p. 362). 
Quando o processo de renascimento começa, ou seja, a consciência começa a buscar 
por uma representação material - o que também resulta no surgimento dos kleshas, 
o ser começa a ter visões dos possíveis locais de renascimento e quanto mais se tor-
na familiar com os ensinamentos, a consciência poderá ter a capacidade de escolher 
um local e também compreender o significado das revelações. "Alguns afirmam que 
se você for renascer como um (...) animal, ver-se-á em uma caverna, um buraco no 
chão ou um ninho feito de palha." (SOGYAL RINPOCHE, 1999, p. 371). O juízo tem 
como mediador o Senhor da Morte que julga com a ajuda do espelho kármico os 
feitos passados do ser. Por este motivo não é possível enganá-lo. 

18  É importante citar a nota número 29: “Aqui é preciso não esquecer que todos os fenômenos ter-
ríveis e os infortúnios são inteiramente kármicos. Fosse o discípulo desenvolvido espiritualmente, sua 
existência no Bardo seria tranquila e feliz desde o início e ele não teria errado tanto até aqui. O Bardo 
Thödol se refere principalmente ao indivíduo comum e não aos seres humanos altamente desenvolvi-
dos, cuja morte liberta para a Realidade.” (EVANS-WENTZ, 2015, p. 126)
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Os seres que ainda não conseguiram se libertar do Bardo passarão pelas expe-
riências que irão determinar seu renascimento. Nessa fase, a influência dos kleshas 
é crucial, por isso, o Bardo Thödol está sempre relembrando a importância do desa-
pego e do equilibro da mente, pois no Bardo qualquer pensamento tem influências. 
O livro, então, revela duas possíveis soluções para este momento: prevenir o renas-
cimento através da libertação da mente ou, falhando nisto, o livro aponta para uma 
melhor escolha no processo de renascimento, isto é, o bom nascimento, num dos 
reinos superiores. Quanto mais tempo o ser permanece nesse estado, mais ansioso 
fica para habitar um corpo, e fica tentado a renascer no primeiro lugar que percebe.  
Existem quatro formas de nascimento de acordo com o Bardo Thödol: pelo ovo ou 
pela matriz, o supranormal e pelo calor e umidade. Os nascimentos pelo ovo ou pela 
matriz são chamados de “nascimento pelo germe”, que ocorrem nos reinos: humano, 
no preta-loka ou mesmo no Inferno. O nascimento supranormal ocorre quando a 
consciência migra entre um Loka e outro, como por exemplo, um ser humano evo-
luído espiritualmente que nasce entre os Budas ou os Devas, ou então um menos 
evoluído que renasce entre os Pretas. A última forma de nascimento, pelo calor e 
umidade, diz respeito ao nascimento no mundo vegetal.  

Existem somente dois reinos perceptíveis aos olhos físicos dos seres humanos: 
o reino humano e o reino dos brutos, dos animais. Os brutos são limitados pela ig-
norância e pelo instinto. Segundo o budismo, só é possível atingir o estado de ilumi-
nação no reino humano (guiado pelo desejo e posteriormente, superando-os), pois 
temos a possibilidade de aprender e praticar o dharma - o que nos garante as condi-
ções necessárias para o progresso espiritual. Já o reino Naraka, é o mais baixo reino 
da existência. Habitado por aqueles influenciados pelo klesha do ódio, é marcado por 
intensa dor e sofrimento, o ser permanece neste até que seu karma seja “esgotado”. 
O sentimento de raiva, aversão, culpa e remorso em conjunto com castigos - como 
fome, sede e desmembramentos - são vivenciados por estes seres a maior parte do 
tempo; por isso, acabam se tornando impotentes e não exibem esforços para tentar 
escapar desta condição. Somente transcendendo a raiva esses seres podem trans-
mutar para uma próxima existência. Os infernos quentes (existem oito) são descritos 
como sendo formados de grandes planícies e montanhas de ferro e fogo, cortados 
por rios de metais derretidos. Já nos infernos gelados (que também possui oito está-
gios) a paisagem é formada apenas por gelo. 

O reino dos pretas, conhecidos também como fantasmas famintos, são domi-
nados pelo apego. São descritos como seres com barrigas enormes - do tamanho de 
montanhas – porém, com bocas muito pequenas e a garganta muito estreita, causan-
do um estado de extrema e constante fome. Eles estão fadados a sentir a ânsia da 
busca por alimentos, mas quando encontram, não conseguem engolir. A fome, po-
rém, é alucinante o que os leva a insistir em ingerir alimentos - entretanto, nada que 
eles comem os satisfaz, o que os leva à incessante busca por saciar esta fome. Estes 
seres são assombrados pela ânsia de realizar seus desejos e somente transcenden-
do essa sensação, eles podem transmutar de sua condição. O reino dos semideuses, 
onde moram os asuras, é regido pela inveja. Eles são seres ciumentos, paranóicos 
e estão sempre buscando conflitos e brigas – principalmente com os seus vizinhos, 
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os devas. No reino divino, que residem os devas, também há sofrimento. Apesar de 
serem os seres mais idealizados, os devas também sofrem, estão apegados as suas 
experiências prazerosas e são obscurecidos pelo orgulho. O devas possuem vidas 
longas, comparada com a dos humanos, porém também estão sujeitos a morte, e 
quando seu karma positivo acaba, podem renascer nos reinos inferiores de existên-
cia. O ser que se acomoda nesse reino falha por sua posição radical - a vida de prazer 
- esquecendo qual o seu principal objetivo, que é a libertação do ciclo reencarnatório.

Conclusão

A morte no budismo tibetano é encarada não só como um fato natural, mas 
como uma relação íntima com a vida. A morte é serena, pois ela não é o final, também 
não é o começo, ela é somente uma etapa de uma existência cíclica. Dessa forma, a 
ideia hierárquica entre vida e morte é desconstruída. Os tibetanos incorporam em 
seus rituais princípios da morte, como o Bardo Thödol, passando o aprendizado de 
que a morte não é a finitude da essência do ser. A obra tem um grande valor sote-
riológico para a tradição do budismo tibetano, pois instiga a análise crítica acerca da 
realidade, que é perceber a impermanência e a insubstancialidade dos fenômenos. 
Entender o caráter teórico dessa aplicação é “simples”, mas seria somente com a 
experiência da prática espiritual e da meditação que se pode colher os frutos desses 
conceitos. O debate acerca da morte na cultura Mahãyãna envolve compreender 
muito além de conceitos teóricos, ele incorpora uma dedicação ao aperfeiçoamento 
da mente com práticas de meditação constante e uma vida dedicada à espiritualida-
de. O processo de expansão da consciência é eterno e quando, enfim, acredita-se 
que chegou a verdade, o risco de estar errado é grande. Mas o budismo é assim, uma 
incansável busca pela sabedoria. 

Deste modo concluo que nada posso concluir. Considerando o processo de 
morte onde o corpo físico passa pela desintegração de seus elementos até sua ex-
tinção biológica, o que o excede é a consciência... Mas o que representa essa consci-
ência? O que significa dizer que um ser se fragmenta em consciência? E se esta não 
tem forma, o que é aquilo que vaga pelo bardo? Na verdade, o ser do bardo está no 
estado de não-criado, um estado primordial de todo ser senciente, mas ele não per-
cebe sua própria natureza por ter uma ilusória sensação de ainda possuir um corpo, 
resultado do karma que este acumulou em vida. Quando a "consciência" transmuta 
para a luz - que é energia fluída - o ser contempla as deidades por um breve período 
de tempo até que novamente se reduza a outra condição, onde o corpo que era de 
luz torna-se um corpo mental - de desejo que anseia um nascimento. Dessa maneira, 
a morte não deve ser percebida como um final - o retorno ao inorgânico - mas como 
o início de uma nova existência, onde todo o movimento do bardo encontra-se no 
caminho entre ela. Portanto, a morte não é encarada como simples decesso, mas 
como a possibilidade de vida.
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Resumo

O presente artigo objetiva construir uma breve análise da sociedade grega antiga, 
perpassando os séculos VIII a V a.C. a partir da hipótese dos usos alimentares na 
ritualística helena como um diferenciador social entre a comunidade dos vivos e a 
comunidade dos mortos. Os alimentos e a forma de se alimentar funcionariam como 
uma afirmação da alteridade entre ambas, cuja alusão é feita por um ritual de sacri-
fício aos mortos performado por Odisseu no Canto XI da Odisseia de Homero. Dessa 
forma, nosso artigo perpassa o entendimento do binômio identidade/alteridade e 
busca delinear em que medida a alimentação possuía um status de importância para 
a cultura grega antiga, apresentando as noções de sacrifício e comensalidade.

Palavras-chave
Homero; Odisseia; Comensalidade; Sacrifício; Morte.

Abstract

The current paper aims to construct a brief analysis of the ancient Greek society, going 
through the VIII to V centuries BC, grounded on the hypothesis that food was used as 
a form of social discrimination between the community of living and the community 
of the dead in Greek rituals. Food and the ways it was consumed worked as an affir-
mation of the otherness between the two communities. This is easily precepted in the 
sacrifice for the dead Odysseus performs in the Odyssey. Hence, our paper investiga-
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tes the binomial identity/otherness, seeking to unveil the levels of importance of food 
in the ancient Greek culture, presenting the notions of sacrifice and commensality. 

key words
Homer; Odyssey; Commensality; Sacrifice; Death.

A comida é parte de vital importância na vida humana e em sociedade, e não 
apenas em seu papel de saciar a fome, uma necessidade intrinsicamente fisiológica. 
Ela também é carregada de sentidos socioculturais, como o historiador Henrique 
Carneiro (2013, p. 10) afirmou:

A comida para os seres humanos é sempre cultura (...) nunca ape-
nas pura natureza. A humanidade adotou como parte essencial 

de suas técnicas de sobrevivência os modos de produção, de prepa-
ração e de consumo dos alimentos, desde o conhecimento sobre as 
plantas comestíveis até o uso do fogo como principal artifício para 
transformar o alimento bruto em um produto cultural, ou seja, em co-
mida. A cozinha, assim, funda a própria civilização.

Este ensaio tem por objetivo fazer uma breve análise a partir da hipótese dos 
usos de alimentos na ritualística grega como um diferenciador social entre os vivos 
e os mortos: uma afirmação da alteridade entre ambos, cuja alusão é feita por um 
ritual de sacrifício aos mortos performado por Odisseu no Canto XI da Odisseia de 
Homero. Para tanto, precisamos primeiro definir o que entendemos como o binômio 
identidade/alteridade e em seguida, devemos delinear em que medida a alimentação 
possuía um status de importância para a cultura grega antiga, apresentando as no-
ções de sacrifício e comensalidade.

No que concerne o estudo de noções de identidade e alteridade em socieda-
des antigas, o antropólogo Marc Augé (1998, p. 14) foi capaz de demonstrar quais 
funções as alteridades fundamentam na vida e na dinâmica social em que os indiví-
duos estão inseridos. A realidade e a ficção são caracterizadas sob uma perspectiva 
que coloca em análise o imaginário individual, definido pelo antropólogo como sendo 
o imaginário coletivo – o sonho: os mitos, os ritos e a obra de ficção, sendo as três 
formas simbólicas desenvolvidas pela sociedade para a organização subjetiva.

 Sob este aspecto, tanto o rito quanto o mito representam mecanismos cujo 
objetivo é a produção de uma identidade através do reconhecimento daquilo que se 
desvia dela (a alteridade): através de um Outro (divindade, ancestral ou oráculo, por 
exemplo), estabelecem-se relações responsáveis pela ordenação dos grupos sociais 
aos quais os indivíduos pertencem. Buscar entender a dinâmica dos ritos e mitos de 
uma cultura é, dessa forma, tentar compreender que ambos são referências cons-
truídas com um caráter externo (outro) em relação ao qual o indivíduo e o grupo 
constroem sua identidade (AUGÉ, 1998, p. 19-20). 
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Nesse sentido, propomos que o ritual de invocação das almas dos mortos per-
formado por Odisseu (Hom., Od., XI, 23-50) contenha características que nos permi-
tem vislumbrar a alteridade social entre a comunidade dos vivos e a comunidade dos 
mortos. Afinal, a lógica da vida na Antiguidade contava com a interação não apenas 
entre os homens, animais e natureza, mas também como a metade invisível da so-
ciedade, composta pelos deuses e os mortos. Como Johnston (2008b, p. 14) frisou: 
cada pessoa que vivia na Hélade antiga tinha como preocupação diária manter boas 
relações não só com outros humanos, mas também com os mortos; garantindo a 
boa ordenação do mundo.

No que concerne aos hábitos alimentares dos gregos antigos desde o período 
arcaico (séculos VIII-VI a.C.), o mais importante a ser mencionado é aquele cujo cará-
ter religioso o faz central à religião cívica: o rito do sacrifício aos deuses (thysía). Nele, 
um animal escolhido era adornado com fitas, coroado com flores e enfeitado, para 
em seguida ser levado ao altar de sacrifício ao som de flautas. Derramava-se sobre 
ele, o altar e o solo um pouco de água e grãos de cevada, para em seguida levantar 
sua cabeça para os céus e cortar-lhe a garganta. O sangue jorrava para cima e caía 
sobre o altar, sendo recolhido em um recipiente cerâmico e o animal era aberto, para 
que se examinassem suas vísceras: a leitura das mesmas indicaria a aprovação do 
sacrifício pela divindade. Em caso positivo, o animal seria imediatamente despelado 
e desmembrado, e seus ossos, gordura e pele seriam postos sobre o altar ensan-
guentado e seriam então queimados. Alguns pedaços internos eram assados na pira 
sacrificial, para consumo imediato e para a lembrança do caráter essencialmente de 
comunhão alimentar entre os devotos e os deuses. O resto da carne era fervido em 
grandes caldeirões e distribuído1 : às vezes os praticantes as consumiam no próprio 
local, às vezes as levavm para casa e às vezes eram distribuídas para outras comuni-
dades (VERNANT, 2006, p. 54-55). 

Ademais de seu valor religioso, o animal do sacrifício é também um “repasto 
de festa” (VERNANT, 2006, p. 57). De fato, torna-se necessário frisar que todas as 
partes do rito – desde o abatimento, passando pelo desmembramento até as etapas 
de cozimento e repartição – são igualmente importantes: ele tem, fundamentalmen-
te, uma função alimentar de comemoração. O próprio substantivo que qualifica o 
animal a ser sacrificado (hiereión) é também utilizado para qualificar um animal “de 
corte”. E, tendo em vista que na thysía os helenos comem a carne que é sacrificada 
aos deuses (e que se mostre bem aceita pelos mesmos), no que o autor define como 
“cozinha ritualizada” (2006, p. 58), que segue as normas alimentares exigidas dos hu-
manos pelos deuses e que também se qualifica como ato de comunhão social, uma 
vez que este consumo serve o propósito de reforçar os vínculos entre os cidadãos 
da pólis e reafirmar seu status de igualdade (VERNANT, 2006, p. 58). Marcel Detienne 
e Jean Pierre Vernant afirmam que a thysía difere completamente de outros rituais, 
incluindo outros tipos de sacrifício, o que o caracteriza como uma experiência única. 
Ademais, argumentam que a comunhão da carne após o ritual era responsável por 
estreitar os laços entre os homens, fomentar o senso de pertencimento ao corpo 

1 Segundo Vernant (2006, p. 54-55), a carne era dividia em porções iguais.



73

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

social e por delinear a autodefinição cultural dos gregos (DETIENNE; VERNANT, 1979, 
p. 155). Dessa forma, concluem que o sacrifício animal possuía, na Grécia Antiga, o 
status de um ritual central ao estilo de vida grego. 

Ao consumir a carne cozida e o pão, o homem se diferencia dos animais sel-
vagens (que não cozinham, não praticam a agricultura e devoram uns aos outros de 
forma bestial) e dos deuses (que são imortais, não sentem fome): é uma maneira de 
estabelecer barreiras entre o que ele é e o que ele não é. Nesse sentido cosmológico, 
recusar-se a fazer parte do ritual de sacrifício – e fazer parte inclui também alimentar-
-se da carne sacrificada – é recusar-se a viver sob um dos importantes preceitos que 
qualificam o estilo de vida grego2 . À margem deste costume identitário, estavam os 
órficos e os pitagóricos – vegetarianos – e as esposas legítimas dos cidadãos, proibi-
das de consumir o vinho3  e de realizar refeições junto aos homens. (HILL; WILKINS, 
2006, p. 65; 73; 76).

Dito isto, é relevante apresentarmos as observações de Cristiano Grottanelli 
(1996) autor cujos trabalhos lembram que, embora estudos anteriores tenham foca-
do em frisar a matança do animal e o consumo da carne, pouco se diz acerca da dis-
tribuição da mesma entre os participantes. Enquanto Detienne e Vernant supunham 
que a distribuição, na pólis clássica, era igualitária, o italiano preocupou-se em estu-
dar mais a fundo os papéis políticos e sociais do ritual, construindo sua argumenta-
ção ao comparar a distribuição da carne na Hélade com aquelas em rituais sacrificiais 
que ocorriam em Roma e no Oriente (1988, p. 163-188). Dessa forma, afirmou que 
as modalidades da distribuição da carne variavam, sendo claramente desigual e até 
hierarquizada (2018, p. 127). Ademais, nessa perspectiva de distribuição da carne e 
quantidade ingerida, Grottanelli (2018, p. 121) defende que o mundo grego antigo 
era primordialmente o mundo dos cereais: embora possuísse um status primordial 
de importância social, a carne estava em um segundo plano no que concerne a dieta 
e a economia antigas. 

Após essa elucidação sobre a prática do sacrífico grego, na qual frisamos seu 
local de destaque nas relações sociais e na religião cívica, torna-se necessário apre-
sentarmos a noção de comensalidade. Segundo o historiador Massimo Montanari 
(2018, p. 1081) a cultura alimentar grega é apresentada na documentação como uma 
afirmação de seu estilo de vida e o diferencia de outros povos através do valor conhe-
cido como comensalidade (MONTANARI, 2018, p.108). A comensalidade, ou o comer 
junto, distingue o homem grego civilizado dos animais e das culturas bárbaras: para 
além de satisfazer uma necessidade biológica, o grego transformou o momento de 
se alimentar em uma ocasião de socialização. Para tanto, estipulou regras sociais que 

2 O estilo de vida grego antigo se compunha por, entre outras coisas: falar a língua grega, cultivar o 
trigo, cultuar os deuses, fazer o sacrifício, comer pão e beber vinho misturado com água (LESSA, 2010, 
p. 22).

3 O vinho era a bebida celebrada no symposium, manifestação pós-repasto de coesão social e de 
pertencimento à civilização, de grande importância na Antiguidade. O vinho é sagrado para os gregos, 
porque possibilita – através da embriaguez – o contato com o divino. A bebida não era ingerida conjun-
tamente às refeições, e o sinal de civilidade e cultura não é apenas saber cultivar a vinha e produzir o 
vinho, mas misturá-lo à água para depois ingerir. O homem civilizado, grego, pratica o autocontrole: o 
homem é senhor, e não servo, do vinho (MONTANARI, 2018, p. 110).
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deviam ser seguidas por todos aqueles que compartilhavam a refeição: enquanto se 
pode argumentar que povos não-gregos também comiam em conjunto, os gregos 
precisavam misturar a água e o vinho, um comportamento civilizado que os diferen-
ciava dos demais povos. Dessa forma, Montanari (2018, p. 109) argumenta que o 
banquete é “o sinal, por excelência, da identidade do grupo”, ademais a representar 
as hierarquias e expressões de poder social. 

A prática do convívio alimentar é um dado característico da cultura humana e 
uma premissa, que o historiador mesmo denomina de “técnica”, para a elaboração 
dos significados que permeiam este hábito. Assim como o autor, afirmamos que a 
alimentação não é apenas a mera satisfação de uma necessidade biológica/fisiológi-
ca que acomete todos os seres humanos, mas também um símbolo da diversidade 
cultural que molda a identidade de cada povo. A religião, as técnicas de produção, a 
estruturação social, as visões de mundo, as tradições estão intrinsecamente conec-
tadas à alimentação, também nas sociedades gregas da Antiguidade. 

Os próprios alimentos são elementos que constituem a identidade humana. O 
pão é o grande símbolo da civilização, pois seus complexos processos de manufatura 
só são possíveis graças à agricultura desenvolvida pelo sedentarismo/assentamento 
de uma sociedade civilizada. Isto é facilmente percebido em Homero, pois em sua 
obra Odisseu usa da expressão “comedores de pão” (Hom., Od., VIII, 222; IX, 89; X, 
101), como um sinônimo de homens civilizados, e estes não são encontrados em 
suas desventuras.  Adicionado a ele, o vinho e o azeite são os outros alimentos que 
distinguem “uma sociedade que não repousa sobre recursos naturais, mas que é 
capaz de fabricar, ela própria, seus recursos, de criar – com a própria agricultura e 
a criação de animais – suas próprias plantas e seus próprios animais” (MONTANARI, 
2018, p. 111). A comensalidade grega tem, portanto, o papel mais importante no 
sistema de representações e regras que compõem a identidade grega. (MONTANARI, 
2018, p. 110-112)

Esta comensalidade se materializa nos banquetes, momento máximo de socia-
lização entre os cidadãos gregos. Pauline Schmitt Pantel nos traz um panorama com-
pleto dos banquetes realizados da Grécia arcaica, na Atenas clássica e os dos outros 
(bárbaros). Os banquetes gregos se constituíam de duas partes diferentes, como nos 
aponta a autora (PANTEL, 1992, p. 4): o deipnon, no qual os cereais, carnes, legumes, 
em suma, qualquer componente sólido da refeição era servido e apreciado, e o sym-
pósion, no qual o vinho preparado de forma civilizada4  era consumido e as relações 
sociais entre os convivas eram estreitadas. O banquete, segundo a autora, pode ter 
como paradigma de importância a passagem mítica de Erisicton pelos bosques da 
deusa Deméter5 , pois ao príncipe, em sua trágica história, foi negado o direito de 
participar daquilo que é, na Hélade, a maior característica da sociabilidade humana, 

4 Segundo Ateneu de Náucrates (11, 782a), o vinho ideal a ser consumido pelos homens no sympósion 
seguia a proporção 1:3. Ou seja, uma parte de vinho diluída em três partes de água.

5 Diz o mito que o príncipe Erisicton invadiu os bosques de Deméter, deusa da agricultura e fertilida-
de, ignorando os protestos da divindade e vangloriando-se de ali construir uma área para banquetes. 
Raivosa pelo desrespeito, Deméter amaldiçoa o príncipe a banquetear para sempre, numa fome eterna 
que jamais cessaria. O deus do vinho, Dioniso, compadece-se da deusa e também o amaldiçoa a pos-
suir uma sede incessante. Eriscton termina sua vida vagando como um mendigo, sempre à procura de 
restos de comida para sua fome implacável (PANTEL, 1998, p. 155).
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o banquete. Dessa forma, o banquete se caracteriza como um momento coletivo de 
socialização cívica, que acontece seguindo regras específicas que visam não apenas 
a festa e o estreitamento das relações sociais, mas também devem ser um momen-
to ímpar da tentativa de agradar aos deuses. Dessa forma, podemos afirmar que a 
comida, na cultura grega, e seu consumo, estavam profundamente enraizados no 
sistema social (HILL; WILKINS, 2006, p. 42-43). 

Neste momento, consideramos importante ressaltar culto aos deuses olimpia-
nos requeria sacrifícios diversos e não apenas o sangue, vísceras e ossos da thysía, 
embora este fosse o ritual mais importante. Libações feitas com alimentos também 
consumidos por humanos eram comuns: bolos, pães, frutas e grãos cozidos eram 
depositados em frente a estátuas, cavernas, fontes ou outros lugares sagrados. No 
cotidiano, em refeições humanas, os deuses recebiam uma parte, que era queimada 
no fogo. E a própria thysía era frequentemente seguida da queima de grãos e bolos, 
comumente chamados de hierá (JAMESON, 2014, p. 277). 

Dentre essas oferendas, havia um ritual particularmente interessante, chama-
do de theoxenia, no qual a divindade não apenas recebia a comida dos vivos, mas 
era tratada como um convidado ao qual se oferecia uma mesa com refeição e um 
sofá para se reclinar. Ou seja, o receptor do sacrifício era convidado para vir e comer 
junto com os devotos.  

Mas, de acordo com o Canto XI da Odisseia, o que de fato alimenta os mortos? 
Antes de nos sobrepujarmos sobre este tópico, precisamos ressaltar que todas as 
sociedades se defrontam com o problema da alteridade, sendo a morte o Outro 
absoluto (VERNANT, 1988, p. 34). O ‘eu’ só é concebido, afinal, se for definido em rela-
ção aos outros (VERNANT, 1988, p. 34). Em se tratando da organização de sociedade 
grega, o espaço cívico se caracterizava pela cidade, e aquilo que dela se afastava 
estava distante da vida civilizada, margeando a selvageria: era o terreno do inculto 
(VERNANT, 1988, p. 36). Nessa categoria estão todos os lugares que se afastam do 
cotidiano urbano: os bosques selvagens, os reinos dos deuses ctônicos e o lugar dos 
mortos. 

Na épica de Homero, cujo canto analisaremos, os encontros de Odisseu tam-
bém são marcados pela alteridade: a construção da identidade grega no que compe-
te aos hábitos alimentares é feita através da descrição do outro. A alteridade é o que 
demarca o que é ser grego, neste quesito e em outros: não há sacrifício aos deuses, 
como nos dá a entender o ciclope Polifemo (Hom., Od., IX, 273-276) e o próprio po-
eta ao narrar o insucesso do herói e seus companheiros quando tentam praticá-lo 
(Hom., Od., IX, 550-555).

Em suas aventuras, o herói Odisseu, por exemplo, está sempre à procura de 
homens comedores de pão (Hom., Od., VIII, 222; IX, 89; X, 101), porém seu caminho 
é perpassado apenas por humanos servindo de alimento (para os ciclopes, os lestri-
gões e o monstro marinho Cylla) e por alimentos que prejudicam a existência mortal, 
ou que mortais não podem comer6 . Como Vernant (2006, p. 66-68) já havia delinea-
do, as regras alimentares são de extrema importância para os gregos, uma vez que 

6 São eles: o lótus consumido pelos lotófagos, o nefasto phármakos ofertado por Cice, o gado do divi-
no Hélios, os homens que servem de alimento para as Sereias, para Cylla e para o Cíclope, a ambrosia 
oferecida por Calipso e o sangue ofertado aos mortos para trazer do Hades o vidente Tirésias
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lhes serviam para delimitar o lugar mortal no kósmos. Após todos estes encontros, 
Odisseu anseia por retornar à sua própria cultura, onde as pessoas comem o pão, 
bebem o vinho misturado com a água, usam azeite e fazem o sacrifício aos deuses de 
forma correta (HILL; WILKINS, 2006, p. 254). 

Em nossa análise, não propomos que a narrativa homérica seja analisada como 
relato fidedigno do período a ela atribuído ou da prática que relata. Isso não significa 
que não seja possível perceber suas características nos versos que narram a prática 
de Odisseu, pois sua composição é uma mescla de diversas tradições orais que se 
mantiveram vivas através das mais diversas gerações, fazendo alusão a um passado 
mítico e heroico, distante do cotidiano da audiência, porém identificável pela mesma. 

Ao cantar os versos do Canto XI (vv. 23-37) da Odisseia, o aedo repetia as se-
guintes palavras:

Lá, os animais do sacrifício, Perimedes e Euríloco 
Seguraram; e eu puxei a afiada espada da coxa, 
Cavei um fosso, cerca de um cúbito de altura e largura, 
E em sua borda verti libação a todos os mortos: 
Primeiro, misto com mel, depois com vinho doce 
E a terça com água; em cima aspergi branca cevada. 
Com zelo supliquei às tíbias cabeças dos mortos 
Que, uma vez em Ítaca, iria vaquilhona, a melhor, 
Sacrificar no palácio e encher o fogo de valores; 
A Tirésias, só para ele, imolaria, à parte, ovelha 
Toda negra, a que sobressaísse entre nossos rebanhos. 
Após eles, ao grupo de mortos, com voto e súplica 
Suplicar, peguei as bestas e cortei seu pescoço 
Na direção do fosso, e fluía sangue escuro. Elas se reuniram, 
As almas de finados defuntos subindo do Érebo;7

Nessa passagem, encontramos Odisseu na Casa de Hades, buscando evocar os 
espíritos dos heróis falecidos, de suas mulheres e de suas mães. Para tanto, ele cava 
um grande buraco e o preenche com mel, vinho, água e cevada, sacrificando ovelhas 
em seguida, deixando que seu sangue escorresse para dentro do mesmo. Ao ritual 
sacrificial, somam-se as preces e promessas feitas pelo herói, e então os mortos 
aproximam-se da cavidade para beber a mistura de sangue ofertada, de forma a se 
comunicar com ele8 .

Para muitos estudiosos de práticas de magia antiga, o termo grego que ca-
racteriza as atitudes que Odisseu realiza no Canto XI de Homero é a psychagogía9 , 

7 A não ser quando explicitada outra autoria, todas as traduções da Odisseia são de Christian Werner.

8 John Heath (2005, p. 398) propõe uma interpretação interessante que relaciona a condição do mor-
to na narrativa homérica com a sua inabilidade de falar, pois “estar impedido de falar é equivalente, 
ou ao menos complementar, a estar impedido de respirar: isto é, estar sem fala é estar morto, ou ao 
menos o mais perto da morte que alguém pode estar”. O sangue que alimenta os mortos com os quais 
Odisseu se depara devolve momentaneamente a sua capacidade de comunicação, quase como se eles 
se afastassem ligeiramente da morte, devolvendo-lhes momentaneamente esta capacidade dos vivos.

9 O ritual para a invocação das almas dos mortos variava de lugar para lugar, mas a chamada “incuba-
ção” tinha um papel fundamental e comum entre eles. A forma mais antiga de “incubação” era o sono 
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a “invocação das almas dos mortos” (BAILLY, s.v.) - porém, este termo é inexistente 
no período em que sua história foi consolidada em forma épica, surgindo apenas no 
período Clássico (JOHNSTON, 1999, p. 85), onde aqueles que garantiam conhecer os 
meios para invocar e estabelecer comunicação com os espíritos dos mortos eram 
magos/feiticeiros que trabalhavam com a necromancia. No entanto, não o considera-
mos inadequado para tratar do ritual na Odisseia. Um grande dilema encontrado pe-
los pesquisadores de magia grega, principalmente ao que se refere às suas práticas 
anteriores ao V século a.C. diz respeito ao fato de que o termo grego mageia, do qual 
deriva-se a palavra magia, era inexistente. Entretanto, apesar da palavra ter surgido 
no período Clássico, indícios de práticas, feitiços, poções e substâncias considera-
das mágicas, ademais a indivíduos percebidos como magos/feiticeiros, já existiam no 
imaginário grego muito antes do termo mageia se popularizar (COLLINS, 2009, p. 51). 

O mesmo, defendemos, aplica-se ao ritual de Odisseu: as práticas rituais na 
Antiguidade poderiam não receber denominações explicitas, ou seus nomes pode-
riam ser alternados por conveniência (PHILLIPS, 1986 e 1991). Dessa maneira, nem 
sempre encontramos respostas satisfatórias em investigações acerca das práticas da 
magia, e nesse sentido a metodologia comparativa se torna muito útil: lembrando-
-nos das particularidades que definem as interpretações da magia em determinado 
contexto cultural, ela nos auxilia a entender o que deve ser procurado para construir 
uma nova interpretação em outro contexto (COLLINS, 2009, p. 50). 

 Ao trazer essa passagem como exemplo, podemos evidenciar a presença de 
rituais mágicos mesmo antes da existência de uma palavra que sintetizasse ou clas-
sificasse os mesmos, de forma que, ao serem entoados no século V a.C., os helenos 
que participavam da audiência reconheceriam naqueles versos o ritual necromântico 
de Odisseu e as conotações mágicas imbuídas no mesmo, além apresentar Circe 
como primeira feiticeira (ODGEN, 2001, p. 95). Ademais, ressaltamos que, de acordo 
com Johnston (2008b, p. 14), a essência da magia grega antiga envolvia a comunica-
ção com os mortos.

Reconhecemos que a argumentação para a interpretação deste ritual como 
mágico e necromântico é solidamente embasada, de forma que reconhecemos o 
ritual praticado por Odisseu como possuidor de um caráter mágico. Porém, precisa-
mos fazer uma observação que nos ajudará a fundamentar e elucidar os aspectos do 
caráter duplo deste ato, considerado por nós também como um blood ritual 10, uma 
prática relacionada à thysía que está conectado aos demais aspectos da religiosidade 
grega oficial, e não apenas à esfera privada/não oficial dos rituais mágicos. O ponto 

(ou o transe) na tumba de um antepassado. Aqui era necessário estar completamente esticado, tocan-
do a terra o máximo possível. Formas posteriores envolviam o sono ou o transe em cavernas, debaixo 
de arvores ou nos triodoi, pontos em que as três estradas se encontravam (LUCK, 2006, p. 12). Daniel 
Ogden (2001, p. 110) e Sarah Johnston (2008, p. 14) frisam a relação entre a psychagogía e a goeteía (fei-
tiçaria). A palavra goeteia deriva do verbo goos (“cantar um lamento” ou “canção de lamentação”). Assim, 
evidenciam a ligação entre a magia e os mortos, pois goeteía está etimologicamente ligada ao ato de se 
comunicar com os mortos, tendo em vista que deriva do termo utilizado para descrever o ato de chorar 
os mortos/lamentar a morte de alguém em um funeral. Dessa forma, pode-se perceber como esta cena 
descrita por Homero também se caracteriza como mágica.

10 
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é que a magia, apesar de possuir um caráter diferenciado dentro da experiência dos 
gregos antigos com o sobrenatural, é em muitos aspectos intercambiável com a reli-
gião oficial, de forma que diferenciar o que é puramente magia e o que é puramente 
religião não se torna possível na prática religiosa helênica, uma vez que não há sepa-
ração ou corte nítido entre elas (FARAONE, 2001, p. 17).

Dessa forma, mesmo possuindo um caráter mágico, o ritual performado por 
Odisseu não está completamente afastado da prática cívica grega. Ele se insere numa 
categoria denominada de blood rituals, rituais nos quais o sangue do animal sacrifi-
cado é mais importante/evidente do que a carne do mesmo. De acordo com a histo-
riadora e arqueóloga Gunnel Ekroth, os blood rituals pertencem a um complexo de 
rituais mais abrangentes, que inclui a thysía e o jantar subsequente a esta (EKROTH, 
2002, p. 171). Existem diversos motivos para se fazer um blood ritual, e diversas for-
mas de realizá-lo: no culto aos heróis, purificações, juramentos, deuses ctônicos, na 
frente de batalha, para os rios, o mar e os ventos e no culto dos mortos (EKROTH, 
2002, p. 251).

Este era um tipo de sacrifício, dentre outros, que existia em uma espécie de 
contradição a thysía: não tinha os olimpianos como objetivo de alcance, mas outras 
entidades mais selvagens, temidas, ou para aplacar situações perigosas. Nesse tipo 
de blood ritual, a atmosfera retém um aspecto de perigo ou ameaça, usualmente em 
conexão com a morte. O objetivo desses rituais era evitar o mal ou mesmo se livrar 
do perigo, tendo a manipulação do sangue como foco principal (EKROTH, 2002, p. 
253-254). Essas oferendas eram proferidas em um altar de forma diferenciada: mais 
baixo do que o comumente utilizado bomós (altar elevado). Se caracterizava como um 
buraco no chão chamado bóthros (“poço”), no qual as libações eram derramadas ou 
depositadas. Através dele, o sangue das vítimas, e também das libações, deveria fluir 
na trincheira sacrifical. Por isso, tais locais eram talhados em forma de funil e abertos 
no fundo. Neste tipo de sacrifício, a cerimônia não conduzia a uma festa jovial na qual 
os deuses e os homens tomavam parte. A vítima era mantida por cima da trincheira 
com sua cabeça abaixada, diferentemente dos cultos olimpianos, onde o pescoço do 
animal voltava-se pra cima, em direção ao céu, e, no termino, quando todo o sangue 
já se tivesse se esvaído, o sacrificado era inteiramente queimado (KERENYI, 1978, 
p.152). Este tipo de ritual era muito performado também para os deuses ctônicos, 
deuses do reino abaixo da terra, onde habitam as almas. 

Passemos então para a busca das semelhanças, diferenças e singularidades 
entre a comida dos mortos e a comida dos vivos. Como apresentamos no início deste 
ensaio, a maioria dos estudiosos considera que o sangue fazia parte do sacrifício aos 
deuses, junto com os ossos, gordura e as vísceras não comestíveis, inclusive, como 
Vernant, exemplificando essa separação através do mito de Prometeu (VERNANT, 
2006, p. 62). Além disso, é consenso que manchar o altar com o sangue das vítimas 
se constituía como importante parte do ritual sacrificial (VERNANT, 2006, p. 54; EKRO-
TH, 2005, p.10). Havia inclusive um recipiente de cerâmica, chamado sphageíon, que 
era usado para recolher o sangue que escorria do corpo da vítima. Ademais, vimos a 
existência de diversos blood rituals nos quais o sangue era de extrema importância 
para alcançar os objetivos dos praticantes, porém não era consumido, como a ofe-
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renda aos mortos praticada por Odisseu. 
Esta informação, aliada à interpretação do Canto XI da Odisseia, parece sugerir 

que o sangue dos animais não era um alimento, na concepção grega, feito para o 
consumo dos humanos: apenas os deuses e os mortos seriam alimentados com o 
sangue animal. Esta se caracterizaria como uma alteridade latente entre os hábitos 
alimentares dos vivos e dos mortos, corroborando para a construção de nossa hipó-
tese. Porém, Ekroth (2002, p. 243) propõe que o sangue era recolhido para apenas 
uma parte ser jogada no altar e outra parte ser usada na culinária. A pesquisadora 
embasa sua argumentação na documentação imagética, literária e um exercício ima-
ginativo. 

Segundo sua proposição, é importante que consideremos o sangue de animal 
grande, por exemplo, um boi sacrificado: caso todo o líquido fosse derramado sobre 
o altar, apagaria o fogo sacrificial, pois seriam muitos litros. A documentação imagé-
tica, por sua vez, é composta diversos vasos apresentam o altar apenas manchado 
de sangue, não inundado nele, e, ademais, o sphageíon está presente em vasos que 
mostram a preparação do animal para ser comido (EKROTH, 2002, p. 242). Quando à 
documentação literária, aponta a inexistência, até o momento, de qualquer proibição 
ao consumo do sangue: os registros da Antiguidade grega não apontam nenhum 
tipo de tabu nesse aspecto (EKROTH, 2002, p. 248) e também a passagem da Odis-
seia (Hom., Od., XX, 25-28) em que o herói Odisseu está com dificuldade de dormir 
e revira-se de um lado para o outro em seu leito “como quando o varão, forte fogo 
ardendo, a um bucho/cheio de sangue e gordura, pra lá e pra cá/gira, almejando que 
bem rápido fique assado,/assim ele, para lá e para cá, revirava-se (...)”. 

Afinal, por que haveria uma referência clara a uma linguiça feita de sangue, 
sendo cozida por um homem ávido para comê-la, se o sangue não fosse alimento 
dos vivos, apenas dos deuses (e dos mortos)? Parece ficar evidente que o sangue 
era também um componente da alimentação da Antiguidade, e não apenas uma 
oferenda para as divindades, mortos e um elemento de purificação. Porém, a ausên-
cia de documentações que falem mais sobre isso é intrigante e Ekroth propõe duas 
explicações.

A primeira seria o caráter pouco nobre do sangue: acabaria sendo mais abun-
dante do que a carne própria para o consumo, de forma que as camadas sociais 
mais altas deveriam desprezar esse tipo de preparação, omitindo-a de suas docu-
mentações. A segunda é que, diferentemente do banquete ritual da thysía, no qual as 
carnes eram rapidamente cortadas, fervidas e divididas em comunhão, a linguiça de 
sangue era demorada para fazer – só o processo de manipulação para evitar que o 
mesmo coagulasse demandava algum tempo e dedicação. Como o pós-ritual quase 
nunca é descrito nas documentações (EKROTH, 2002, p. 249), este seria um dos mo-
tivos para que a menção ao consumo do sangue seja tão parca. 

Porém, ainda que o sangue seja um elemento em comum na alimentação dos 
mortos e dos vivos, devemos frisar as singularidades de cada um. Ademais a argu-
mentação de que o sangue era sim consumido pelos vivos, Ekroth menciona a impor-
tância de se diferenciar o sangue preparado como comida e o sangue “cru”, que saiu 
do corpo do animal para uma oferenda ou purificação. O sangue cru era descartado 
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nos rituais que mencionamos anteriormente. O sangue a ser consumido deveria ser 
colocado no sphageíon e batido por cerca de 30 minutos a 1 hora após o recolhimen-
to, para não coagular, e outras substâncias como o vinagre poderiam ser adicionadas 
para evitar o processo de coagulação (EKROTH, 2002, p. 156). 

Consideramos essa informação, pois nos leva a considerar que a manipulação 
humana do sangue “cru” é o que o tornaria próprio para o consumo, assim como a 
carne deve ser cozida para ser comida (diferentemente dos animais, que a comem 
crua) e o vinho, que em estado puro não pode ser consumido pelo grego civilizado. 
Este pode ser mais um exemplo do simbolismo que circunda a alimentação grega e a 
transformação da natureza em cultura. Além disso, demarca fortemente a noção de 
alteridade entre aqueles que vivem no mundo dos homens e aqueles que habitam 
o Hades: embora a necessidade de se alimentar seja compartilhada (em intervalos 
mais escassos para os mortos, ainda assim), e existam diversos insumos em comum 
(mel, grãos, sangue, etc), os vivos e os mortos os consomem de maneiras diferentes. 
Dessa forma, somos capazes de delinear as semelhanças e singularidades que envol-
vem a alimentação dos vivos e a alimentação dos mortos, que, assim como a thysía, 
funcionam para demarcar o lugar dos viventes na cosmologia grega e servem para 
diferenciar seu status daqueles a quem um dia foram iguais, mas agora se tornaram 
um Outro. 

Pudemos perceber que os mortos ocupam um espaço diferenciado dos vivos 
na cosmologia grega antiga: mais do que a obviedade de estarem enterrados e, por-
tanto, fora do convívio cotidiano e do mesmo espaço físico, os mortos também não 
são como os homens vivos na interação com os deuses e com o corpo social. A partir 
do Canto XI da Odisseia, buscamos refletir sobre essa diferenciação entre os hábitos 
alimentares dos vivos e a comida ofertada para os mortos, buscando evidenciar em 
que medida ela caracterizaria essa diferença entre ambos. 

Quando Odisseu segue o conselho da feiticeira Circe e decide consultar a alma 
de Tirésias na Casa de Hades, ele performa o que a plateia e o mundo antigo re-
conheciam como um blood ritual, um ritual de sacrifício e consumo, mas que é es-
sencialmente diferente da thysía. Enquanto o ritual de integração da religião cívica 
possuía um caráter de comensalidade – no sentido de comer junto, como foi definido 
por Montanari, no qual os deuses eram convidados a partilhar da refeição junto com 
os homens, na theoxenía usual deste tipo de ritualística, o mesmo não acontece na 
passagem de Odisseu. 

Embora o herói tenha depositado primeiramente vinho doce, mel, água e ce-
vada branca todos alimentos consumidos por humanos – a isto segue a imolação de 
duas ovelhas, cujo sangue escorre para dentro do fosso. Este ato se assemelharia 
a thysía, caso a carne das ovelhas fosse repartida e cozida pra que Odisseu e seus 
companheiros comessem e confraternizassem com os mortos, como se faz com os 
deuses. Porém, isto não acontece. Euríloco e Perimedes seguem as ordens do herói 
e queimam os corpos esfolados das ovelhas, em seguida rezando aos deuses ctô-
nicos Hades e Perséfone. Os mortos sedentos são atraídos pelo sangue misturado 
ao vinho, mel e cevada, e o herói sente medo das almas que o circundam, ansiosas 
para beber o sangue da libação. Mesmo que o objetivo do ritual seja fortalecer Odis-
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seu, dar-lhe coragem para o que sua jornada ainda lhe espera, não devemos ignorar 
como os mortos e a Morte em si o assustam: são a sua alteridade, pois ele está em 
outra condição, está vivo.

Concluímos dessa forma, que os três elementos destacados durante a nossa 
argumentação sendo eles o sangue consumido “cru”, a diferença performática do rito 
(não há júbilo) e a falta de comunhão entre os que performam o ritual e o sobrena-
tural (os mortos, no caso) – agem como delimitadores do espaço simbólico e social 
entre os mortos e os vivos. Por mais que existam elementos semelhantes, a forma de 
preparo e de consumo se tornam características profícuas para ressaltar a alteridade 
entre vivos e mortos, assim como o são entre os povos gregos e não-gregos. O modo 
de comer e o que se come, afinal, também demonstram aquilo que se é e o que não 
se é. 
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Resumo

O presente texto busca discutir a figura mitológica do herói grego Héracles por meio 
de representações do ciclo de morte e apoteose em vasos cerâmicos áticos entre 
os séculos VI a. C e IV a. C. Serão discutidas especificamente as cenas iconográficas 
da busca do cão Cérbero no mundo dos mortos e a introdução do herói ao Olimpo 
conduzida pelos deuses. A pesquisa apresenta os principais resultados da descrição 
e análise iconográfica da cerâmica grega e de tradição grega, relacionando a leitura 
da cultura material à documentação textual. O principal objetivo é refletir sobre as re-
lações entre a cultura visual e as concepções de morte e do morrer na religião grega 
antiga a partir de seu aspecto pan-helênico. 

Palavras-chave
Héracles; Cerâmica Grega; Cérbero; Apoteose; Cultura visual. 

Abstract

This article discusses the mythological figure of the Greek hero Heracles, through 
representations of the death cycle and apotheosis in Attic pottery between the 6th 
and 4th centuries BC. It will be discussed the iconographic scenes of the search for 

1 O presente artigo constitui um recorte temático da monografia apresentada para obtenção do título 
de especialista no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, História e Sociedade da Universidade 
de Santo Amaro (UNISA), intitulada “Alcançando a imortalidade: representações da apoteose de Héra-
cles na cerâmica grega dos séculos VI e IV a. C”, sob orientação da Profa. Dra. Camila Diogo de Souza, 
defendida no ano de 2019. Trata-se de um ensaio reflexivo sobre um dos aspectos da pesquisa, cujo 
tema relaciona-se de forma intrínseca à morte do herói na Grécia Antiga.

2  Paulo Henrique Pagliarelli dos Reis enviou o presente artigo para a Revista Gaîa no dia 21 de novem-
bro de 2019, enquanto ainda cursava a especialização indicada. 
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the dog Cerberus in the underworld, and the introduction of the hero to Olympus led 
by the gods. The current research presents the main results of the description and 
iconographic analysis of the Greek pottery production, relating material culture inter-
pretation with textual documentation. The main goal is to reflect on the connections 
between visual culture and conceptions of death and dying in ancient Greek religion, 
considering its Panhellenic aspect.
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Introdução

A figura mitológica de Héracles constitui uma das personagens mais represen-
tadas na iconografia da produção cerâmica grega e de tradição grega, sobretudo à 
ática entre os séculos VI a. C e IV a. C. Apesar de Héracles, enquanto ser, caracterizar-
-se como um herói, isto é, sujeito cuja ascendência é caracterizada por um ser divino 
(deus) e um mortal (homem), muitas cenas dessa produção cerâmica representam 
um momento de sua biografia que retrata sua divinização, ultrapassando as limita-
ções da mortalidade. 

Por meio da análise iconográfica de alguns exemplos dessas cenas, buscare-
mos discuti-lo enquanto figura heroica divinizada e refletir sobre a relação entre a 
mortalidade característica de sua existência e o alcance da imortalidade. Além disso, 
faremos alguns apontamentos sobre a materialidade do episódio da apoteose nos 
vasos cerâmicos em contextos da Grécia Antiga. 

Objetivamos, assim, abordar aspectos da sociedade e identidade grega anti-
ga por meio de uma concepção simbólica em relação à morte pautada na mitolo-
gia de Héracles, cuja expressão material encontra-se na cultura visual da produção 
cerâmica. Essa cultura visual apresenta características indicativas de uma possível 
transmissão de temas míticos e concepções sobre a morte e o morrer por meio das 
representações de um herói que transita entre o mundo dos homens, o mundo dos 
mortos e, também, o mundo dos deuses olímpicos ao renascer como uma divindade. 

Para isso, apresentaremos brevemente a biografia de Héracles e os principais 
fundamentos teórico-metodológicos sobre a Arqueologia da Imagem e da Cultura Vi-
sual enquanto instrumentos de análise iconográfica. Em seguida, a contextualização 
das cenas referentes ao ciclo de morte e apoteose do herói será examinada a partir 
da descrição e análise de alguns vasos cerâmicos áticos datados entre os séculos VI 
a. C e IV a. C. Por fim, levantaremos algumas considerações finais sobre as relações 
entre mortalidade e imortalidade neste contexto histórico específico da Grécia Anti-
ga, considerando seus aspectos pan-helênicos.
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Quem foi  héracles na mitologia grega?

Héracles ou Hércules (na tradição latina) é uma das personagens mais emble-
máticas e multifacetadas da mitologia e religião grega antiga, aparecendo em obras 
de referência para estudiosos do mundo antigo, por mitólogos (BRANDÃO, 2014), 
historiadores (GRIMAL, 2013), e até estudos mais voltados para a Arqueologia e cultu-
ra material (FLACELIÈRE; DEVAMBEZ, 1966; SHAPIRO, 1983; STAFFORD, 2005). Etimo-
logicamente seu nome significa “o que fez a glória de Hera”, referindo-se aos famosos 
Doze Trabalhos impostos pela deusa, uma vez que antes da realização dos mesmos 
é chamado de Alcides (BRANDÃO, 2014, p. 303). 

Na mitologia, Héracles é fruto da união de Alcmena e Zeus. Dessa forma, ca-
racteriza-se como um herói, raça híbrida, metade mortal e metade divina (Hes. Op. 
vv. 156-175). Por seu nascimento ser resultado de uma traição de Zeus à sua esposa 
Hera, a deusa se enfurece e envia duas serpentes para matar Héracles aos oito me-
ses de idade, mas o herói as estrangula, evidenciando sua força divina (BRANDÃO, 
2014, p. 304).

Na tradição grega, Héracles era visto como detentor de vigor viril, vencedor 
de monstros e símbolo da civilização contra a selvageria. O culto em homenagem a 
Héracles se propagou em diversos lugares do mundo grego e, conforme afirma Sa-
rian (1999, p. 169), Héracles se caracteriza como herói pan-helênico e cívico, que se 
integra à religião oficial da pólis, fazendo parte da religiosidade urbana. 

Os feitos de Héracles na mitologia são extremamente vastos, não associados a 
um mito em particular. O herói viveu diversas aventuras, passando por triunfos e so-
frimentos. Para elucidar isso, Brandão (2014, p. 303) divide a jornada do herói grego 
em diferentes ciclos: 1 - Nascimento, infância e educação de Héracles; 2 - O ciclo dos 
Doze Trabalhos; 3 - Aventuras secundárias, praticadas no curso dos Doze Trabalhos; 
4 - Gestas independentes do ciclo anterior; e 5 - Ciclo de morte e da apoteose do 
herói.

Héracles é, sem dúvida, uma das figuras mais complexas e onipresentes nos 
diversos aspectos da religião e do mundo grego antigo. Neste artigo pretendemos 
analisar o último ciclo da jornada do herói, o ciclo de morte e da apoteose. Esta etapa 
representa, por um lado, o fim de sua jornada como herói e, consequentemente, de 
sua existência enquanto mortal, e, de outro, possibilita a conquista da imortalidade 
por meio da divinização. Dessa forma, ela permite discutir aspectos simbólicos em 
relação à concepção de morte e de imortalidade do universo cultural, mitológico e 
religioso da antiguidade grega. 

Arqueologia da imagem e cultura visual: 
apor t e s  para  aná l i s e  i conográf i ca

A transmissão dos mitos acerca de Héracles na Grécia Antiga se configurou 
por meio de fontes textuais e arqueológicas, que o representavam de forma diver-
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sificada. Todavia, é por meio das fontes materiais que a difusão e a propagação de 
seus feitos alcançaram uma maior parte da sociedade, pois, como mostra Flacelière e 
Devambez (1966, p. 69), a fonte escrita tinha um alcance reduzido e restrito, voltado 
às reflexões da elite, já os vasos cerâmicos pintados, por exemplo, tinham um caráter 
e apelo mais popular. Dessa forma, o objeto de estudo deste ensaio é constituído 
pelas cenas iconográficas presentes na cerâmica grega, entendida enquanto fonte 
histórica e arqueológica. 

Conforme afirma Meneses (2003, p. 11-12), as fontes visuais carregam uma 
historicidade, o objeto visual se estabelece numa relação próxima à sociedade com a 
qual ele interage. Elas são fundamentais em contextos religiosos, detendo as funções 
de ensinar e transmitir algo aos indivíduos de uma determinada sociedade. Portanto, 
a materialidade visual das representações, ou seja, a imagem, não é algo isolado da 
sociedade, ela se relaciona constantemente aos indivíduos e evidencia determinadas 
práticas culturais e sociais. Imagem não é mera ilustração para a História e para os 
processos históricos, mas carrega, constrói e é construída por sua própria historici-
dade, de acordo com sua natureza única, podendo gerar conhecimentos, ações e 
reações humanas específicas. 

Dentro dessa lógica, a cultura visual se manifesta como cultura material relacio-
nada à vida em sociedade. Assim, ela

[ ...] teria que ser estudada não como o conjunto de coisas e contextos 
materiais de que se serve o homem na sua vida social, mas como a 

dimensão física, empírica, sensorial, corporal, da produção/reprodução 
social (o uso do termo “cultura” aqui também pressuporia mediação de 
significados e valores) (MENESES, 2003, p. 25). 

Tais parâmetros e conceitos integram a chamada Arqueologia da Imagem, dis-
ciplina que consiste não somente na análise dos elementos iconográficos de um ob-
jeto, mas voltada também “à análise dos conteúdos temáticos presentes no conjunto 
imagético [...]” (ALDROVANDI, 2009, p. 39). A compreensão desses conteúdos temá-
ticos é possível por meio da inserção da produção imagética pautada em um de-
terminado contexto histórico. As representações visuais verbalizam e comunicam 
uma mensagem e estão inseridas em uma linguagem com funções e significados 
históricos. A Arqueologia da Imagem fornece instrumentos e recursos teóricos e me-
todológicos de interpretação da cultura visual enquanto produto e vetor das relações 
humanas e de seus aspectos sociais, simbólicos e ideológicos, por exemplo. 

Os vasos cerâmicos são instrumentos constitutivos da cultura visual e, portanto, 
fornecem os meios para investigação de diferentes questões de funcionamento e 
mudanças de uma sociedade. Trata-se de uma inter-relação entre os agentes sociais 
no tempo/espaço com os objetos materiais. A cultura material “ganha vida” por meio 
das imagens e, a iconografia “fala” por meio da materialidade.

A imagem presente nos vasos gregos claramente se configura como uma re-
presentação visual com funções sociais nas diferentes sociedades da Grécia Antiga, 
principalmente com o papel narrativo de comunicar uma mensagem a partir de uma 
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determinada linguagem. A cerâmica apresenta elementos conhecidos que consti-
tuem a imagem, tanto por quem fazia e produzia quanto por quem consumia, uti-
lizando e circulando imagens, gerando uma troca entre o expectador e usuário e a 
imagem, entre o observador e o observado. Como bem define Sarian (1987, p. 15), os 
vasos cerâmicos gregos são portadores de imagens, e todo esse conjunto de imagens 
se expressa com seu suporte material em diferentes esferas sociais e culturais do 
mundo grego antigo.

Podemos perceber que a Arqueologia da Imagem e a Cultura Visual nos for-
necem base para a análise de cenas iconográficas e podem evidenciar elementos 
da sociedade por meio da interpretação da imagem. Um desses elementos que a 
cerâmica pode evidenciar é exatamente o mito e a religião grega antiga por meio da 
materialidade imagética, visto que essa religiosidade fazia parte de uma identidade 
e coletividade. Isso ficará evidente ao visualizarmos posteriormente os vasos cerâmi-
cos com cenas mitológicas de Héracles no seu ciclo de morte e apoteose. 

Héracles e  a produção cerâmica grega e 
de tradição grega

Na tradição iconográfica, Héracles se torna uma figura extremamente popu-
lar nos vasos da Grécia Antiga, eclodindo nos vasos cerâmicos tanto na técnica de 
figuras negras3 como na técnica de figuras vermelhas4. Conforme afirma Boardman 
(1974, p. 221), nos vasos de figuras negras, Héracles é o herói mais bem representa-
do, havendo uma queda em relação às cenas nos de figuras vermelhas (BOARDMAN, 
1975, p. 226). O repertório iconográfico da produção cerâmica ática entre os séculos 
VI e IV a. C. apresenta uma grande quantidade de cenas que representam os Doze 
Trabalhos de Héracles. 

O banco de dados de vasos gregos do site do Arquivo Beazley do Centro de 
Pesquisa de Arte Clássica da Universidade de Oxford5 é uma das principais base de 
dados para pesquisadores de cerâmica grega e de tradição grega do mundo todo. O 
site conta atualmente com um total de 4357 peças cerâmicas catalogadas que apre-
sentam cenas com Héracles. Dentre todos esses artefatos, evidenciamos o seguinte 
levantamento da cerâmica catalogada no Arquivo Beazley cujas cenas referem-se aos 
Doze Trabalhos do herói: 1232 cenas nos vasos referem-se ao episódio relativo ao 
Leão de Nemeia, 55 à Hidra de Lerna, 205 ao Javali de Erimanto, 179 ao da Corça de 
Cerínia, 9 às Aves do lago Estinfalo, 504 ao Touro de Creta, 11 às Éguas de Diomedes, 
4 ao Cinturão da rainha Hipólita, 105 aos Bois de Gerião, 108 à busca do cão Cérbero 
e 30 aos Pomos de ouro do Jardim das Hespérides. 

3  A técnica de produção da cerâmica de figuras negras é explicada detalhadamente em BOARDMAN, 
J. Introduction. In: ____. Athenian black figure vases. London: Thames and Hudson, 1974, p. 9-13.

4  A técnica de produção da cerâmica de figuras vermelhas é explicada detalhadamente em BOARD-
MAN, J. The first generation. In: ____. Athenian Red Figure Vases: the archaic period. London: Thames and 
Hudson, 1975, p. 11-12.

5  Disponível em: www.beazley.ox.ac.uk.
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Não há nenhum artefato cerâmico catalogado no banco de dados que se re-
fere ao episódio do Estábulos de Augias. Todavia, as cenas com representação da 
Apoteose e/ou Introdução ao Olimpo contam com a presença de 22 peças cerâmicas 
catalogadas. Esses dados tornam evidente a grande popularidade de Héracles nas 
representações visuais nos vasos cerâmicos gregos e de tradição grega.

Ao analisarmos a iconografia dos vasos cerâmicos gregos, alguns elementos 
iconográficos servem como atributos de identificação da figura mitológica de Héra-
cles, nos auxiliando na leitura do material. Vários atributos podem ser observados 
para identificação do herói (BOARDMAN, 1974, p. 221). A clava e a pele do Leão de 
Nemeia são os principais símbolos iconográficos, uma vez que são atributos exclusi-
vos a Héracles. Porém, o herói também pode aparecer com equipamentos e armas 
mais comuns, como espada, aljava e arco e flechas. No século VI a. C. é recorrente 
a representação do herói com barba, já a partir do século V a. C., frequentemente 
aparece nu e sem barba (BOARDMAN, 1989, p. 228), uma vez que no século V e IV a. 
C, os vasos cerâmicos enfatizam o lado mais humano de Héracles e focam menos na 
sua natureza heroica (CARPENTER, 1991, p. 117-118). Em diversos momentos Héra-
cles está acompanhado de outras figuras mitológicas e divinas que nos ajudam a 
identificá-lo, Iolaos, seu cocheiro, o deus Hermes e, principalmente, a deusa Atena, 
sua protetora que constantemente o guia em suas aventuras.

A materialidade da morte do herói :  a s  re-
pre s entaçõe s  de  Hérac l e s  com Cérbero

O ciclo da morte do herói é constituído pelo décimo primeiro trabalho de Héra-
cles que consiste na descida ao mundo dos mortos com o objetivo de buscar e trazer 
de volta vivo Cérbero para ser entregue a Euristeu, rei de Argos. O cão é o guardião 
do reino de Hades e Perséfone, morada de todos os mortais, humanos e heróis, após 
a morte, sendo o mundo ctônico dividido em três partes: Campos Elísios, Érebo e Tár-
taro (BRANDÃO, 2014, p. 578). Cérbero impedia a entrada dos vivos e, caso esses en-
trassem, não os deixava sair. Nas versões textuais do episódio mítico, para capturar 
Cérbero e ingressar no mundo dos mortos, Héracles teve auxílio de Hermes e Atena 
por ordem de Zeus. Ao chegar ao reino dos mortos, Héracles pede a Hades para le-
var o cão à Micenas. O deus permite com a condição de que o herói não machucasse 
o animal e não fizesse uso de armas. Héracles agarra Cérbero, que perde as forças e 
se acalma, sendo levado do mundo dos mortos pelo herói. 

Quando analisamos alguns dos vasos catalogados no Arquivo Beazley que 
apresentam representações visuais desse trabalho realizado pelo herói, podemos 
visualizar Héracles com Cérbero no mundo dos mortos na ânfora ática de figuras 
vermelhas (número do arquivo Beazley: 200011), datada entre 550-500 a. C. (Fig.1). 
Em uma das faces do vaso (face A), identificamos Atena, representada por uma figura 
feminina com túnica (quíton), lança e capacete, havendo ao fundo uma oliveira. Ao 
centro, verifica-se Héracles barbado, portanto a pele do leão, espada na cintura e 
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uma corrente na mão. No chão, encontra-se sua clava, seguida pelo Cérbero, repre-
sentado por um cachorro de porte grande de duas cabeças com cauda de cobra, 
junto a uma coluna com friso. 

Na outra face da ânfora (face B), verificamos a representação de dois sátiros, 
um com coroa de hera e outro com instrumento musical (uma cítara). Ao centro, 
Dioniso se faz presente: uma figura masculina com barba, coroa de hera, portando 
um cântaro e ramo de videira, seguido por uma Mênade, figura feminina, que segura 
uma enócoa. À direita, o sátiro carrega um saco nas costas (odre).

No painel em que verificamos a cena da descida de Héracles ao mundo dos 
mortos, o herói é representado abaixado como se estivesse domando Cérbero. A 
captura do guardião é apresentada de uma maneira bastante pacífica, sem o uso de 
armas letais, pois sua clava está no chão e a espada não está empunhada. O mesmo 
gesto vale para Cérbero que não aparece em posição de ataque. A coluna com friso 
provavelmente indica a representação da entrada para o mundo dos mortos. A pre-
sença da deusa Atena junto ao herói assegura a execução da tarefa. 

Figura 1: Face A da ânfora ática de figuras vermelhas. Número no arquivo Beazley: 200011. Foto:  BOARD-
MAN, J. Athenian black figure vases. London: Thames and Hudson, 1974, p. 117, número 162.

Em outra ânfora ática de figuras negras (número do arquivo Beazley: 302102)6, 
datada entre 550-500 a. C., Héracles está no mundo dos mortos. Em uma das faces 
do vaso (face A), verificamos Atena representada por uma figura feminina com túnica 
(quíton), lança, escudo e capacete. Ao centro, Héracles barbado, portando a pele do 
leão, espada na cintura, aljava nas costas e a clava na mão, seguido por Cérbero, re-
presentado por um cachorro de porte grande de duas cabeças com cauda de cobra. 
Ao lado direito, Hades barbado, representado por figura masculina envelhecida com 

6  Para visualizar as imagens das cenas e do vaso vide: https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recor-
dDetailsLarge.asp?recordCount=1&id={F6FA2648-330F-462E-91E2-2240AD37B482}&returnPage=&s-
tart=0.
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cabelos longos e portando um cetro na mão, à direita de Hades (ou do rei), Persé-
fone, representada por figura feminina com coroa (pólos), sentada em uma cadeira, 
junto a uma coluna com friso. 

Na outra face da ânfora (face B), Ariadne aparece representada por figura fe-
minina conduzindo uma quadriga, carro constituído por quatro cavalos. Ao centro, 
Dioniso, representado por figura masculina barbada com coroa de hera e ramo de 
videira na mão, seguido por animal felino, provavelmente uma pantera. À direita, uma 
Mênade, representada por uma figura feminina. 

No painel em que aparece Héracles no mundo dos mortos, observamos no-
vamente a tarefa do herói em capturar Cérbero. Apesar de sua clava estar em uma 
de suas mãos, o herói não parece estar atacando o cão, mas o domando de acordo 
com a movimentação de seu braço esquerdo e pelo fato de estar abaixado. O mes-
mo acontece com a representação do Cérbero, que não está em posição de ataque. 
Hades olha em direção a Héracles, consentindo que o herói leve o cão. Os elementos 
arquitetônicos na cena parecem representar a entrada do mundo dos mortos. Nova-
mente, vale destacar a presença de Atena, próxima a Héracles, o guiando e auxilian-
do em sua jornada.

Na ânfora ática de figuras negras (número do arquivo Beazley: 302218), tam-
bém datada entre 550-500 a. C. (Figs. 2A e 2B), em uma das faces do vaso (face A), 
identificamos Hermes barbado, representado por figura masculina com botas ala-
das, portanto um chapéu (pétaso) e um caduceu. Ao fundo, uma oliveira. Ao centro, 
Héracles barbado, portanto a pele do leão, espada na cintura e uma corrente na 
mão. No chão, encontra-se sua clava, seguida pelo Cérbero, representado por um 
cachorro de porte grande de duas cabeças com cauda de cobra, junto a uma coluna 
com friso. À direita, Perséfone, representada por figura feminina com coroa (pólos). 

Na outra face da ânfora (face B), verificamos três figuras humanas estando 
duas ao fundo e uma delas conduzindo uma quadriga. À direita, à frente dos cavalos 
da quadriga, Hermes, representado por figura masculina com botas aladas, chapéu 
(pétaso) e caduceu, seguido por figura humana. O painel do vaso está danificado, di-
ficultando sua descrição.  

Na face em que verificamos a cena da descida de Héracles ao mundo dos mor-
tos, o herói é representado abaixado, como se estivesse domando Cérbero. A cap-
tura do guardião é apresentada de uma maneira bastante pacífica, sem o uso de 
armas letais, pois sua clava está no chão e a espada não está empunhada. O mesmo 
gesto vale para Cérbero, que não aparece em posição de ataque. A coluna com friso 
provavelmente indica a representação da entrada para o mundo dos mortos, além 
da presença de Perséfone, rainha do Hades, dentro de um edifício que aparenta ser 
a entrada do mundo dos mortos. A presença de Hermes junto ao herói assegura a 
execução da tarefa. Nota-se uma semelhança muito grande no painel com uma das 
faces da Fig.1. 
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Figura 2A: Face A da ânfora ática de figuras negras. Número no arquivo Beazley: 302218. Foto: BOARD-
MAN, J. Athenian black figure vases. London: Thames and Hudson, 1974, p. 117, número 163.

Figura 2B: Face A da ânfora ática de figuras negras. Número no arquivo Beazley: 302218. Foto: https://www.
ancient.eu/image/6928/hercules-captures-kerberos/.

Nestes poucos exemplos aqui descritos, notamos que não há um combate di-
reto, com resistência e luta entre ambas as personagens. A grande proeza do herói 
é conseguir chegar ao reino dos mortos, “a natureza da vitória é diferente: não há 
combate, não há violência e seu mérito é muito maior por ter vencido o temor da 
viagem aos infernos, terra dos mortos, do que por ter domado Cérbero” (SARIAN, 
1987, p. 27). A realização desse trabalho não está ligada ao mundo humano dos 
mortais, dos vivos. Como define Brandão (2014, p. 310), está ligada à “catábase”, uma 
morte simbólica representada pela descida ao mundo dos mortos, sendo seguida 
pela “anábase”, a subida representada pela saída de Héracles do mundo dos mortos 
com Cérbero. 

Cérbero representa o medo da morte, o próprio Hades e o terror interior de 
cada um (BRANDÃO, 2014, p. 126). A busca do guardião do mundo dos mortos e o 
retorno de Héracles simbolizam a superação do herói diante da morte e dos hor-
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rores do mundo inferior, uma forma de morrer, adentrar o mundo dos mortos, e 
vencer a morte simultaneamente com a ascensão ao mundo dos vivos. Temos aqui 
uma simbologia da morte representada no mito em que, aos poucos, Héracles vai se 
despindo de sua mortalidade humana e alcançando a imortalidade de seu caráter 
divino. Trata-se do prenuncio de sua apoteose.

A materialidade da imortalidade:  c enas  da 
apoteose  de  Hérac l e s

A introdução de Héracles ao Olimpo é vista no cálice ático de figuras negras 
(número do arquivo Beazley: 301068), datado de 575-525 a.C. (Figs.3A, 3B e 3C). Em 
uma das faces do vaso (face A), identificamos Héracles barbado, portando a pele do 
leão, clava, aljava e arco e flechas. Ao centro, Atena, representada por figura feminina 
com túnica (quíton). À direita, Zeus barbado, representado por figura masculina com 
cabelos longos e portando cetro, sentado em um trono.

Na outra face do cálice (face B), verificamos Zeus barbado, representado por 
figura masculina com cabelos longos portando raio, sentado em um trono. Da cabeça 
de Zeus sai Atena, representada por figura feminina pequena de escudo. À direita, 
Hefesto barbado, representado por figura masculina com machado duplo. 

No painel onde está representada a introdução de Héracles ao Olimpo, obser-
vamos que a cena mostra a apoteose do herói após sua morte como mortal. Atena o 
guia segurando em seus braços e o entregando a Zeus, sendo a deusa responsável 
por introduzir o herói nos mundos imortais (BOARDMAN, 1974, p. 224). Tanto à pre-
sença de Atena como a de Zeus, evidenciam que Héracles alcança sua imortalidade 
por meio da morte humana.

Figura 3A e 3B: Face A e B do cálice ático de figuras negras. Número no arquivo Beazley: 301068. Foto: 
BM Vase B424. Walters, H B; Forsdyke, E J; Smith, C H, Catalogue of Vases in the British Museum, I-IV, 

London, BMP, 1893. Creative Commons. The British Museum:  https://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=398917&partId=1.  
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Figura 3C: Face A e B do cálice ático de figuras negras. Número no arquivo Beazley: 301068. Foto: BOARD-
MAN, J. Athenian black figure vases. London: Thames and Hudson, 1974, p. 89, número 123.

Em um lécito ático de figuras negras (número do arquivo Beazley: 7837) 7, da-
tado de 525-475 a.C., com painel iconográfico único localizado no corpo do vaso, 
identificamos Héracles, com a pele do leão e clava, seguido por Atena, representada 
por figura feminina com túnica (quíton), lança e capacete. Ao lado, Hermes barbado, 
representado por figura masculina com botas aladas, chapéu (pétaso) e caduceu. À 
direita, Apolo, representado por figura masculina com instrumento musical de cor-
das (uma cítara), que se dirige para Zeus barbado, representado por figura masculina 
portando cetro e raio e sentado em um trono. Entre Apolo e Zeus, aparece uma colu-
na. Ao lado de Zeus, aparece Hera, representada por uma figura feminina com braço 
levantado e ramos na mão. 

A cena claramente mostra divindades, Apolo, Hermes e Atena, conduzindo 
Héracles ao Olimpo. O herói é recepcionado por Zeus e sua esposa, Hera que aceita 
Héracles como filho (PORTO, 2018, p. 187). A cena evidencia Héracles se tornando 
um deus entre as divindades olimpianas. 

Em outro lécito ático de figuras negras (número do arquivo Beazley: 305500), 
datado de 525-475 a.C. (Figs. 4A, 4B e 4C), com painel iconográfico único localizado 
no corpo do vaso, identificamos Íris, representada por uma figura feminina alada com 
véu na cabeça, seguida por Héracles portando a pele do leão e aljava nas costas. Ao 
lado, Atena, representada por figura feminina com túnica (quíton), lança e capacete. 
Próximo aos seus pés aparece um leão. À direita, aparece Zeus barbado, represen-
tado por figura masculina portando cetro e raio e sentado em um trono, ao lado 
Ganimedes, representado por figura masculina com enócoa na mão. À direita Ares, 
representado por figura masculina portando lança e capacete de hóplita. 

A cena mostra Íris e Atena conduzindo Héracles ao mundo dos deuses sendo 
recepcionado por Zeus e seu copeiro, Ganimedes (BRANDÃO, 2014, p. 271) e pelo 
deus Ares. A cena evidencia a entrada de Héracles no Olimpo, uma vez que Atena o 
guia e alguns deuses se fazem presentes, em especial a participação de Zeus, que 
geralmente está presente na apoteose do herói (BOARDMAN, 1974, p. 224).

7  Para visualizar as imagens das cenas e do vaso vide: https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recor-
dDetailsLarge.asp?recordCount=1&id={C5DA9BB5-592F-4D74-81F4-64C657491FCC}&returnPage=&s-
tart=0.
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Figura 4A, 4B e 4C: Painel iconográfico único do lécito ático de figuras negras. Número no arquivo Beazley: 
305500. Foto: MET 41.162.30. Rogers Fund, 1941. Creative Commons. The Metropolitan Museum of Art: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254197.

Podemos observar a apoteose de Héracles na pélica ática de figuras vermelhas 
(número do arquivo Beazley: 215719), datada de 450-400 a.C. (Figs.5A e 5B). Em uma 
das faces do vaso (face A), na porção superior aparece quatro cavalos que compõem 
uma quadriga conduzida por Atena, figura feminina com túnica (quíton), lança e capa-
cete. Ao seu lado, junto à quadriga, aparece Héracles sem barba portando sua clava, 
porém, sem a pele do leão. Ao fundo, uma oliveira. Na parte inferior do painel, apa-
recem dois sátiros, seguidos de uma pira onde se encontra uma armadura, e duas 
Mênades, figuras femininas portando hídrias. 

Na outra face da pélica (face B), verificamos uma Mênade, figura feminina sen-
tada, seguida por um sátiro com bastão (tirso), seguido por outra Mênade, figura 
feminina. À direita, outro sátiro. 

No painel em que verificamos a representação da apoteose de Héracles, nota-
mos mais uma vez a presença de Atena guiando Héracles ao Olimpo, porém, desta 
vez com uma quadriga. O principal elemento de apoteose é a presença da pira com 
fogo que representa a negação da mortalidade de Héracles, símbolo de purificação 
do herói, pois com o consumo de sua existência física pelo fogo, Héracles perde to-
dos seus elementos humanos na pira (BRANDÃO, 2014, p. 316).
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Figura 5A: Face A da pélica ática de figuras vermelhas. Número no arquivo Beazley: 215719. Foto: PORTO, 
V. C. Héracles, um Herói-Deus. Perspectivas e Diálogos: Revista de História Social e Práticas de Ensino, v. 1, n. 2, 

p. 180-193, Jul./Dez, 2018. 

Figura 5B: Face A da pélica ática de figuras vermelhas. Número no arquivo Beazley: 215719. Foto: BO-
ARDMAN, J. Athenian Red Figure Vases: the classical period. London: Thames and Hudson, 1989, p. 163, 

número 311.

O ciclo da morte do herói se encerra com o tema da apoteose, por meio da 
qual o caráter divino de Héracles se sobressai enquanto ser híbrido resultando na 
imortalidade. A apoteose corresponde à introdução de Héracles ao Olimpo, portan-
to, ao mundo dos deuses. Na versão mais conhecida do mito o herói escala o Monte 
Eta, perto de Tráquis (BRANDÃO, 2014, p. 315-316). Como a túnica que utiliza para 
realizar a descomunal tarefa havia sido envenenada com o sangue da Hidra de Lerna 
pelo centauro Nesso, Héracles não aguenta a enorme dor e ordena que seu com-
panheiro Filoctetes acenda uma pira, sobre a qual se deita. Com o espalhar do fogo, 
Zeus aparece e leva seu filho para o Olimpo. 

Héracles é introduzido na morada dos imortais, coroando os trabalhos que rea-
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lizou durante sua vida enquanto mortal e herói. Apesar da morte de Héracles possuir 
mais de uma versão na mitologia, há um elemento comum em todas elas, a presença 
do fogo. O sacrifício do herói em se cremar na pira é necessário para purificar-se e 
despir-se completamente de sua mortalidade. A morte do herói na pira encerra seu 
caráter humano mortal. Com a apoteose, Héracles vence a morte e se torna um ser 
divino, adquirindo a imortalidade. Para realizar sua apoteose o herói teria que conhe-
cer a própria morte: “De qualquer forma, só o aniquilamento do Héracles humano 
permitiu a apoteose do filho de Zeus; mas ainda não se deu a devida importância à 
tensão que constantemente reenvia Héracles da morte dos mortais para a morte 
que imortaliza” (BRANDÃO, 2014, p. 317). 

Considerações finais

Apesar de apresentarmos nesse breve ensaio a descrição de apenas 7 vasos, 
dos quais 4 pertencem aos 21 vasos que constitui um corpus documental de vasos 
cerâmicos mais extenso de pesquisa, a descrição detalhada dos vasos combinada 
com a análise de uma bibliografia teórico-metodológica e versões textuais do mito e 
dos Doze Trabalhos de Héracles nos permite reflexões sobre a simbologia da morte, 
do morrer, da mortalidade e do alcance da imortalidade na cultura helênica. Héra-
cles, figura mitológica e, portanto, parte integrante do universo cultural do mundo 
das crenças e da religião grega, é caracterizado como um herói, isto é, um ser híbrido 
que, apesar da ascendência divina, filho de Zeus, a mortalidade característica da sua 
outra metade de ascendência humana sobrepõe-se ao caráter da sua existência. 

Para alcançar a imortalidade, sendo incorporado no mundo dos deuses, o he-
rói teve que conhecer o sofrimento e a humilhação como um homem mortal (BRAN-
DÃO, 2014, p. 317). Seus Doze Trabalhos são reflexo dessa jornada e do processo de 
divinização do herói. Tal processo, na verdade, inicia-se com a ida ao reino dos mor-
tos para capturas Cérbero (Figs. 1 e 2), pois a partir da entrada no reino dos mortos 
e do dom de domar e conquistar o cão que representa a entrada no Hades, o início 
do pós-vida e, portanto, da mortalidade, Héracles começa a se livrar da condição 
humana enquanto mortal. Somente com a sua introdução no Olimpo (Figs. 3, 4 e 5) 
que o herói perde completamente sua condição de mortal e sua existência alcança 
a imortalidade. 

Até mesmo sua morte pelo fogo na pira é simbólica, uma vez que era preciso o 
sacrifício de queimar e sublimar sua existência enquanto mortal, enquanto herói. O 
fogo da pira é algo purificador, as chamas consumiriam sua parte humana. É interes-
sante notar que a prática da cremação constitui o padrão do ritual executado para 
todos os heróis nas obras homéricas, como acontece com Pátroclo (Hom. Il. XXIII. 
208-225), Heitor (Hom. Il. XXIV. 782-804) e Aquiles (Hom. Od. XXIV. 63-77). Trata-se de 
uma condição de existência de Héracles enquanto herói, demonstrando seu caráter 
mortal. O alcance da imortalidade para os demais heróis se dá por meio de formas 
variadas, porém, sobretudo a partir da perpetuação da memória. Héracles, por sua 
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vez, é imortalizado por meio da divinização com a entrada no mundo dos deuses.
Para ascender ao Olimpo, Héracles tem que morrer, sua carne humana quei-

mar, a túnica envenenada não o mata, o herói sabe que era necessário um auto 
sacrifício para deixar de ser mortal e morrer de forma digna e característica de um 
herói (SHAPIRO, 1983, p. 16). Para adquirir o caráter imortal, divino, seu corpo deve 
ser aniquilado, sublimado. 

Observa-se que todo esse processo e os elementos da mortalidade e imorta-
lidade característicos da existência de Héracles se manifestam na materialidade por 
meio das expressões da cultura visual (MENESES, 2003, p. 25), tanto nas cenas da 
busca de Cérbero, como nas da apoteose do herói aqui apresentadas. Essas cenas 
evidenciam que os vasos cerâmicos transmitem uma mensagem por meio da narra-
tiva para os gregos antigos (SARIAN, 1987, p. 16-17). 

Esse breve exercício de análise iconográfica nos permite perceber que a so-
ciedade grega antiga expressa e exterioriza por meio da mitologia e da religião suas 
visões e concepções sobre a morte e o morrer de uma forma mais generalizada. Da 
mesma forma que as práticas rituais funerárias são constituídas por elementos e eta-
pas padronizadas, como a realização da próthesis, da ekphorá e da realização do se-
pultamento, é evidente que há nuances, diferenças e especificidades na performance 
de execução das ações e nas expressões materiais e visuais cosmogônicas entre as 
variadas póleis em seus diferentes períodos e contextos históricos. 

Contudo, as representações imagéticas de uma figura mitológica pan-helênica 
demonstram que a morte e o morrer constituem uma preocupação central das so-
ciedades gregas, tentando viabilizar formas de alcançar a imortalidade, seja pela per-
petuação da memória, seja por meio de um caso bastante particular que é a divini-
zação de um ser com características especiais como Héracles. As imagens dos vasos 
cerâmicos narram e comunicam os valores simbólicos de um herói imortalizado pela 
sua morte, Héracles figura heroica divinizada, que transita entre diferentes mundos, 
o herói-deus (PORTO, 2018, p. 187-188). 

Como o título desse dossiê, “A última viagem humana (...)“. Héracles, ao descer 
no mundo dos mortos e subir o Monte Eta para queimar na pira, realiza sua última 
viagem enquanto humano e finaliza sua jornada enquanto herói e mortal para in-
gressar no mundo dos deuses, consagrando sua apoteose. A identidade pan-helêni-
ca do mito de Héracles adquire, por meio da cultura visual expressa pela produção 
cerâmica, uma identidade em relação ao alcance da imortalidade. As concepções da 
morte e do morrer fazem parte de um universo identitário pan-helênico em que a 
perpetuação da memória e a divinização constituem formas de superar a inevitabili-
dade do caráter mortal humano. 

Lista de abreviaturas

hes., Op., – Hesiodus, Opera et Dies, (Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias).
Hom., Il., – Homerus, Ilias, (Homero, Ilíada).
Hom., Od., – Homerus, Odyssea, (Homero, Odisseia).
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RESUMO

O presente artigo desenvolve uma análise comparada entre as práticas rituais mor-
tuárias e os lamentos gregos antigos e modernos, procurando identificar pontos de 
contato e possíveis elementos de residualidade entre estes. Para tanto, partiu-se dos 
corpora de lamentos publicado por Katsanevaki (2014a/b) e Galvín (2014). Os pres-
supostos analíticos adotados no estudo são Lissarrague (1993), Boshnakova (2003) e 
Katsanevaki (2017), especialmente no emprego dos seguintes conceitos: figuração da 
mulher, música no mito e antropologia musical grega.

Palavras-chave
Morte; Lamento; Poesia Popular Grega Moderna; Antropologia Musical; Estudos Femini-
nos.

ABSTRACT

This article develops a comparative analysis between mortuary ritual practices and 
ancient and modern Greek laments, seeking to identify points of contact and possi-
ble residual elements between them. For that, it started from the corpora de lament 
published by Katsanevaki (2014a [1998], 2014b [1998]) and Galvín (2014). The analy-
tical assumptions adopted in the study are Lissarrague (1993), Boshnakova (2003) 
and Katsanevaki (2017), especially in the use of the following concepts: figuration of 
women, music in myth and Greek musical anthropology.
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“τέκνα φίλ' αἵ τινές ἐστε γυναικῶν θηλυτεράων 
χαίρετ', ἐγὼ δ' ὑμῖν μυθήσομαι” 
 
“Filhas queridas, quem quer que sejais dentre as                  
[mais femininas mulheres,
eu vos falarei, alegrai-vos1”
                         (Hino Homérico 2, v. 119-120)

A morte é um elemento inerente à existência, não apenas humana, mas é parte 
de todos os ciclos naturais: a passagem dos campos verdejantes às paisagens inós-
pitas do inverno, a perda de parentes e as tragédias sempre causaram um misto de 
admiração e temor nas comunidades. Ao mesmo tempo, o caráter abrupto, apesar 
de naturalmente previsível, da morte gerou em todas as culturas humanas a neces-
sidade da criação de ferramentas simbólicas que possibilitassem a administração da 
quebra de laços afetivos e sociais trazidos com a mortalidade, ou mesmo, rituais que 
“controlassem” os efeitos negativos2 desta.

No que trata especificamente da Grécia, observa-se uma numerosa produção 
de artefatos culturais ligados à morte. Desde a Antiguidade até os dias modernos, 
percebe-se uma permanência de rituais que demarcam o processo da morte do su-
jeito: seu funeral, a lamentação por este à celebração da memória do defunto. Neste 
particular, a figura feminina ocupa um lugar central destes momentos, como teste-
munha-o cerâmicas decoradas com figuras negras datados do século VI a. C. e do 
século V a. C. (fig. 01) que apresentam mulheres em cenas de luto e lamento.

1  Tradução de Maria Lúcia Gili Massi (MASSI, 2001, p. 19) com ajustes.

2 Não à toa, Hesíodo (Hes. Theog., v. 212-232) associará a Morte à Geração da Noite (Treva), na qual se 
incluiu toda sorte de males que se abatem sobre os mortais: a Miséria, o Engano, a Velhice, a Discórdia, 
a Fome etc.
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Figura 01 – Placa ática de terracota (pínax), século VI a.C., Metrapolitan Museum, inv.: 54.11.5.

Conforme descreve Lissarrague (1993, p. 203-204), a iconologia dos rituais fú-
nebres presente nas cerâmicas, desde muito cedo, consolidou uma série de esque-
mas convencionais que preservaram-se nas épocas arcaica e clássica: a figuração 
dos mortos encontra como suporte preferencialmente objetos diretamente ligados 
ao culto mortuário: são ânforas, crateras, hídrias, placas que serviam para marcar a 
localização de túmulos ou vasos utilizados em rituais de purificação e inumação do 
corpo.

As cenas típicas das representações são a exposição do morto – próthesis – e 
o cortejo deste até o cemitério – ekphorá. Ainda segundo Lissarrague (1993, p. 222), 
na absoluta maioria das cerâmicas que contêm este tipo de decoração, a presença 
das mulheres é indispensável, do funeral às oferendas e nas visitas posteriores ao 
túmulo. A configuração dos sujeitos nas pinturas está relacionada a papéis de gê-
nero e familiares bem demarcados: as mulheres, em especial parentes do morto, 
ficam mais próximas do corpo, vestidas com cores obscuras em atitudes de lamento, 
gesticulando, e, às vezes, arrancando os cabelos, assumindo o pathos doloroso do 
luto. Em contraponto, os homens, quando representados, saúdam o corpo a certa 
distância (espacial e emocional), em comportamento austero e sereno, prestando 
homenagem ao morto, garantindo o seu reconhecimento social. Tais papeis são pre-
cisamente delineados numa placa em terracota com inscrições (fig. 02) do século V a. 
C., segundo afirma Lissarrague:

O morto está estendido no leito, com a cabeça sobre uma almofa-
da. A sua volta, sete mulheres, duas das quais adolescentes. Uma 

delas toca na cabeça do defunto; uma inscrição designa-a como mêter, 
a mãe; em frente dela, uma menina referida como adelphê, a irmã; em 
frente da mãe, à cabeceira da cama, uma avó, têthe, e no extremo direi-
to, tethís, uma tia; atrás da mãe, à esquerda, uma tia paterna, tethís pros-
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patêr, finalmente, uma outra tia que se volta para olhar à esquerda. 
Todas as mulheres estão reunidas em tomo do leito e, com uma única 
excepção, olham para o defunto; levam as mãos aos cabelos despente-
ados e lamentam-se, como o indicam algumas inscrições — óimoi, ai! 
Esta atitude contrasta, como no vaso precedente, com a dos homens 
que figuram à esquerda. O primeiro, aos pés da cama, voltado para os 
outros e saudando-os, é designado como patêr, o pai; tem cabelos 
brancos; recebe, à entrada da casa ou do quarto, marcada por uma 
coluna, os outros homens, três adultos, um dos quais é irmão do de-
funto — adelphós —, e uma criança, vindos para saudar colectivamente 
o morto. (LISSARRAGUE, 1993, p. 222).

Figura 02 – Disegnum de um pínax com figuras negras retratando os parentes em redor do morto, cerca de 
500 a.C. (LISSARRAGUE, 1993, p. 222).

Na Grécia Antiga, bem como na contemporânea, a música e o canto acompa-
nhavam os momentos mais importantes da vida, inclusive no desenlace da morte. No 
decurso do ritual funerário antigo, durante a exposição do morto havia a declamação 
de fórmulas propiciatórias e cânticos de lamentação, que exigiam uma performan-
ce feminina, principalmente de parentes do morto, acompanhadas de profissionais 
(cantores na Idade Heroica, e carpideiras a partir da Era Arcaica), conforme se lê em 
Homero (Il., XXIV v.719-724):

Mas quando chegaram ao famoso palácio, depuseram-no
numa cama encordoada; e junto dele colocaram cantores
para darem início aos cantos fúnebres, eles que cantaram
o canto de lamentação, ao que as mulheres se lamentaram.
No meio delas Andrômaca de alvos braços iniciou o lamento,
segurando nas mãos à cabeça de Heitor matador de homens. 
(HOMERO, 2013, p. 677).

Os versos homéricos que descrevem a próthesis de Heitor fazem uma distinção 
entres os cantores profissionais (aedoi), que recebiam remuneração para comporem 
hinos fúnebres (threnoi) em honra dos nobres falecidos, em contraposição à lamenta-
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ção das mulheres. De um modo ou de outro, demonstra-se uma relação indissociável 
entre o ritual fúnebre e a música (mousikē), uma vez que na cosmovisão grega antiga, 
a arte das Musas era o canal entre o plano dos mortais e o nível inefável do divino. 
Conforme descreve Boshnakova (2003, p. 34):

A s musas eram “filhas de Zeus” (Hom. II., II.598). Elas habitavam o 
Olimpo (Il, II.484) e as únicas, junto com Zeus, a serem chamados 

“olímpicas” (Il., II. 491). É por isso que, nas noções mitológicas helênicas, 
a palavra tem uma “origem divina”. Na Odisseia (VIII.479-481), nas pala-
vras de Homero, todos os mortais da Terra recebiam os cantores com 
amor inspirado, pois a Musa treinou suas canções e governou sobre 
elas. De acordo com Hesíodo (Theog., 94-95), aedos e citaredos vieram 
a esta terra pela vontade das Musas e de Apolo. Nas crenças dos anti-
gos helenos, os poetas e cantores criavam apenas pela inspiração de 
uma divindade ou poder divino. Não havia cânticos litúrgicos e escritos 
sagrados na Grécia [Antiga], razão pela qual o cantor ocupou uma po-
sição mais especial do que no Antigo Oriente. Esse mantinha a tradição 
religiosa, cujos fios se conectavam ou se separavam da vontade divina1.  
(BOSHNAKOVA, 2003, p. 34).

O testemunho das representações pictóricas em vasos, desde o século VI a. C., 
demostra uma mudança de paradigma no retrato homérico do ritual funerário (cf. 
PALMISCIANO, 2017, p. 21), aquilo que aparece como tarefa de um cantor masculi-
no profissional, o aedo, passa a ser ofício preferencialmente feminino, cristalizando 
a importância das carpideiras e das mulheres em geral no rito fúnebre; fato que se 
preservará até as práticas gregas modernas.

Ainda sobre a relação entre ritual e música, faz-se necessário um esclarecimen-
to antropológico, a concepção grega antiga que se nomeia pela palavra mousikē não 
coincide exatamente com aquilo que hodiernamente se reconhece por música, ou 
seja, a melodia produzida por meio de instrumentos e/ou pela voz. Na Grécia, mou-
sikē era o complexo sistema simbólico das “artes das Musas”, que abarcava simul-
taneamente canção, dança e palavra. A mousikē tratava-se, portanto, de um regime 
cultural de performance que se materializava em diferentes linguagens e práticas. 
Nas palavras de Murray e Wilson:

1 Tradução livre do original: Музите били „дъщери на Зевс“ (Hom. II., II.598). Те населявали Олимп 
(Il, II.48) и единствени, наред със Зевс, били наричани Олимпийски (Il., II.491). Ето защо в елинските 
митологични представи пншкб имала „божествен произход“. В „Одисея“ (VIII.479-481) по думите 
на Омир всички смъртни хора на земята възприемали певците със страхопочитание, защото 
самата Муза ги обучила на песните и управлявала над тях. Според Хезиод (Theog., 94-95) аедите и 
китаристите дошли на тази земя по волята на Музите и Аполон. В представите на древните елини 
поетите и певците творели само по вдъхновението на някое божество или божествена сила. В 
Елада нямало жречески касти и свещено писание, поради което певецът там заемал по-особено 
положение, отколкото например в древния Изток. Той съхранявал религиозната традиция, чиито 
нишки свързвал или разделял по божествено внушение.
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E m sua forma mais comum, mousikē representava para os gregos 
um complexo indivisível de música instrumental, palavra poética e 

movimento físico coordenado. Como tal, englobava um vasto leque de 
apresentações, desde pequenos entretenimentos no lar privado até 
elaborados festivais nos quais uma polis inteira estava envolvida.  Mou-
sikē era um conjunto variado e rico de práticas culturais, com tradições 
regionais fortemente marcadas que fazia desta um elemento valioso 
de autodefinição local, bem como um meio de troca e interação, além 
de exibir um elemento marcadamente auto-reflexivo, um discurso con-
comitante sobre essas práticas [...]. E pode muito bem ter sido a primei-
ra área cultural prática grega que produziu mais ou menos explicações 
descritivas e explicativas sobre si mesma: μουσική parece ser o primei-
ro das ‘tekhnai’ formada por substantivo em -ική, refletindo sua concei-
tuação inicial como um ofício com práticas e princípios estabelecidos2. 
(MURRAY & WILSON, 2004, p. 01).

No que trata especificamente da relação entre mousikē e o contexto dos rituais 
funerários, no mundo helênico, houve uma profunda imbricação e sistematicidade 
destes fenômenos, dando origem a uma série de gêneros poético-rituais de lamento, 
entre os quais se destacam desde o goos, o oimoge, o threnos e linos, de origem po-
pular e oral, até a poesia funerária de caráter letrado, com o epitáfio e o epitymbion. 
Desde os registros homéricos, passando pelo drama clássico, até a época romana e 
cristã tardia, observa-se na cultura grega uma permanência tanto dos rituais funerá-
rios quanto das performances poéticas relacionadas a estes (fig. 03 e 04).

2 Tradução livre do original: "In its commonest form, mousikē represented for the Greeks a seamless 
complex of instrumental music, poetic word, and co-ordinated physical movement. As such it encompas-
sed a vast lay of performances, from small-scale entertainment in the private home to elaborate festivals 
in which an entire polis was involved. Mousikē was an endlessly variegated, rich set of cultural practices, 
with strongly marked regional traditions that made them a valuable item of local self-definition as well as 
a means for exchange and interaction. It also displays a markedly self-reflective element, a concomitant 
discourse about those practices […]. And it may well have been the very first area Greek cultural practice 
that produced more or less systematic descriptive and explanatory accounts of itself: μουσική seems to 
be first of the ‘tekhnai’ nouns formed in -ική, reflecting its early conceptualization as a craft with esta-
blished practices and principles”.
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Figura 03 – Disegnum de um lécito retratando as oferendas num túmulo, cerca de 450 a.C. (LISSARRAGUE, 
1993, p. 222).

Figura 04 – Mulheres cuidando de túmulos na Grécia Moderna, agosto de 1994 (HÅLAND, 2008, p. 50).

Ao lado da mousikē, outro elemento formador da cultura helênica é o mito. No 
campo dos ritos de passagem vitais, o mito pan-helênico do rapto de Koré/Perséfone 
por Hades é um dos mais referidos dentro imagística poética do lamento. O relato 
mais completo desse mito encontra-se no Hino Homérico Segundo, consagrado a De-
méter: quando Perséfone, filha de Deméter, colhia flores com as oceânides é arreba-
tada por Hades, que a leva para o mundo inferior (h. Hom.2, v. 01-21). Desolada com 
o rapto da filha, Deméter peregrina nove dias sobre a terra, se abstendo de néctar 
e ambrosia e vestida com um manto negro (idem, v. 40-48). Ignorando que Zeus, em 
segredo, havia dado Perséfone em casamento para o senhor do reino dos mortos, 
Hécate lhe esclarece do fato e, revoltada, Deméter abandona a assembleia divina 
para viver entre os homens, visitando-lhes as cidades e locais de trabalho (v. 51-97); 
chegou ao Palácio do rei Céleo de Elêusis, sentou-se junto ao Poço da Virgem à som-
bra de uma oliveira (v. 98-104). A deusa é convidada para o Palácio, onde permanecia 



107

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

tácita e condoída, até que a criada Iambé, com troças e brincadeiras, a fez alegrar-se 
(v. 193-204). A rainha Metanira oferece vinho à deusa, recusando-o, afirmando que 
não poderia tomar vinho tinto (v. 205-207). Deméter pede que se misture água, ce-
vada e hortelã para beber, a rainha prepara a poção, que desde então é consagrada 
à pureza virginal (v. 208-209).

Restabelecida, a irada deusa ameaça Zeus dizendo que não poria mais os pés 
no Olimpo e que a terra não daria mais frutos (v. 331-333). O soberano dos deuses 
então manda Hermes às profundezas para trazer Perséfone (v. 335-337). Mas, antes 
que esta venha à superfície, Hades lhe convence a comer uma semente de romã. Fi-
lha e mãe se unem e a felicidade reina, mas tendo comido alimento das profundezas, 
Perséfone não pode mais habitar o mundo dos vivos (v. 371-374). Zeus decide que 
esta ficaria seis meses com sua mãe, quando a terra abunda e viceja, e seis meses 
com o marido, quando as folhas das árvores caem e o frio impera (v. 445-448).

O mito de Perséfone-Deméter tem uma importância fundamental para o deli-
neamento do imaginário grego dos ciclos vitais e da vivência do luto, pois além de ser 
uma narrativa etiológica do ciclo sazonal, apresenta um relato que coloca o sagrado 
feminino como protagonista dos rituais privados e familiares, atribuindo papeis e 
instituindo práticas comportamentais e institucionais. Na Grécia Contemporânea, os 
rituais mortuários mantêm afinidades com mito antigo, especialmente, na prepon-
derância das mulheres em todas as suas etapas, na ligação com a natureza e na re-
corrência dos tópoi da relação mãe e filha, do sentimento de saudade e da presença 
de uma figura divina feminina como mediadora e consoladora do luto, havendo na 
tradição grega moderna um sincretismo entre a Virgem Maria e Mãe Terra, conforme 
descreve Galvín (2014).  

Esta continuidade cultural, dentro das diferentes tradições históricas no con-
texto da Grécia, levou pesquisadores a investigarem se as práticas de lamento popu-
lar ainda permaneciam vivas do período bizantino até período moderno e contem-
porâneo, cogitando uma possível residualidade antiga. Tal movimento antropológico 
se fortalece durante o Romantismo e encontra seu marco editorial com a publicação, 
em dois volumes, de Chants populaires de la Grèce moderne, compiladas, traduzidas e 
comentadas por Claude Fauriel (1824, 1825). As poesias populares gregas apresen-
tam uma diversidade de temas, formas e gêneros, como recorda Bracero (2006):

P or seu lado, a poesia grega popular bizantina e moderna, menos 
conhecida por nós, legou-nos, juntamente com composições so-

bre o amor, o trabalho, um grande número de poemas pertencentes a 
subgêneros específicos, tais como canções acríticas (defesa da frontei-
ra), cléfticas (músicas de subversivas ou revolucionárias) e canções da 
morte (moirologia ou miroloyia) dirigidas a Kharos (Caronte) (BRACERO, 
2006, p. 140-141)1.

1  Tradução livre do original: Por su parte, la poesía popular griega bizantina y moderna, menos cono-
cida para nosotros, nos ha legado, junto a composiciones sobre el amor, el trabajo, un gran número de 
poemas pertenecientes a subgéneros específicos como las canciones acríticas (defensa de la frontera), 
cléfticas (canciones de bandolero o revolucionários), y, las canciones de muerte (moirologia ou mirolou-
ia), dirigidas a Jaros (Caronte).
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Com o avanço das pesquisas etnográficas tratando da produção poética po-
pular helênica, surgiram trabalhos que fizeram tanto levantamento mais global dos 
textos, investigando inclusive sua performance musical, quanto uma análise estru-
tural de seus elementos. Na esfera dos lamentos gregos modernos, duas obras 
ganham destaque: (a) Βλαχόφωνα και Ελληνόφωνα Τραγούδια της Περιοχής Βορείου 
Πίνδου Ιστορική –Εθνομουσικολογική Προσέγγιση: Ο Αρχαϊσμός τους και η σχέση τους με 
το ιστορικό υπόβαθρο [Canções helenófonas e valacôfonas da região norte do Monte 
Pindos – Uma abordagem histórico-etnomusicológica: seu arcaísmo e sua relação 
com o contexto histórico] (KATSANEVAKI, 2014a/b) e (b) Canciones populares neogrie-
gas de muerte en Tracia (GALVÍN, 2014). 

A leitura dos lamentos gregos compilados por Katsanevaki e Galvín permite 
entrever um discurso de caráter emocional, que foca mais na representação de sen-
timentos que num retrato póstumo das virtudes do falecido. As personas evocadas, 
comumente, são femininas, a mãe, a viúva, a irmã que vivenciam a experiência do 
luto e desejam exprimir a saudade do ente querido que se partiu. As tópicas mais 
recorrentes nos lamentos são: a despedida; a dissolução do núcleo familiar, a soli-
dão; o resgate impossível; a degradação, o casamento mítico, enfim, reflexões sobre 
a própria condição humana. A forma métrica mais é o verso iâmbico com 15 sílabas. 
Conforme se pode observar em alguns textos selecionados do corpus compilado nos 
dois estudos citados:

Texto 01
Σήµερα µαύρος ουρανός, σήµερα µαύρη µέρα,
σήµερα θα χωρίσουνε µάνα και θυγατέρα.
Η µάνα ήταν πέρδικα κι η κόρη περιστέρα
και πέταξε ένας αϊτός, παίρνει την περιστέρα.
- Σε γέλασαν, µανούλα µου, σε πήραν το κορίτσι σ΄,
σε πήραν την τριανταφυλλιά και ξέθρεψε η αυλή σου.
- Νύφη µου, το φουστάνι σου αγγέλοι σου το ράψαν
και απ΄τη δεξιά σου την πλευρά το σύζυγό σου γράψαν. 
(GALVÍN, 2014, p. 351)

Hoje céu negro, hoje dia negro,
hoje se separam a mãe e a filha.
A mãe era perdiz e a filha uma pomba
e veio voando uma águia e leva a pomba.
- Eles riram de você, minha filha, eles te levaram a menina,
Eles te levaram o roseiral e partiu a beleza de teu jardim.
- Minha noiva, teu vestido os anjos fizeram
e à tua direita escreveram para teu esposo2.

Desde a Antiguidade, observa-se nas composições poéticas de lamento uma 
relação muito próxima entre os cantos nupciais (epitalâmios) e a figura da morte 

2  Tradução livre do original.
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(cf. REHM, 1994, p. 11-29). Nesta miroloyia trácia, tematiza-se a separação dolorosa 
entre mãe e filha: o elemento bucólico das metáforas, aproxima as personas femi-
ninas às aves que são caçadas (perdiz e pomba), enquanto o esposo liga-se à figura 
da morte, representada no poema pela à impiedosa águia. A beleza da rosa que se 
extingue o esplendor do jardim tematiza a juventude findada pelo termo fatal, as bo-
das póstumas, que se afina ao mito de Deméter-Perséfone. O cenário obscuro (céu 
negro, dia negro) do poema acentua seu caráter dramático.  

Texto 02
Άνοιξ’, αχείλι μ’, άνοιξε, γλυκά να τραγουδήσεις, 
για την καημένη την καρδιά την παραπονεμένη.
Ώρες με βάζει και γελώ, ώρες με βάζ’ και κλαίγω, 
όποιος με βλέπει και γελώ θαρρεί καχί δεν έχω,
κι εγώ η καρδιά μου μαύρισε σαν την ελιά τη μαύρη, 
όπου να πάνω δεν χωρώ κι όπου να σταματήσω, ούλοι 
πααίν’νε ζευγαρωτοί κι εγώ γυρίζω μοναχή. (GALVÍN, 2014, p. 38)
      
Abre-te, lábio meu, abra-te para cantar docemente,
para este coração infeliz, muito aflito.
Por horas isso me faz rir, por horas me faz chorar,
quem me vê rir acha que eu não tenho mal,
e meu coração ficou negro como a oliva negra,
não sei para onde ir ou nem onde ficar
todos eles marcham juntos e eu sigo sozinha3.

Outro aspecto muito explorado pelos lamentos gregos modernos é a temática 
da solidão e da perplexidade da morte (cf. GALVÍN, 2014, p. 109-132). Este poema, 
diferentemente do anterior, assume como persona, a própria falecida que demons-
tra sua dor pelas vicissitudes da vida e da profunda solidão que esta experimenta no 
além-vida. A expressividade do texto se fundamenta principalmente no discurso anti-
tético e na ênfase do mal irremediável que é a morte. Mais uma vez, a tópica bucólica 
se manifesta através de uma metáfora (oliva negra).

Texto 03
Βολιούμαι να ξενιτευτώ, πολύ μακριά στα ξένα    (λε λε αγάπη μου)
όσα βουνά κι αν εδιαβώ, ν’ όλα τα παραγγέλνω  (λε λε αδέλφια μου)
βουνά μ’ να μην χιονίσετε Βουνά μ’ μην παχνιστείτε   (λε λε κόσμε μου)
όσο να πάω και να ’ρθώ και πίσω να γυρίσω   (λε κορίτσια μου)
και πάλι πίσω γύρισα στα έρημα στα ξένα    (λια καλά μ’ παιδιά)
κάνω τις ξένες αδερφές, τις ξένες παραμάνες  (λε λ’ αγγουνάκια μου)
ξένες μου πλέν’ τα ρούχα μου, ξένες και τα σκουτιά μου (λε λε τάδε μου)
τα πλένουν μια τα πλένουν δυο (δις) (λια κορίτσια μου)

3  Tradução livre do original.
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κι από τις πέντε σ ’αμπροστά τα ρίχνουν στα σοκάκια  (λε λε γιόκα μου)
πάρε ξένε μ’ τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου  (le le fiată μου)
και πάλι πίσω έμεινα, στον έρημο τον τόπο  (le le laia n')
εκεί που μένουν τα πουλιά. (KATSANEVAKI, 2014b, p. 318).

Estou me preparando para ir para o exterior, longe de terras
estrangeiras. (le, le, meu amor)
Estou me preparando uma vez, estou me preparando duas vezes,
estou me preparando três e cinco vezes. (meus bons filhos)
Não importa quantas montanhas eu cruze, eu pergunto a todos eles.
(le le, meus irmãos e irmãs)
Montanhas, não nevem em mim, montanhas, não sejam nebulosas. (le
le, meu povo)
Por mais que eu vá e venha, posso voltar. (le le, minhas meninas)
E de volta eu fui novamente para as terras estrangeiras desertas. (lia,
meus bons filhos)
Fiz estranhos minhas irmãs, estranhas minhas enfermeiras. (le meus
netos)
Estranhos lavam minhas roupas, estranhos lavam minhas coisas. (le
le, meu alguém)
Eles os lavam uma vez; eles os lavam duas vezes. (lia, minhas
meninas)
E antes de lavarem cinco, eles os jogam nos becos. (le, le, meu filho)
“Estrangeiro, tira as tuas roupas, tira as tuas coisas também”. (le le,
minha filha)
E eu fiquei para trás novamente, no lugar deserto. (le le, meu preto)
Lá onde os pássaros se refugiam4.

Este lamento funeral, registrado por Katsanevaki (2014b), diferentemente dos 
anteriores, tem uma estrutura antistrófica e responsorial, composta para ser perfor-
mada em coral. Poeticamente, apresenta uma tópica diferente dos textos anteriores, 
a viagem para um mundo desconhecido, estrangeiro. Tendo como eu lírico o faleci-
do, este relata as diferentes paisagens que encontra sem seu percurso (montanhas, 
becos) de viagem. O sentimento de solidão é constante, em que o morto é alijado de 
seu espaço topofílico (seu lar, sua família, sua pátria), é despojado de seus elementos 
de identidade (roupas e nome), passando a viver com desconhecidos (estrangeiros), 
terminado seu périplo num deserto inacessível aos humanos (lá onde os pássaros 
se refugiam).

A Grécia Moderna, como boa parte das sociedades inseridas na “cultura medi-
terrânea”, tem uma base patriarcal, com papeis de gênero bem demarcados, especial-
mente no que toca à oposição das esferas pública e privada. As funções masculinas, 
geralmente, estão ligadas ao mundo oficial, enquanto as femininas se ligam às práti-
cas domésticas e familiares. As mulheres estão conectadas aos principais elementos 

4  Tradução livre do original.
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do ciclo vital, como o nascimento, a nutrição e o cuidado dos mortos. Independente, 
do contexto urbano ou rural, identificam-se na Grécia Moderna os rituais fúnebres 
como uma tarefa eminentemente feminina. Entretanto, como acentua Katsanevaki 
(2017), os cantos populares de lamentação são mais recorrentes nas áreas rurais 
gregas, apesar de estarem se tornando cada vez mais raros entre as novas gerações. 
Nas áreas urbanas, encontra-se uma prática diferenciada de lamentos, provavelmen-
te pela presença mais institucionalizada da Igreja Ortodoxa, os cantos populares são 
substituídos pelas orações canônicas e a expressão poética em honra dos falecidos 
adquire uma forma escrita que é exposta em cerimônias dentro dos festivais orto-
doxos, como nas celebrações da Sexta-feira Santa. De uma maneira ou de outra, os 
lamentos ocupam uma função social de preservar a memória coletiva e de celebrar a 
memória social e familiar dos falecidos, conforme destaca Katsanevaki (2017):

A s práticas dos lamentos na [...] Grécia e em outros lugares são um 
canal de memória social e um modo de estabelecer um senso de 

comunidade para o indivíduo. Assim, eles servem a dois propósitos im-
portantes na vida da comunidade: manter fortes relacionamentos en-
tre os membros da comunidade e preservar a memória social dentro 
da comunidade. Ambos são fatores importantes nas estratégias de 
preservação através do tempo5. (KATSANEVAKI, 2017, p. 127).

Figura 05 – Registro de danças pascais na vila de Palaiochori na região grega de Grevena, abril de 
2001(KATSANEVAKI, 2014a, p. 526).

5  Tradução livre do original: Lament practices in […] Greece, and elsewhere are  a  channel  of  social 
memory and a mode of establishing a sense of community for the individual. Thus, they serve two im-
portant purposes in community life: maintaining strong relationships among the community members 
and preserving social memory within the community. Both are major factors in strategies of survival over 
time.
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Figura 06 – Moirologias escritas e fotos de recém-falecidos anexadas ao Epitaphios (funeral de Cristo). Uma 
mulher passa sob o Epitaphios para garantir saúde no ano vindouro. Sexta-feira Santa na Igreja de Olympos, 

na ilha grega de Cárpatos, 1992 (HÅLAND, 2008, p. 52).

A análise histórica dos rituais mortuários na Grécia desde a Antiguidade até 
o período moderno demonstra uma similitude de práticas, principalmente no que 
toca ao papel preponderante das mulheres: desde o funeral, passando pelo canto 
de lamentos até o cuidado dos túmulos. No que tange às composições poéticas de 
lamento, observam-se nestas analogias estruturais de métrica e temas que apre-
sentam uma convergência com o mito de Perséfone-Deméter (mesmo quando há 
prática de sincretismo). Tais elementos apontam que apesar das transformações e 
das diferentes tradições históricas de práticas de lamento na Grécia, há uma perma-
nência de imagens típicas e de um imaginário compartilhado entre essas produções, 
que indicam uma possível residualidade do substrato antigo.
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Resumo

Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão da bibliografia mais relevante 
sobre a figuração de cenas de rituais de sacrifício animal em vasos de cerâmica pinta-
dos da região ática do século V a.C. Há uma vasta contribuição multidisciplinar sobre 
o assunto, mas também uma inconsistência por parte da bibliografia especializada 
em relação à figuração de animais em cenas da fase chamada de "pré-sacrifício". Ao 
analisar a bibliografia, levando em conta os objetivos, especificidades e temática de 
cada obra, pude perceber que há diferentes abordagens que convergem e divergem 
entre si. Há múltiplos significados atribuídos aos animais figurados: ora são limitados 
apenas como vítimas do ritual; ora são atribuídos a eles outros significados estéticos 
e culturais.

Palavras-chave
Ritual de sacrifício animal; cerâmica pintada; cenas de sacrifício; figuração de animais; 
bibliografia. 

Abstract

This article aims to present a review of the most relevant bibliography on the figu-
ration of scenes of animal sacrifice rituals in painted pottery vases in Attic region 
from the 5th century BC. There is a vast multidisciplinary contribution on the subject, 
but also an inconsistency on the part of the specialized bibliography regarding the 
figuration of animals in scenes of the phase called "pre-kill". Taking into account the 
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objectives, specificities and themes of each work, I could see that there are different 
approaches that converge and diverge among themselves by analyzing the bibliogra-
phy. There are multiple meanings attributed to the figured animals: sometimes they 
are limited only as victims of ritual; sometimes are attributed to them other aesthetic 
and cultural meanings.

KEYWORDS 
Animal sacrifice ritual; painted pottery; sacrifice scenes; figuration of animals; bibliography.

Introdução

Muito tem sido pesquisado e escrito por estudiosos de vários ramos das hu-
manidades sobre as origens, estrutura e funções sociais dos rituais de sacrifício na 
Grécia Antiga. Muitos dos problemas levantados pelos estudiosos estão relacionados 
a questões antropológicas, históricas e arqueológicas. Quando se trata do estudo 
das figurações em que este tipo de ritual aparece, o elemento que mais tem recebido 
atenção pelos estudiosos são os momentos finais do mesmo, quando não é possível 
identificar o animal que foi sacrificado.  As cenas que representam animais vivos, in-
teiros e/ou sendo preparados para o sacrifício é tão extensa em números quanto as 
cenas finais do ritual.

 Interessa-me aqui, desta forma, intensificar os estudos acerca do quão sig-
nificantes eram as cenas de “pré-sacrifício” nos vasos pintados, em que o animal se 
encontrava figurado vivo e inteiro e, por meio disso, entender a importância desta, 
principalmente para os artesãos que as pintavam. As cenas finais do ritual de sacri-
fício por si só são bem expressivas acerca da experiência religiosa dos artesãos (Van 
Straten, 1995, p. 115)1, por isso buscarei entender essa mesma experiência por meio 
das cenas iniciais, tomando como objeto central os animais figurados, sua estética e 
seu simbolismo cultural. 

Este artigo tem como objetivo trazer uma revisão bibliográfica acerca das obras 
dos estudiosos que trabalham com as cenas iniciais do sacrifício. É importante deixar 
claro que há um forte diálogo entre as questões arqueológicas e artísticas deste con-
junto de cenas. Com isso, é imprescindível a presença tanto das obras de especialis-
tas em arqueologia quanto obras de história da arte para entender aspectos estéti-
cos, contudo, de certa maneira, trabalharei neste artigo com obras de antropólogos, 
que me auxiliam a entender os aspectos culturais e simbólicos do ritual.

1  E ofereciam aos artesãos um escopo maior de motivos para as cenas.
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A organização das cenas de “pré-sacrifí -
cio”

O ponto de partida é a obra de Folkert Van Straten (1995), Hiera kalá: images of 
animal sacrifice in archaic and classical Greece. Além de trazer um catálogo rico tanto 
em figurações de vasos pintados como também de relevos votivos, o estudioso nesta 
obra é o primeiro a organizar as cenas de vasos pintados em três fases distintas: a 
fase do “pré-sacrifício”; a fase do “sacrifício”; e a fase do “pós-sacrifício” (VAN STRATEN. 
1995, p. 09)2.  Não só as organiza, como delimita a composição das cenas, diferen-
ciando-as. Como ressalta o autor, a fase de “pré-sacrifício” é aquela em que é possível 
identificar o animal inteiro e completo figurado na cena (VAN STRATEN, 1995, p. 10). 
Tenho, então, não só uma menção à questão animal, mas também a relevância de 
sua figuração na cena. Diferente da cena de “pós-sacrifício”, em que não é possível 
identificar o animal que foi sacrificado, mas apenas algumas partes, como a cauda 
(VAN STRATEN, 1995, p. 10), a fase do “pré-sacrifício” é aquela que estabelece o ani-
mal como um agente importante na composição da cena. Van Straten também faz 
menção às cenas de “sacrifício”, a fase intermediária. No entanto, ao contrário da 
primeira e da última fase, as cenas de “sacrifício”, em que o animal é figurando sendo 
morto, são muito escassas VAN STRATEN, 1995, p. 09).

Em relação à composição das cenas na fase de “pré-sacrifício”, Van Straten se 
estabelece, novamente, como ponto de partida para entender os elementos que 
compõem esse tipo de fase. Para o estudioso, há nesta fase outro tipo de divisão que 
deve ser considerada, estabelecida em: rituais preliminares diante de um altar3, e a 
procissão sacrificial (VAN STRATEN, 1995, p. 14)4. Essa divisão em fases de cenas será 
usada por alguns autores posteriores a Van Straten, como Sheramy Bundrick (2014), 
por exemplo, e será apresentado mais a frente neste artigo.

Van Straten caracteriza os elementos presentes nas duas divisões, como os 
chernips5, do sphageion6 e do kanoun7, objetos muito presentes em cenas de rituais 
preliminares. Estes se diferenciam das cenas de procissões, em que quase sempre é 
possível identificar um grande número de figuras humanas na cena, em cortejo com 
a vítima (Van Straten, 1995, p. 14), podendo ter, em algumas vezes, a figuração de um 
contexto musical (Cf. Cerqueira, 2002; Cerqueira, 2015). Com isso, é possível ver em 

2  No original: “pre-kill”; “the kill”; e “post-kill”. Opto, assim, pela tradução livre.

3  A bibliografia no geral chama esta fase de archestai ou katarchestai, opto pela primeira.

4  A bibliografia costuma chamar esta fase de pompe, então opto por usar o termo durante o texto.

5  Bacia de água lustral utilizada para purificar o altar, o sacerdote e o animal, dependendo do tipo. 
Para animais de grande porte, como touros, usava-se para dar para beber. (VAN STRATEN, 1995, p. 32)

6  Recipiente que, durante o sacrifício, era utilizado para o recolhimento do sangue do animal e seu 
armazenamento. (Liddell. A Greek English Lexicon. 1996, p. 1737).
Ao usar como um recipiente de armazenamento, o sangue do animal era guardado e usado futuramen-
te para propósitos alimentares. (EKROTH, 2002, p. 245)

7  Cesto sacrificial, normalmente carregado por moças, canéforas, em procissões. Em rituais privados, 
são carregadas por jovens do sexo masculino. Dentro do cesto, segundo a literatura, encontram-se 
grãos de cevada, a fita para adornar o animal e a faca para seu assassínio. (VAN STRATEN, 1995, p. 12;32)
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obras como a de Walter Burkert, que o meio de formação grupal dentro das ativida-
des do ritual de sacrifício animal a princípio é a procissão (1985, p. 87). 

Não seria difícil, desta forma, identificar as cenas que figuram procissões sacri-
ficiais, tendo em mente que Van Straten exclui desta categoria cenas que mostram 
apenas o animal e seu condutor e que não tenham elementos (tipo de veste, acessó-
rios, guirlandas) que demonstrem ser uma cena relacionada ao ritual (VAN STRATEN, 
1995, p. 12). É possível ver, no entanto, na Figura 1, uma cena em que aparece ape-
nas o animal e seu condutor. O animal está sendo guiado por um condutor usando 
um himation. Seus pés estão descalços e em sua cabeça há algo que se assemelha a 
uma coroa. Como ressalta Mireile Lee, o vestuário tem uma importância significativa 
na religião e no ritual dos gregos antigos e na cena há como exemplos os pés descal-
ços, relacionados à entrada no mundo sagrado, e as coroas ou grinaldas na cabeça, 
que identificam os participantes da ocasião, assim como os oficiais do ritual (2015, 
p. 214-216). Além de Lee, Van Straten também explica que os participantes em uma 
cerimônia sacrificial devem levar em suas cabeças uma coroa ou uma grinalda (VAN 
STRATEN, 1995, p. 161). Desta forma, é possível identificar estes elementos na Figura 
1, podendo classifica-la como uma cena de sacrifício animal.

Em relação aos animais presentes nas cenas, Van Straten categoriza a questão 
da escolha de determinados tipos de animais e as relaciona a outros tipos de fontes. 
Ao tratar dos vasos pintados, o pesquisador explica que a grande densidade de ce-
nas, principalmente das da fase de “pré-sacrifício”, tem animais do tipo bovino figu-
rados. Carneiros e bodes aparecem em maior número em fontes epigráficas, como 
calendários sacrificiais. Porcos, no geral, aparecem em maior número em relevos 
votivos (Ibid. p. 175), outro material usado por Van Straten em sua obra. 

No entanto, ao tratar da alta densidade de animais bovinos figurados em cenas 
de “pré-sacrifício”, Van Straten apenas afirma que este tipo de escolha deve estar re-
lacionado à suntuosidade e à nobreza do animal bovino (1995, p. 179). O estudioso 
não se aprofunda sobre à figuração de outros tipos de animais, como animais do tipo 
ovino, caprino e suíno e que aparecem com um certo tipo de frequência nas cenas 
de “pré-sacrifício”, mesmo que em menor número em relação aos animais bovinos.

Ao analisar a bibliografia anterior a Van Straten que trata sobre as cenas do ri-
tual, muitas das vezes percebi uma forte relação entre a Antropologia e as figurações. 
Sobre esta relação, a obra de Jean-Louis Durand (1989) é importante tanto para en-
tender as estruturas culturais do ritual por meio do uso de cenas em vasos pintados 
tanto quanto para compreender alguns aspectos simbólicos dos animais nas cenas. 
Anterior à obra de Van Straten, a de Durand contextualiza, em menor grau, o pensa-
mento acerca das cenas e dos animais figurados. 

 Em um livro de grande importância para esta temática, The Cuisine of Sacrifice 
Among the Greeks, organizado por Vernant e Detienne (1989), encontra-se dois ca-
pítulos escritos por Durand em que pode ser observada, em ambos, uma análise 
acerca da composição das cenas de rituais de sacrifício animal figuradas. No capítulo 
intitulado “Greek Animals: Toward a topology of edible bodies”, o estudioso busca estu-
dar a lógica dos corpos a partir das figurações em vasos pintados acerca do ritual de 
sacrifício animal, em outras palavras, a lógica dos corpos animais e daqueles ao redor 



119

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

destes (Durand, 1989, p. 88). Mesmo que Durand trate de “corpos mortos”, como o 
próprio disserta, interessa-me, no capítulo, a forma como ele aborda as cenas, pois 
nelas estão presentes figurações de animais, e a forma como ele se encaminha para 
o próximo capítulo, intitulado “Ritual as Instrumentality”, em que o estudioso evidencia 
principalmente os objetos presentes nas cenas na fase que Van Straten chama de 
“pré-sacrifício”. Durand estabelece, no início do capítulo, uma afirmação pertinente, 
de que uma imagem não provê um reflexo claro da vida cotidiana (1989, p. 119), 
algo que será sempre demonstrado por estudiosos da temática, como Van Straten, 
Bundrick, Lissarrague entre outros. Isso se torna mais claro quando o estudioso se-
leciona de forma criteriosa as imagens a serem trabalhadas. 

Porém, diferentemente de Van Straten, que categoriza os tipos de cena em três 
fases distintas, Durand escolhe imagens que têm a presença do animal e de figuras 
humanas e que envolvam, de alguma forma, a morte do primeiro e/ou a alimentação 
do último (DURAND, 1989, p. 119). Neste caso, Durand se mostra muito interessado 
no resultado final, que   relaciona-se com a consumação do animal morto ao fim do 
ritual, e o único conceito o qual se assemelha a Van Straten é a separação da última 
fase, isto é, a do “pós-sacrifício”8. Van Straten, todavia, estabelece outros critérios nas 
figurações que selecionou, indo além da consumação (1995, p. 120)9.

A obra de Durand, apesar disso, mostra-se fundamental, pois nela observo com 
mais clareza a questão da presença dos elementos, como os objetos, figurados nas 
cenas. Para o estudioso, a imagem é um lugar onde sinais significativos ocorrem, ten-
do como conclusão o fato de que tudo que compõe uma imagem é capaz de carregar 
um significado (Idem). Ao analisar o material da pesquisa a qual este artigo se atrela 
e dialogando com especialistas da temática, pude depreender com clareza o quanto 
os animais têm um significado muitas vezes além do esperado, mas que são quase 
sempre desconsiderados.

Normalmente, em cenas de “pré-sacrifício”, tanto em cenas de pompe como 
cenas de archestai, a presença de outros objetos relacionados ao sacrifício se torna 
essencial para entendermos os níveis de interação entre o animal presente na cena 
e as demais figuras. Durand contribui para delimitar estes objetos nas cenas, como 
o chernips e o louterion, pois, para o pesquisador, a presença do louterion sinaliza na 
cena a pureza da conjunção sacrificial, assim como a presença do chernips, que é 
utilizada pelo oficial para lavar as próprias mãos (Ibid. p. 124). Van Straten diverge de 
Durand em relação aos elementos que figuram o início da ação ritual, pois, para Du-
rand, a fase inicial do ritual é a fase da água, do louterion (Ibid. p. 123), enquanto que, 
para Van Straten, o início do ritual tem como objetos centrais o kanoun e o chernips 
(VAN STRATEN, 1995, p. 32). No entanto, ambos os estudiosos convergem em relação 
à função deste último objeto.

Não há na obra de Durand um aprofundamento sobre a escolha dos animais 
feita pelos artesãos, nem com a forma de figuração dos mesmos, mas há de alguma 

8  O qual Durand caracteriza como “post-sacrificial phase”, diferente de Van Straten, que nomeia como 
“post-kill phase”.

9  Entendo, no entanto, seguindo a bibliografia mais atual, que o ritual de sacrifício animal não era 
apenas consumação ou um simples assassínio. (BREMMER, 2007; GEORGOUDI, 2010).
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forma a abordagem da questão da interação dos animais figurados e os outros ele-
mentos figurados nas cenas. Com isso, o estudioso explica a importância da bacia 
- objeto já exposto acima - por exemplo, como um marcador igual ao altar e como 
ambos, altar e bacia, estabelecem uma relação com a figura animal. Altar e bacia, são 
“símbolos da morte” (DURAND, 1989, p. 124) e que interagem com a figura animal, 
estabelecendo um determinado sentido na cena. Em síntese, o estudioso relaciona 
os objetos presentes nesta fase de cena com os animais presentes nela e como a 
junção desta relação estabelece sentido aos espectadores.

Com a obra de Sarah Peirce (1993), no entanto, é possível observar uma or-
ganização das cenas em fases, mesmo antes de Van Straten. Em um artigo sobre as 
thysia, a estudiosa busca validar a ideia de que os atos violentos em relação ao ritual 
de sacrifício animal possuem um significado religioso para os gregos antigos, e busca 
compreender esse aspecto interpretando cenas do ritual em vasos pintados (PEIR-
CE, 1993, p. 219). A pesquisadora segue, em parte, a metodologia de Durand e não 
diferencia as cenas de “pré-sacrifício” e “sacrifício”, como Van Straten. Nesse sentido, 
a autora denomina as cenas de “sacrifício” de sphage, da mesma forma que Durand 
(Ibid. p. 220)10.

Peirce entende os vasos como colocações em forma visual dos conceitos sobre 
as thysia e busca explorar, em seu artigo, esses conceitos (Ibid. p. 226). Segundo a es-
tudiosa, o que aparece nos vasos é um sistema de representação convencional cujo 
referente é um consenso conceitual entre os pintores e os espectadores a respeito 
das thysia (Ibid. p. 227). Esse fato diverge minimamente do que Van Straten (1995, p. 
05) atesta sobre as cenas em vasos áticos, tendo em mente que o estudioso ressalta 
que, para entender estas cenas mais profundamente, quem as estuda teria de adqui-
rir um conhecimento geral acerca da experiência dos gregos antigos em relação ao 
ritual, uma referência completa acerca do que os artesãos vivenciaram para garantir 
essa experiência aos seus espectadores (VAN STRATEN, 1995, p. 05)11.

Em relação à organização das cenas, Peirce as organiza em “estágios de ações” 
e “tipos de cenas”, similar ao que Van Straten faria posteriormente, mas não espe-
cificamente e criteriosamente como este o fez. A estudiosa organiza as cenas em 
“ações” e, de forma decrescente de atenção que recebem pelos estudiosos, essas 
ficariam da seguinte forma: a procissão12, a queima das entranhas, a carnificina, os 
cuidados e a decoração dos animais e a ação do chernips (PEIRCE, 1993, p. 228). 
Percebo, desta forma, os indícios de uma pré-organização em fases de cenas. Ao or-
ganizar da forma como Van Straten faria posteriormente, principalmente em relação 
às cenas de “pré-sacrifício”, as ações de procissão, cuidados e decoração dos animais 
e a ação do chérnips viriam em primeiro lugar, alocados diretamente neste tipo de 

10  Peirce apresenta um debate acerca das origens violentas das thysia, dialogando com autores como 
Durand, em relação aos vasos pintados, e Burkert, em relação à antropologia evolucionista associada 
ao ritual.

11 Devo ressaltar que a bibliografia fala muito de espectadores, mas para este artigo não tenho inte-
resse, pois o debate acerca dos espectadores das cenas do ritual é muito amplo e complexo. Ver nota 
17.

12  Estou utilizando o termo “pompe”.
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fase. Curiosamente, estas duas últimas são as que menos recebem atenção pelos 
estudiosos da temática, segundo a pesquisadora.

Ao tratar dos tipos de cenas que se relacionam com as ações citadas anterior-
mente, Peirce as organiza em quatro, mas me interessa aqui apenas as duas primei-
ras, sendo elas: – 1) Cenas de Procissões; –2) Grupo do Altar13, que abrange cenas 
tanto relacionadas a archestai na fase de “pré-sacrifício”, definida posteriormente por 
Van Straten, quanto cenas da queima das entranhas em cenas de “pós-sacrifício”.

No primeiro tipo de cena, as pompai, Peirce tende a considerar o mesmo como 
uma representação das thysiai devido ao aparecimento regular da representação das 
vítimas sacrificiais. Desta forma, é possível perceber, na obra de Peirce, outra menção 
e preocupação para com os animais presentes nas cenas. Para a estudiosa, o que de-
fine as cenas de procissão como parte das thysiai é essa representação dos animais 
nas cenas, tendo em mente que há a base conceitual do culto para a preeminência 
das cenas de pompe.  De fato, no ritual a preparação do animal, sua decoração e sua 
exibição processional, demonstram a dedicação do animal à deidade e seu destino 
como vítima (Ibid. p. 228-9). Com isso, a estudiosa interliga diretamente as cenas de 
pompe com as cenas de archestai14, estabelecendo uma relação entre o cortejo do 
animal com a chegada do mesmo ao altar. Outro critério para estabelecer cenas de 
pompe como parte das de archestai é a justaposição do animal com os outros ele-
mentos presentes nas cenas (Idem). Diferente de Van Straten, que estabelece que as 
cenas que figuram apenas o animal e o condutor, sem elementos que estão relacio-
nados ao ritual, devem ser desconsideradas, Peirce propõe que o fato de haver na 
cena a justaposição de um animal com um ou mais condutores, sugere sempre que 
as cenas são classificadas como thysia (Ibid. p. 230).

Em relação ao segundo tipo de cena, o Grupo do Altar, é possível ver uma larga 
diferença entre o que propõe Van Straten nos anos posteriores e o que a bibliografia 
anterior a ele pensava acerca deste tipo de cena. Para Peirce, as cenas do grupo de 
altar não têm uma distinção específica do tipo, mas divergem nas ações presentes 
do ritual. A estudiosa agrupa nesse tipo cenas que tem relação tanto com o “pré-sa-
crifício”, relacionadas à ação do chernips, quanto com cenas que tem relação com o 
“pós-sacrifício”, relacionadas com a ação da queima das entranhas dos sacrificados. 
Em cenas no altar que aparecem animais, a autora considera apenas as cenas com 
chernips e altares, assim como a presença de oficiais do ritual figurados (Ibid. p. 230-
1).  Por outro lado, Van Straten vai além e agrupa nas cenas de “pré-sacrifício” não 
só as cenas que possuem chernips (fig. 2), mas cenas que não têm altar, mas que, no 
entanto, possuem elementos15 que caracterizam esta fase de cenas que, em vez de 
um altar, há a presença de hermas figuradas (fig. 3). Outra divergência é que, como 
Durand, os estudiosos anteriores a Van Straten (1995), ao tratar da simbologia do 
animal figurado, o limitam apenas à condição de vítima.

13  Peirce nomeia originalmente este tipo de cena de “Altar Group”. Opto pela tradução livre.

14  Peirce chama este tipo de cena também de Katarchestai ou de “fase do chernips”. (Ibid. p. 229)

15  Elementos que caracterizam cenas de sacrifício como vestes, ditos anteriormente, presença de 
um bucranium, que indica rituais anteriores, assim como a própria herma, que pode caracterizar de 
forma genérica a entrada de um santuário. Estes elementos são discutidos de forma mais ampla em 
Van Straten (1995).
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Outra obra que trata das especificidades das cenas do ritual nos vasos pinta-
dos e que tem uma enorme contribuição para este artigo é a de Sheramy Bundrick 
(2014). Em sua obra, além de outras abordagens, a autora trata das mudanças de 
composição de cenas do ritual em relação ao tempo de produção das mesmas, prin-
cipalmente quando aborda as cenas de pompe e as cenas de archestai. Da mesma 
forma que Durand, Peirce e Van Straten, Bundrick trabalha todo o contexto de cenas, 
que vai desde a procissão até a queima das entranhas, com a diferença de optar em 
parte pela organização usada por Van Straten, do "pré-sacrifício" ao "pós-sacrifício".

O que me interessa na obra de Bundrick é a relação que a mesma faz das cenas 
da fase inicial e a temporalidade. A especialista ressalta que o desenvolvimento das 
cenas no tempo tem recebido pouca atenção (BUNDRICK, 2014, p. 655). Seguindo 
esse raciocínio, Bundrick ressalta que há uma mudança estilística na Ática do século 
V a.C. O que chama atenção é que, não só no ritual, mas na composição das cenas 
dos vasos pintados, há uma mudança entre o século VI a.C. e o século V a.C., mudan-
ças perceptíveis com relação ao fato de que os pintores de vasos enfatizavam dife-
rentes estágios do ritual, e que estes diferentes aspectos podem sugerir mudanças 
de atitudes em torno do ritual de sacrifício e também em torno da cidadania atenien-
se e da identidade dos cidadãos (Idem). 

A estudiosa utiliza-se do raciocínio proposto anteriormente para explicar o mo-
tivo do grande número de cenas de archestai e o baixo número de cenas de pompe 
durante o século V a.C. Ela propõe que a construção da imagística sacrificial ática 
ao longo do tempo reflete não apenas o gosto estilístico, mas, também, as circuns-
tâncias sócio políticas. Desta forma, Bundrick (2014, p. 658-60) salienta que, após as 
guerras médicas, as cenas de pompe começaram a diminuir, dando lugar as cenas 
de archestai. Imagens de “pré-sacrifício”, especialmente as que representam as ações 
que seguem após a pompe, mas que ocorrem antes do sacrifício, são consideradas 
novas no período clássico.

Em relação a esses detalhes, Bundrick explica a diferença entre as cenas de 
pompe e as cenas de archestai na concepção daqueles que observavam as cenas. 
Segundo a estudiosa, nas cenas de pompe o espectador das imagens permanece 
de “fora” do evento, isto é, ele é apenas um observador das procissões, algo consi-
derado comum para todos aqueles que observavam essas atividades16. No entanto, 
diferente das cenas de pompe, as cenas de archestai oferecem uma visão privilegiada 
dos atos que acontecem antes do ritual de sacrifício, como se espectador estivesse 
reunido com outras pessoas importantes diante do altar, posição privilegiada tanto 
nos sacrifícios públicos quanto nos privados (BUNDRICK, 2014, p. 664)17.

No entanto, ao falar dos animais presentes nas cenas, Bundrick se mostra pou-

16  Procissões também tinham sua própria separação em relação ao status dos participantes, por meio 
de vestuários festivos, guirlandas, fitas de lã, e ramos que eles seguravam em suas mãos. (BURKERT, 
1985, p. 87). Teoricamente, há dois tipos distintos de participantes: aqueles que levam a procissão, os 
atores; e aqueles que frequentemente são negligenciados pelos estudiosos, que reagem para a perfor-
mance do primeiro grupo, os observadores (STAVRIANOPOULOU, 2015, p. 357-8).

17  Ressalto, no entanto, que dependerá do espectador. A recepção abordada por estes estudiosos, 
como Bundrick, se limita apenas ao mundo grego, não levando em conta muitas das vezes a recepção 
em outros locais, como a Etrúria. Muito destes objetos foram encontrados em outros locais, distantes 
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co consistente, assim como Van Straten, Durand e Peirce, no entanto, a estudiosa 
inclui algo muito importante para a temática que é a variante do espaço nas cenas 
como elemento fundamental na figuração de cenas com certos tipos de animais. 
Bundrick ressalta ainda que, normalmente na fase do “pré-sacrifício”, no caso das 
cenas de archestai, há, em maior número, animais do tipo ovino, caprino e, em pou-
cos casos, suínos. Animais do tipo bovino, por exemplo, aparecem mais em cenas de 
procissões (BUNDRICK, 2014, p. 661). A autora esclarece que essa variação pode es-
tar relacionada ao fato de animais bovinos serem muito grandes e ocuparem muito 
espaço nas cenas, diferente de animais do tipo ovino, caprino, etc, que são menores 
(Idem). É interessante notar que as restrições espaciais produzidas pela forma de um 
vaso e as diferentes superfícies a serem decoradas necessitam de uma configuração 
de imagens (LISSARRAGUE, 2015, p. 242). Da mesma forma, em relação à constituição 
da ornamentação dos vasos pintados, como ressalta Gilberto Francisco, os compo-
nentes físicos dos vasilhames são considerados pelos pintores e, em suas palavras, a 
"estrutura física do vaso submete as formas de ornamentação" (2009, p. 125).

Diante das obras dos estudiosos citados anteriormente, que tratam especifica-
mente das cenas do ritual, o que poderia ser extraído de obras de estudiosos que não 
abordam diretamente estas cenas e suas fases, mas que tratam de elementos gerais 
presentes nelas? Muitos são os pesquisadores que trabalham o ritual de sacrifício 
animal, mas opto pelo diálogo com os que considero relevantes, dada a relação com 
a fonte aqui privilegiada, os vasos de cerâmica pintados. Para isso, escolho iniciar esta 
reflexão rapidamente com a obra de Thomas H. Carpenter (2007), que trabalha a re-
presentação do ritual numa abordagem mais artística, principalmente ao tratar dos 
vasos pintados. A obra de Carpenter possui um conteúdo deveras pertinente e que 
serve de ponto inicial para entender - e problematizar - as relações entre a arte e a 
religião gregas (CARPENTER, 2007, p. 398)18. Neste artigo, alocado em um compêndio 
sobre arte grega antiga, Carpenter busca tratar das inúmeras formas que os gregos 
antigos representavam seus rituais e práticas rituais em sua arte, principalmente em 
vasos pintados, além de tratar do uso destes como objetos com funções religiosas 
(Idem), como no caso de oferendas votivas (Cf. VAN STRATEN, 1981)19.

      Diferente dos estudiosos anteriores, a obra de Carpenter não tem uma 
abordagem direta acerca do ritual de sacrifício animal e suas representações em di-
ferentes tipos de cenas, mas de alguma forma contribui com a temática por meio de 
um tópico no texto intitulado “Athenian Representations of Religious Practice”, abordan-
do, de forma sintética, a fase de cenas do “pré-sacrifício” (CARPENTER, 2007, p. 417).

Outra obra que trata das representações de rituais religiosos em vasos pinta-
dos é Figuring Religious Rituals, de François Lissarrague (2012). O autor busca traba-
lhar em sua obra, principalmente por intermédio de uma teoria da imagem, os rituais 

do contexto grego idealizado por estes estudiosos.

18  Chamo de arte, neste ponto, mas o próprio autor, no início do texto, problematiza esse conceito, 
tendo em vista que, durante muito tempo, entendeu-se certos vestígios da cultura material dos gregos 
antigos como arte.

19  Van Straten neste texto busca tratar, de forma específica, sobre o uso dos vasos de cerâmica pin-
tados como oferendas votivas em santuários.



124

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

de sacrifício animal em um primeiro momento, e, em momentos posteriores, outros 
aspectos de outros cultos. 

Lissarrague inicia seu texto explanando que as imagens não reproduzem me-
canicamente a realidade a qual elas se referem, mas são uma elaboração da realida-
de (2012, p. 565). Esta afirmação converge com o que Durand fala sobre as imagens 
não serem reflexos claros do cotidiano. Elementos da desproporcionalidade de figu-
ras, ações e gestos que ocorrem em outro tempo na hora do ritual (Cf. SNODGRASS, 
2004)20, mas que fazem parte do processo ritualístico (LISSARRAGUE, 2012, p. 565), 
são as armadilhas que podem ocorrer caso as imagens do ritual sejam utilizadas 
como “representações reais” do ritual de sacrifício animal. 

Lissarrague se preocupa de forma mais clara com a composição da imagem 
como ela se relaciona com a escolha feita pelos artesãos ao figurarem determinados 
elementos.  Para o estudioso, os artesãos, ao figurarem o ritual de sacrifício animal, 
não estavam preocupados com detalhes técnicos do ritual, mas sim com os elemen-
tos que para eles eram importantes, seja em termos de simbolismo ou de estética 
(LISSARRAGUE, p. 566). Nessa perspectiva, a imagem era mais um modelo ideal do 
que deveria ser feito do que a descrição do que ocorria (Idem)21.

Já ao tratar das vítimas, ou seja, dos animais presentes nas cenas, Lissarrague 
é mais consistente, diferente da bibliografia anterior, em relação aos níveis de intera-
ção entre os animais figurados e os demais elementos. O estudioso dá um exemplo 
de que em algumas cenas é possível ver como efebos são hábeis em segurar ou levar 
animais bovinos pelo chifre.  Como é possível ver figurado na Figura 4, há um touro 
no centro da imagem sendo segurado pelos chifres por um efebo, além da presença 
de outros elementos na cena, como um sacerdote ao lado do animal. Para o estudio-
so, em cenas deste tipo o que o artesão pretendeu representar e celebrar é a força 
atlética do jovem (Ibid. 2012, p. 566).

É importante salientar que, para Lissarrague, os artesãos queriam mostrar va-
riações de suas representações sobre o ritual de sacrifício animal – e é possível ver 
esta variedade desde o “pré-sacrifício” ao “pós-sacrifício”, embora a morte do animal 
fosse quase sempre evitada. Desta maneira, na maioria das vezes, é possível per-
ceber apenas as cenas de pompe, de archestai e do jantar comunal, onde o artesão 
insiste na beleza da festa, na qualidade dos participantes e na ordem propícia da 
performance ritual (Ibidem, p. 568). 

Em relação à “qualidade” dos participantes é interessante ressaltar que os arte-
sãos eram notavelmente criteriosos quanto ao que representavam nas cenas, princi-
palmente de archestai. Como ressalta Bundrick, no ritual propriamente dito, as thysia 
do século V a.C. incluíam participantes de todas as classes sociais, até mesmo escra-

20  Aqui posso abordar, por exemplo, a convenção sinótica descrita por Snodgrass (2004). Este tipo 
de convenção é muito presente, principalmente, em cenas de rituais de sacrifício animal, em que são 
situações ou ações figuradas que não correspondem com o tempo cronológico das situações do ritual 
de fato.

21  Desta forma, há a importância de caracterizar determinados objetos dentro das cenas, como o 
chernips e o sphageion. Além disso, é necessário identificar como os animais estão figurados, pois entra-
rão neste contexto do modelo ideal de sacrifício.
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vos. Porém, nas figurações de archestai, homens atenienses de todas as posições 
participam e ganham todos os créditos (BUNDRICK, 2014, p. 667).

Desta forma, Lissarrague elucida que os pintores não descreviam diretamente 
os rituais de sacrifício, mas elaboravam uma experiência cultural em comum com 
seus espectadores (LISSARRAGUE, 2012, p. 573)22. Esse pensamento é complemen-
tado por Peirce quando a estudiosa diz que há um consenso conceitual - advindo da 
experiência mútua - entre o pintor e o artesão. Pode ser difícil para os espectadores 
externos23 entender as convenções e as percepções do ritual, mas por intermédio 
destas cenas posso entender não só a realidade do que era o ritual de sacrifício ani-
mal, mas a percepção dos artesãos que figuravam as mesmas.

Simbolismo imagético dos animais  figura-
dos 

Diante de tudo que foi explorado e dito sobre as cenas de rituais de sacrifício, 
tanto de uma perspectiva geral quanto como quando delimito-me na fase de “pré-
-sacrifício”, o que poderia ser dito da imagética animal em particular? Como seria 
possível entender a imagem animal, principalmente em cenas de rituais de sacrifício, 
além da concepção de apenas uma representação de vítima? Quais outros valores 
estéticos e simbólicos seriam possíveis atribuir ao animal figurado? A obra que me 
ajuda a responder estas perguntas é a de Alastair Harden (2014) em um texto que 
trata da representação animal na arte clássica.

Harden explica a princípio que a arte do antigo Mediterrâneo é repleta de ima-
gens de animais, e que muito da arte clássica caracteriza-os, mas que, no entanto, 
são poucos os estudiosos modernos que trabalham ou buscam analisar a semiótica 
do animal representado (HARDEN, 2014, l. 37). Isso se encaixa no problema que ten-
to abordar, sabendo que a bibliografia que trata do assunto, no geral, não trata de 
forma mais aprofundada sobre os animais figurados nas cenas e, quando o fazem, 
estabelecem relações quase sempre genéricas e limitadas. O animal está ali apenas 
como a figuração de uma vítima sacrificial, como mostrei em Durand e Peirce, ou o 
animal está ali para representar certos atributos, como riqueza e suntuosidade, como 
eu trouxe de Van Straten, quando este último refere-se aos bovinos figurados24.   

Harden ressalta que as figuras de animais são usadas pelos artistas não apenas 

22  Ver nota 17 acerca dos "espectadores" das cenas.

23  Para os estudiosos modernos do ritual, há os espectadores internos do ritual de sacrifício, que são 
os contemporâneos dos artesãos na Antiguidade Clássica; e nós, na atualidade, que somos os especta-
dores externos, que buscamos entender o background do que era o ritual de sacrifício animal, ou ape-
nas consumir como simples espectadores (BREMMER, 2007). No entanto, a recepção dessas imagens 
era variada e complexa, não se tornando objeto deste artigo. Ressalto, mais uma vez, a importância da 
nota 17.

24  Não faço juízo de valores aos autores citados. Falar especificamente dos animais em suas obras 
talvez não tenha sido parte de seus objetivos centrais, mas ressalto, no entanto, a importância de apro-
fundar o estudo acerca da imagética animal.
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em um sentido narrativo, mas também para emprestar tom, contraste, dinâmica ou 
selvageria, com o intuito de aprofundar o pathos, convidando o espectador a pensar 
para além das dimensões da sua própria experiência (Ibid. l. 38-9).

Como já foi dito, Lissarrague, ao estabelecer um paralelo entre o fato de um 
artesão figurar um efebo segurando um touro pelos chifres em cenas de archestai 
e que mostra em destaque a força atlética do efebo, faz o animal figurado ser algo 
além da representação de uma vítima apática pronta para o sacrifício. O fato do ar-
tesão fazer este tipo de representação pode denotar outros atributos, como a força 
e a robustez do animal, outras qualidades da espécie. Neste sentido, é importante 
ressaltar que, como explica Harden, um animal representado sempre invocará as 
qualidades específicas da espécie e a relevância cultural daquele animal, e tais repre-
sentações são uma tradução das ideias culturais acerca do comportamento animal 
(Ibid. l. 42).   

Ademais, o estudioso também trata da relação entre a representação animal e 
a comunicação de poder. Na antiguidade clássica25, imagens eram frequentemente 
utilizadas para demonstrar o poder de uma pessoa ou deus em particular, ou uma 
ideia, por meio da criação de formas (Ibid. l. 59). Além de representar as qualida-
des da espécie, como dito anteriormente, os animais figurados podem estabelecer 
uma comunicação de poder, seja ele símbolo ou atributo de determinado deus26. Um 
exemplo disso é a presença predominante de animais bovinos figurados em cenas 
de procissões que têm alguma relação com o culto dionisíaco, como pode ser visto 
na figura 5, em que há a cena de uma pompe, com menades dançando e acompa-
nhando um touro num cortejo sacrificial. Deuses como Dioníso, por exemplo, eram 
adorados como touros ou assumiam a forma do animal em algum contexto mitológi-
co (MCINERNEY, 2010, p. 112-4)27.

A questão da imagética animal, assim como sua figuração em vasos pintados, 
também é abordada nas obras de John Boardman e Gunnel Ekroth de maneira sin-
tética. Boardman explica sucintamente que, em vasos pintados do estilo de figuras 
negras, animais podem aparecer nas cenas tanto como atributos dos deuses, prota-
gonistas, quanto apenas como detalhes subsidiários (1994, p. 204). O que ressalto, 
no entanto, principalmente tomando como foco o corpus de imagens que trabalho 
para a pesquisa relacionada a este artigo, é que os animais figurados podem apare-
cer com apenas uma destas características ou com uma combinação delas: ora como 
atributos de algum deus em específico, como no caso dos touros em procissões 
dionisíacas; ora como parte da figuração de um protagonismo humano dentro de 
cenas que buscam demonstrar a força atlética de um efebo, por exemplo; ora como 
detalhes subsidiários, como no caso de uma cena num lécito de fundo branco (fig. 6), 

25 O autor refere todo seu texto à “antiguidade clássica” e não especificamente ao “período clássico”.

26 A escolha de determinado animal para determinado deus ainda é um grande debate (Georgoudi, 
2010). Esse debate pode ser visto de forma bem clara com Jamenson (2014).

27 O estudioso ressalta que o touro não é apenas um símbolo. Ele permanece como parte da presen-
ça do deus. Também, segundo o pesquisador, o touro não é um animal relacionado apenas a Dioniso, 
mas também a Zeus, a Apolo, e, no caso das vacas, relacionadas à deusa Hera.
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onde há uma imagem sintética com elementos do ritual - uma canéfora segurando 
um cesto, kanoun, e uma enócoa - em que há um animal que aparenta ser do tipo 
bovino. O animal na cena, quando eu analiso toda a composição e suas caracterís-
ticas, sua posição na cena, concluo que o mesmo é apenas um detalhe com pouca 
significação estética e simbólica.

Ekroth, todavia, toca em um tema que está relacionado com algo já exposto 
por Lissarrague anteriormente, que é a imagem ideal sobre o sacrifício animal que 
os artesãos buscavam figurar. No decorrer da pesquisa atrelada a este artigo, tenho 
percebido que há um número proeminente de animais machos figurados, o que não 
corresponde com as realidades do culto, visto que as fêmeas eram mais sacrificadas 
que os machos devido à escassez no rebanho destes últimos (JAMESON, 2014, p. 
210)28. Em relação aos animais figurados nas cenas, Ekroth (2014, p. 334) explica que 
o touro, animal bovino não castrado, seria a vítima ideal na mentalidade dos artesãos.

Considerações finais

Em relação às cenas da fase do “pré-sacrifício”, assim como os animais figurados 
nestas, percebo não só uma inconsistência por parte dos estudiosos em relação aos 
animais figurados, mas também diferentes abordagens sobre as cenas, abordagens 
que convergem uma com a outra, assim como diferentes objetivos para estudos. As 
cenas do ritual são variadas e delas podem ser extraídas inúmeros problemas acerca 
do ritual de sacrifício animal, dos contextos simbólicos e estéticos que permeiam as 
figurações dos animais e também dos outros elementos presentes nas cenas. 

Por fim, ao entender as divisões das cenas em fases, na bibliografia anterior 
a Van Straten, compreendo como os animais figurados são entendidos: seu signi-
ficado simbólico não ultrapassa sua condição como vítima do ritual. Com a obra de 
Van Straten e obras de estudiosos posteriores a ele, percebo os animais figurados 
para além da situação de uma vítima, produzindo outros sentidos. Alguns estudiosos 
trabalham a questão estética, como demonstro ao citar Bundrick, ao relacionar cer-
tos tipos de animais com os tipos de cenas e o espaço; outros trabalham a questão 
simbólica, como Lissarrague. Mesmo tendo divergências em seus assuntos, esses 
autores contribuem para o entendimento de aspectos semióticos relacionados à fi-
guração de animais, como foi visto na obra de Harden, possibilitando entender as 
especificidades das escolhas de determinados animais, assim como sua forma e os 
níveis de interação que o mesmo tem com outros elementos nas cenas.

Figuras

28  O estudioso retira estas informações de fontes epigráficas. Ekroth segue a mesma linha de Jame-
son, complementando com evidências osteológicas, através de ossos encontrados em templos.
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Figura 1: Hidria em figuras vermelhas, atribuida ao pintor de Harrow. Proveniência desconhecida. Cena de 
sacrifício, c. 500-450 a.C. (Leipzig, Antikenmuseum d. Universitat Leipzig: 2655). 

Fonte: https://www.beazley.ox.ac.uk –Acesso em 05 de agos. de 2019.

Figura 2: Cratera em sino em figuras vermelhas, pintor desconhecido, proveniência desconhecida. Cena de 
sacrifício, c. 450-400. (The Hague, Gemeete Museum, 5.71). 

Fonte: https://www.beazley.ox.ac.uk – Acesso em 05 de ago. 2019.
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Figura 3: Cratera em sino em figuras vermelhas, atribuida ao pintor de Cadmos, proveniência desconheci-
da. Cena de sacrifício, c. 450-400 a.C. (Madrid, Museo Arqueologico Nacional: 2008.185.2). 

Fonte: Catálogo do Museo Arqueológico Nacional, Madrid: 2008.185.2. – Acesso em 05 de ago. de 2019

Figura 4: Stamnos em figuras vermelhas, atribuida ao pintor de Eucarides, proveniência desconhecida. Cena 
de sacrifício, c. 500-450. (Paris, Musee du Louvre: CP10754). 

Fonte: https://www.beazley.ox.ac.uk.- Acesso em 05 de ago. de 2019.
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Figura 5: Lécito em figuras negras, atribuida ao pintor de Haimon, proveniência desconhecida. Cena de 
sacrifício, c. 500-450. (New York, Metropolitan Museum 41.162.255). 
Fonte: https://www.beazley.ox.ac.uk. – Acesso em 05 de ago. de 2019.

Figura 6: Lécito em fundo branco, atribuida ao pintor de Bowdoin, proveniente de Taranto, Itália. Cena de 
sacrifício, c. 475-450 (Taranto, Museo Archeologico Nazionale, 20308). 

Fonte: https://www.beazley.ox.ac.uk.- Acesso em 05 de ago. de 2019.
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RESUMO

O presente artigo, fruto dos estudos referentes à disciplina de Cultura Clássica rea-
lizada no curso de Letras Português-Grego/UERJ tem por objetivo refletir acerca da 
importância da Ilíada no momento de sua produção, bem como a análise de suas 
mobilizações posteriores, ainda na Antiguidade, mas também para além desta. Bus-
camos, nesse sentido, demonstrar como a obra se fixou como um importante pilar 
do imaginário Ocidental, sendo fonte de inspiração tanto na arte, quanto na nossa 
própria forma de conceber a realidade e os papéis sociais.

PALAVRAS-CHAVE
Ilíada; cultura; memória; identidade 

ABSTRACT

This article, the result of studies referring to the discipline of Classical Culture conduc-
ted in the course of Portuguese-Greek Letters / UERJ aims to reflect on the importan-
ce of the Iliad at the time of its production, as well as the analysis of its later mobili-
zations, still in antiquity. , but also beyond this. In this sense, we seek to demonstrate 
how the work established itself as an important pillar of the Western imagination, 
being a source of inspiration both in art and in our own way of conceiving reality and 
social roles.
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Introdução

 Dentre os versos mais famosos da História, poucos foram, e são, tão influen-
tes quanto aqueles assim iniciados: 

Canta-me a Cólera – ó Deusa! – funesta de Aquiles Pelida, 
causa que foi de os Aquivos sofrerem trabalhos sem conta
e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos 
(Hom. Il. I,1-3)

Esses são os versos com os quais Homero inicia a Ilíada, uma narrativa sobre 
51 dias da Guerra da Tróia, nos quais se desenrolaram os acontecimentos referentes 
à cólera funesta de Aquiles após sua briga com Agamemnôm pela posse do prêmio 
de guerra, a filha do sacerdote de Apolo chamada Briseida (Hom. Il. I), e que se encer-
ram com a restituição do corpo de Heitor, príncipe de Tróia, ao seu pai Príamo pelo 
colérico herói (Hom. Il. XXIV). No entanto, essa não é uma narrativa como no caso de 
Heródoto em suas Histórias, sobre o que se viu ou se ouviu, mas uma reconstituição 
do que teria sido o embate entre gregos e troianos ocorrido no século XIII a.C., no 
período conhecido como Micênico,  e que se buscava recordar em torno do século 
VIII a.C. por uma sociedade que buscava se reestruturar após um período confuso e 
nebuloso1 no qual mergulhara com queda da civilização micênica por volta do século 
XII a.C. A narrativa homérica da Guerra de Tróia, portanto, diz mais sobre como os 
gregos do século VIII a.C. querem lembrar-se do confronto do que sobre este de fato.

Nesse sentido, precisamos nos perguntar sobre quais seriam os significados e 
funções desta narrativa para essa sociedade grega arcaica, analisando o texto a fim 
de, a partir dele, podermos investigar que traços da cultura e do imaginário dessa 
sociedade estariam ali representados. Isso não significa que o texto não contenha 
nenhuma informação da guerra propriamente dita que teria sobrevivido nos relatos 
orais pelo tempo, mas o meio de organizar, contar e significar essa informação é 
próprio dessa cultura arcaica e diz respeito às questões atravessadas no momento 
de elaboração da narrativa.

A partir dessas considerações, gostaríamos de organizar nosso estudo bus-
cando delinear os principais usos, funções e significados da Íliada no mundo antigo, 
contemplando a Grécia Arcaica, Clássica, Helenística e no Império Romano, discutin-
do as peculiaridades de cada uma destas etapas. Pois, ainda que a Ilíada sobreviva 
no tempo, ela só sobrevive por ter sido ressignificada e readaptada ao longo desses 
anos; “quanto mais algo permanece, mais muda”, como bem escreveu o antropólogo 
Marshall Sahlins (1990, p. 181). Isso porque a cultura não é a-histórica, mas antes, se 
constrói, reproduz e se modifica historicamente, e se desejamos analisar a Ilíada por 
uma perspectiva diacrônica, precisamos atentar para a sua historicidade.

1 A civilização Micênica entrou em colapso após invasões Dóricas por volta do século XII a.C., o que le-
vou ao chamado período das trevas grego, quando, de acordo com registros arqueológicos, a produção 
escrita foi abandonada, a produção artística e cultural entrou em declínio e a economia parece ter sido 
muito impactada. Somente no século IX a.C. essa sociedade começou a se reestabelecer, período que 
hoje denominamos Grécia Arcaica.
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Mito,  memória e  paideia:  a  formação  do  pensa-
mento  grego

A Ilíada é uma obra que faz parte do gênero literário da Epopeia, ou seja, uma 
narrativa em versos, que tem por objetivo contar e cantar grandes acontecimentos e 
grandes feitos. Segundo Nely Pessanha, é a presentificação do “que é digno de ser re-
memorado” (PESSANHA, 1992, p. 32-33). É um gênero literário no qual a ação e seus 
significados são mais importantes do que uma análise psicologizante e emotiva das 
personagens: o que temos é um narrador onisciente, ou pelo menos onipresente – 
que tem acesso a todos os “lugares” e “tempos” nos quais os fatos se desenrolam – e 
distante, sem envolvimento pessoal na história. 

Podemos pensar, portanto, essa distância entre narrador e personagens por 
dois vieses: o primeiro consistiria em uma análise do sujeito na Grécia antiga, pois, 
nesse período, o indivíduo importa muito mais em seu aspecto público-social do que 
em seu aspecto privado-psicológico. Contudo, podemos também considerar que a 
Epopeia é um gênero que não trabalha com indivíduos, no sentido moderno que 
compreendemos, ou seja, uma psyché única e interiorizada, mas opera a partir de ar-
quétipos, com tipos ideias com os quais qualquer pessoa pode se identificar, apren-
der e admirar. As duas visões, nesse caso, não são excludentes, mas se reforçam, à 
medida em que o homem exterior grego busca encarnar um arquétipo, fornecido 
por Homero. Isso não significa que gregos não possuíssem sentimentos interiores, 
apenas que nesse período havia um regime emotivo diferente, ou seja, havia uma 
forma diferente de lidar com a psyché individual de cada um.

Qual seria, então, a função do canto Homérico? Qual teria sido o contexto que 
o teria produzido? Em primeiro lugar, temos um momento no qual a sociedade gre-
ga, enquanto cidades-estado, começam a se organizar, de modo que os poemas 
homéricos podem ter feito parte desse esforço em construir uma “identidade” grega 
(MORAES, 2019, p. 31). Nisso, a narrativa da guerra de Tróia mobiliza certas carac-
terísticas, que, acreditamos, esses gregos gostariam de ressaltar: temos os ideais 
básicos que norteariam a vida nessa sociedade, timé, areté, kléos, géras, conceitos que 
indicariam o comportamento do homem valoroso, sua honra, seu valor, a glória que 
deseja alcançar, as recompensas que merece por sua virtude, respectivamente. Além 
disso, avisa sobre as consequências terríveis que podem sobrevir da hýbris, a áte, a 
desmedida e a discórdia, que levam às consequências funestas da Ira de Aquiles em 
relação à injustiça de Agamêmnom cometida no Canto I, por exemplo. 

As consequências de não se ter um comportamento valoroso, contudo, se ma-
nifestam de forma religiosa: são os deuses e demais figuras divinas que vingariam a 
má conduta, seja social, seja religiosa; seja o desrespeito aos padrões de comporta-
mento que estruturam essa sociedade, seja o desrespeito que se deve aos deuses. E 
se há um valor principal que coincide com a principal divindade da Ilíada é a o desti-
no, a Moîra, e seu cumprimento. Essa é a ideia central do texto: Aquiles cumpre seu 
destino de herói, Heitor cumpre seu destino de morrer, Tróia cumpre seu destino 
de cair; e todas as personagens sabem de antemão qual seria o seu destino, há algo 
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dentro delas que avisa os desígnios do destino o qual nenhum deus pode contestar:

O coração claramente mo diz e a razão o confirma:
Dia virá em que Troia sagrada será destruída 
(Hom. Il. VI, 447-448)

Mas, quando, após quatro voltas, as fontes de novo alcançaram,
Da áurea balança tomando, Zeus pai, que bulcões acumula,
Pôs sobre as conchas as Queres que a morte fatal determinam,
A do divino Pelida e a de Heitor domador de cavalos,
E pelo meio a librou: baixa o dia funesto de Heitor 
para o negro Hades; Apolo, nessa hora, ao Troiano abandona. 
(Hom. Il. XXII, 208-213)

O primeiro excerto diz respeito à despedida de Heitor e Andrômaca no Canto 
VI, quando o herói e a esposa já pressentem o destino de Troia e os seus próprios: 
a cidade cairá, Heitor morrerá e Andrômaca será levada escrava pelos gregos. O 
segundo diz respeito ao Canto XXII, quando Heitor e Aquiles finalmente combatem: 
Zeus pesa o destino dos dois heróis, e a balança do destino confirma a morte de Hei-
tor, que prontamente é abandonado por Apolo, que até então o protegera, pois não 
ousa questionar a decisão. Apesar de a natureza desse “Destino” ser muito discutida 
por especialistas, se este está acima de Zeus ou se confunde-se com sua própria von-
tade (DUFFY, 1947, p. 477), o que nos interessa é perceber como o poema instrui os 
gregos a aceitá-lo. Dessa forma, se as personagens não são psicologizadas, há pelo 
menos uma psicologia coletiva de aceitação do destino – bem diferente da nossa, 
inclusive.

Outra característica que podemos destacar é a da formação de uma identidade 
grega por meio da memória. A memória na Ilíada possui uma característica divina, 
pois é tanto a deusa Mnemosine, quanto aquilo a que os heróis anseiam, o kléos, a 
glória eterna; em latim, a memoria aeterna. Ou seja, é a memória dos feitos passados 
e a memória que se projeta para o futuro; é a lembrança do que os gregos já fizeram 
e o incentivo para que façam novamente. Nesse sentido, podemos aqui evocar o con-
ceito de memória cultural desenvolvido por Aleida Assmann (2008), segundo a qual, 
a memória se manifestaria como um conjunto simbólico de lembranças socialmente 
compartilhadas, atreladas à elementos como textos, obras de arte, monumentos ou, 
no nosso caso, o canto da epopeia, mobilizados por determinado grupo tendo em 
vista a construção da identidade coletiva adequada à necessidade das situações ou 
intenções dos indivíduos:

A dimensão ativa da memória cultural oferece suporte para iden-
tidade coletiva e define-se pela clara falta de espaço. Ele [cânon] 

é construído sobre um pequeno número de textos normativos e for-
mativos, lugares, pessoas, artefatos e mitos que se destinam a serem 
ativamente circulados e comunicados nas sempre renovadas apresen-
tações e performances. (ASSMANN, 2008, p. 100)



137

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

Jean-Pierre Vernant (VERNANT, 1978, p. 44-46) e Junito Brandão (BRANDÃO, 
1986. p. 29), inclusive, atrelam o surgimento do culto heróico nas Cidades-Estado 
como forma de estas constituírem suas identidades por meio de um antepassado 
comum, por meio da rememoração desses antepassados gloriosos. Dessa forma, a 
Ilíada pode ser compreendida como Paideia, que é o sistema de educação que forma 
o homem grego, que os instrui em todo o seu proceder, e também como meio pelo 
qual eles constroem sua identidade, compreendem a si e aos demais. Ou seja, não é 
uma instrução escolar apenas, mas um símbolo que representa o ser grego (JEAGER, 
1995, p. 30).

Nesse sentido, podemos citar dois exemplos de mobilização da Ilíada, ou de 
seus ideais. Primeiramente, temos a mobilização do ideal do herói, apresentado por 
Jean-Pierre Vernant em seu texto A bela morte e o cadáver ultrajado (VERNANT, 1978): 
que se baseia na ideia fundamental de que a morte heroica é aquela na qual o jo-
vem herói tomba em um último gesto de grandeza, tornando a morte, fim inexorável 
de todo homem, em algo memorável que o faria viver para sempre na lembrança 
dos vivos. Posteriormente, o autor demonstra como o ideal heroico é ressignificado 
para atender à necessidade das cidades-estado durante seus conflitos: o herói nesse 
momento passa a ser o homem, jovem ou adulto, que vai para a batalha; se morre, 
recebe as honras funerárias heroicas, e se vive, recebe as honras heroicas pelo resto 
de sua vida. Heroísmo e morte não estão mais inexoravelmente ligados. No entanto, 
além das honras fúnebres recebidas caso morressem, os que iam para a batalha não 
eram, em geral, velhos, e praticam cuidados estéticos, sobretudo antes da batalha 
(VERNANT, 1978. p. 50-52), pois o ideal da bela morte e do belo cadáver permanecia. 

Já Platão em seu livro A República, contesta Homero em seu uso educacional 
para o jovem grego, sobretudo no que tange à sua visão sobre os deuses, mas tam-
bém sobre as virtudes heroicas (ou a ausência destas) no personagem de Aquiles. 
Tal discussão não deve ser vista como um abandono de Homero, mas como uma 
forma de mobilizá-lo em um outro momento grego: o clássico. Nesta ocasião, na qual 
se discute a formação do cidadão por excelência, Homero também é incontornável, 
e parte-se dele mesmo que para contestá-lo, pois, de certa forma, este ainda é um 
paradigma do ser grego:

Sucede, meu caro Adimanto, que se os nossos jovens 
tomassem a sério tais palavras, e não rissem delas, como indignas
dos seres a quem dizem respeito, dificilmente alguns deles, 
sendo simples homens, se julgariam indignos de assim proceder
e censurariam a si próprios se lhes acontecesse também dizer
ou fazer algo semelhante; mas, ao menor infortúnio, 
se abandonariam, sem a mínima vergonha, a queixas e lamentações.
(Pl. Rep. III, 388)

No trecho acima, Platão havia já apresentado durante todo o Livro III algumas 
passagens da Ilíada na qual os deuses lamentam e se lamuriam por certos aconteci-
mentos, afirmando que seu mal exemplo, se seguido pelos jovens, poderia corrom-
per seu caráter, aqui no sentido de torná-los fracos e queixosos (Pl. Rep. III, 387). 
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Platão também dirige suas críticas ao caráter dos deuses de forma geral, afirmando 
que são mentirosos, trapaceiros, luxuriosos, e que Homero certamente estava inven-
tando histórias sobre eles e não dizendo a verdade, pois esse comportamento não 
seria digno de um deus. Platão o desautoriza, e em seu discurso afirma, conforme o 
fragmento acima, que os jovens se riem dos textos homéricos, ao invés de aprende-
rem com suas histórias.

Mas, ainda que Platão o critique e desautorize enquanto livro escolar, Homero 
não é apenas um manual didático; seu emprego enquanto Paidéia vai além disso: 
Homero é um paradigma da cultura grega, incontornável até mesmo por seus inimi-
gos. Quando Augusto decide construir uma identidade imperial, chama Virgílio para 
escrever uma Epopeia romana, pois, se os gregos que ainda eram paradigma de ci-
vilização tinham a sua, os romanos também precisavam ter uma. Só que Virgílio não 
constrói uma epopeia do nada, ele retorna ao imaginário grego, bebe de sua fonte, e 
tira da Guerra de Tróia o grande herói fundador, Eneias, e sua gens divina, pois Enéias 
era filho de Afrodite (Vir. En. I, 272-288). Augusto e Virgílio tiram do imaginário grego 
expresso em Homero o que compreendem pelo nascimento e a identidade do Impé-
rio Romano e a primeira linhagem a governá-lo.

Esse imaginário grego/Homérico permaneceu para além disso ainda, como um 
substrato cultural tão profundamente enraizado no Ocidente, que quase podemos 
ver a nós mesmos nas linhas de batalha. Ele foi mobilizado e reinterpretado de várias 
formas ao longo do tempo. Uma dessas formas de reinterpretação do ideal Homé-
rico, sobretudo no que tange ao conceito de bela morte é o mártir cristão:  foi na 
figura do herói em sua bela morte que os cristãos buscaram construir as bases que 
justificavam o martírio: o mártir, assim como o herói que cumpre seu destino, recebe 
o dom de Deus de ser o herói de Sua causa; a bela morte consiste em, depois de 
fugir ao seu destino (como Heitor fugira de Aquiles) e entregar-se à moîra, ter seu 
belo cadáver “mais precioso do que pedras preciosas” (MartPolic. XVII, 1-2) convertido 
fonte de devoção por parte da comunidade cristã, transformando-se em objeto de 
construção da identidade desta.

Os procedimentos acima destacados são os mesmos a serem seguidos pelos 
cristãos que anseiam por um martírio verdadeiro, conforme descrito no processo 
de martírio do Bispo de Esmirda (MartPolic. VI-VII): o Bispo primeiramente foge, e 
somente após receber a revelação da providência divina se deixa capturar por seus 
perseguidores, aceitando a ordem divina. No entanto, caso esta não fosse a vontade 
da Providência, ele não poderia concluí-lo, pois não havia recebido o dom para tal. 
Não era o seu destino. Logicamente, o mártir cristão não é o herói grego, possui 
suas especificidades, mas estes mobilizam as mesmas categorias de pensar a vida e 
a morte, sobretudo a bela morte. Como Paulo afirma, inclusive, “porque para mim o 
viver é Cristo e o morrer é lucro” (fp. IV, 7).

Outro exemplo, mais próximo de nós, é o de Camões, que, mais de um milênio 
após Virgílio ter escrito a Eneida, decide que os Portugueses também precisavam de 
uma epopeia para se legitimarem. Ele escreve Os Lusíadas (CAMÕES, Lusíadas, I, 33), 
no qual Camões, no concílio dos Deuses, coloca os Portugueses como descendentes 
dos romanos, e, portanto, herdeiros do apoio de Vênus, e, assim como os Romanos, 
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estariam predestinados a construir um grande Império. Apesar de se apoiar em he-
róis de carne e osso como Vasco da Gama e citar os reis e autoridades do período, 
Camões igualmente apela para o maravilhoso, para a intervenção dos deuses. Neste 
sentido, a realidade é mitificada, e enxergada pela lente grega homérica, e isso é feito 
simbolicamente, como forma de ligar o Império Português a esse paradigma de civi-
lização e poder que é a epopeia grega. 

É curioso observar esse último tópico, pois nesse momento os deuses antigos 
já não são adorados, a consciência de que se trata exclusivamente de mito está con-
solidada, mas ainda assim é necessário mitificar a realidade em prol da construção 
e afirmação de uma identidade, se não pela real chancela dos deuses, pela chancela 
simbólica da herança cultural clássica. Ser grego (ou pelo menos achar que é) é ser 
civilizado, culto, e digno de partilhar das mesmas conquistas.

Conclusão

Após essas breves considerações, podemos considerar a Ilíada como um mar-
co na formação do imaginário de todo o Ocidente. A obra se tornou um paradigma 
cultural sempre revisitado e recriado, de modo que sua análise é inesgotável: sempre 
há novos problemas, novos olhares, porque parte dela ainda vive em nós.

E cada nova versão, adaptação ou inspiração não deve ser encarada como uma 
deformação de sua “sacralidade”, mas como sinal de sua própria vida, pois o mito 
morre quando é calcificado e cristalizado, precisa de movimento, de ressignificação 
e readaptação para existir, e, nesse sentido, a Ilíada é viva. Culturalmente, é um fenô-
meno extraordinário, e cerca de 2.800 anos depois, seja como for, o que há de grego 
em nós sempre vai olhar para a história da cólera de Aquiles e suas consequências 
buscando uma inspiração.  
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Resumo

A produção de crianças sempre esteve atrelada ao poder, a submissão e a domi-
nação do sexo feminino. Ser mãe, não é, portanto, algo natural, inato da natureza 
da mulher. Historicamente construída, a maternidade tem sido moldada ideologica-
mente de diferentes formas em diferentes sociedades, dado as variações sociais e 
culturais. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é, portanto, analisar a valorização da 
maternidade no Principado de Augusto (27 a.C – 14 d.C), tendo em vista o seu projeto 
de reestruturação do mos maiorum, a tradição baseada nos costumes ancestrais. 
Para isso, analisaremos de que forma a maternidade aparecia na arquitetura, na lite-
ratura e nas leis do período.

Palavras-chave
Maternidade; Moralidade; Império Romano; Augusto; Mos-maiorum; Mulheres Romanas. 

Abstract

Child production has always been tied to power, submission, and domination of fe-
male. Therefore, being a mother is not something natural, innate in the nature of wo-
men. Historically constructed, motherhood has been ideologically shaped in different 
ways in different societies, considering social and cultural variations. The aim of this 
paper is  to analyze the emphasis of motherhood in the Augustan Principate(27 BC - 
14 AD), besides his project of restructuring the mos maiorum, the tradition based on 
ancestral customs. For this, we will analyze how motherhood appeard in the architec-
ture, literature and laws of the period.
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Historicamente, a maternidade tem sido construída como uma experiência in-
trínseca, exclusiva e determinante do feminino. Ser mulher, em muitas sociedades, 
significa não só cumprir o papel de manutenção do corpo social, mas também o ine-
vitável destino biológico: o de ser mãe. Desde a Antiguidade até os dias atuais, muito 
se produz e debate sobre a experiência materna, seja para subjugar ou empoderar 
mulheres. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar algumas considera-
ções acerca da construção discursiva sobre a maternidade durante o Principado de 
Augusto (27 a.C – 14 d.C), sendo este um período de importantes modificações polí-
ticas, estruturais, mas sobretudo, ideológicas, na trajetória de Roma. 

A historiadora francesa Yvonne Knibiehler, em sua obra História das mães e da 
maternidade no Ocidente (2000) propôs um mapeamento histórico da temática e de 
suas convenções. Para ela, a civilização ocidental é filha de culturas mediterrânicas, 
as quais todas eram patriarcais. Ou seja, os “pais” dominavam tanto as famílias como 
a sociedade. (KNIBIEHLER, 2000, p. 9). E por isso, em razão do domínio masculino, 
na Antiguidade, a palavra maternidade não existia em grego ou latim, no entanto, a 
função materna estava presente em mitos e era objeto importante de considerações 
dos filósofos e médicos1. 

Se por um lado, entre os romanos, uma mulher era exaltada e cultuada como 
a grande mãe2 , por outro, ao ultrapassarmos o plano do divino e do simbólico, nos 
deparamos com uma sociedade notadamente misógina, na qual a importância dada 
às meras mortais não era a mesma. Ainda de acordo com Knibiehler, em sua obra 
História da Virgindade (2016), essa diferença se dava, porque no panteão greco-ro-
mano a igualdade estava assegurada, já que ele era habitado por seis deuses e seis 
deusas. Entre as seis deusas, três eram virgens, por escolha pessoal, e bem decididas 
a permanecer assim: três outras eram esposas e mãe. Para elas, a procriação não 
era um dever social; apenas uma experiência individual, mais ou menos satisfatória 
(KNIBIEHLER, 2016, p. 20)

Já os humanos, dado sua mortalidade, deveriam transmitir a vida. Por isso, ne-
nhuma moça grega ou romana podia recusar ser casada jovem, conforme a vontade 
de seu pai ou tutor, nem a dar à luz filhos sob a proteção e autoridade de seu esposo. 
(KNIBIEHLER, 2016, p.31). Nessa lógica, a mulher da elite romana já dispunha antes 

1 A aparição da palavra maternitas data por volta do século XII, e também marca um momento de início, 
já que os clérigos inventaram uma palavra simétrica a paternitas, para caracterizar a função da Igreja. 
(KNIBIEHLER, 2000, p. 7)

2  Vênus, a deusa do amor, estava presente de forma alusiva no nome de Roma e na narrativa de fun-
dação da cidade, como mãe de Enéias, o herói troiano. Além disso, Vênus também aparecia como ponto 
de partida do poder e prestígio da dinastia Júlio-Claudiana, os IULLI, que alegavam serem descendentes 
diretos da deusa.
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de nascer, o seu destino social e político pré-estabelecidos, e com poucas chances de 
serem modificados, pois, de forma geral, se pautavam em padrões comportamentais 
ligados ao casamento e principalmente a maternidade.

Mairéad McAuley (2016) em Reproducing Rome – Motherhood in Virgil, Ovid, 
Seneca and Statius pontua que analisar a maternidade nos permite também analisar 
os ideais culturais de feminilidade de cada sociedade, sendo a essência do feminino, 
em sua maioria, atrelada a capacidade biológica de gerar filhos. Por isso, deve-se res-
saltar a importância de recentes análises históricas e sociológicas para diferenciar a 
experiência pessoal da maternidade a instituição, a construção social elaborada nos 
moldes do patriarcado (MCAULEY, 2016, p. 3) 

Sobre as mães romanas, em específico, McAuley (2016, p.3) defende que a 
maternidade era caracterizada por paradoxos, particularmente por uma relação pa-
radoxal de poder. Se a maternidade era uma tradicional fonte de autoridade e re-
conhecimento social para as mulheres, também era igualmente o foco do controle 
patriarcal sobre seus corpos e suas vidas. Ao contrário da paternidade, a maternida-
de atravessava o público e o privado. Historicamente associada ao visível, material, 
empiricamente demonstrável, emblemático pelo corpo grávido, mas também era 
amplamente excluída do público ou esfera política, confinada ao domínio doméstico 
e privado do corpo e experiência íntima, muitas vezes não expressa.

A maternidade na sociedade romana, portanto, certamente significou muito 
mais para as mulheres do que apenas a gravidez, parto ou criação: poderia se esten-
der dos lares e gestão de propriedade e aos domínios “públicos” da moralidade cívi-
ca, política e status social. A centralidade cultural da maternidade para os romanos é 
evidenciada pelo fato de que as identidades romanas femininas tradicionais de mãe 
obediente, esposa casta e respeitável foram incluídos sob um único rótulo: matrona 
(MCAULEY, 2016, p.3)

Com isso, embora as mortais fossem encarregadas de garantir as próximas 
gerações, a exaltação da maternidade como fonte de poder e reconhecimento social 
estava mais presente nos discursos do que na prática em si. Os métodos contracep-
tivos e as práticas abortivas já faziam parte da realidade feminina, e com isso, pode-
mos afirmar que o desinteresse das mulheres romanas pela maternidade se dava 
por uma combinação de fatores. 

Em primeiro lugar, a infância não era um estágio da vida valorizado pelos ro-
manos, o que agregava pouco valor às crianças. Diferente da sociedade ocidental 
moderna e contemporânea, a criança não era o centro das atenções e predileções 
da família, e muito menos da mãe. Esta, por sua vez, sequer era responsável pelos 
cuidados de sua prole, assim, uma nutriz se responsabilizava pelo aleitamento, e pos-
teriormente, um pedagogo pelo letramento e conhecimento nas mais diversas áreas. 

Somado a isso, para além da criança, os romanos viam a beleza e o cuidado do 
corpo como um assunto divino, ou você possuía ou não, ou você era agraciado pelos 
deuses ou não. E, nesse sentido, experiências maternas, como dar à luz e amamen-
tar, apareciam como uma forma de envelhecimento precoce e degradação do corpo, 
além dos riscos de morrer em decorrência de complicações do parto. Destarte, se a 
maternidade era valorizada pelos moralistas, para outros autores, o mesmo não era 
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válido, como é o caso do poeta Augustano, Ovídio em sua obra A arte de amar.

As serpentes despem, com a pele fina, a velhice,  
E a queda dos chifres não torna velhos os veados;  
A nós, os nossos bens vão-se, sem qualquer remédio.  
Colhei a flor! Se não for colhida, por si mesma cairá, sem beleza.  
Acresce, ainda, que o parto faz mais velho o tempo.  
Da juventude; com colheitas constantes envelhecem os campos.
(Ov,Ars.Am, 3, 75- 80)

Ponderar sobre esse distanciamento das mulheres romanas em relação à 
maternidade têm causado estranhamento desde a Antiguidade. Estudiosos antigos 
e contemporâneos dividem a lógica da “natureza feminina” e condenam as mulhe-
res-mães romanas, categorizando-as como negligentes, desinteressadas e egoístas. 
Apesar dos últimos estarem, por vezes, dotados de uma lógica anacrônica e da men-
talidade judaico-cristã, na qual o ideal materno é figurado por Maria, os seus pre-
decessores não estavam isentos de uma leitura imersa em determinismo biológico. 
Um dos expoentes dessa corrente foi Plutarco, em sua obra escrita no século II d.C,  
Sobre afeto aos filhos.

R ealmente nada há de tão imperfeito, indefeso, nu, disforme e re-
pugnante como o ser humano no momento em que nasce – o 

único ser a quem a natureza não proporcionou um caminho limpo em 
direção à luz. Como, pelo contrário, se apresenta coberto de sangue e 
repleto de resíduos, assemelhando-se mais a alguém que foi assassina-
do do que a quem acaba de nascer, ninguém tem desejo de tocar-lhe, 
pegar-lhe ao colo, beijá-lo e abraça-lo a não ser quem sinta por ele um 
amor natural. (Plut. De frat.amor. 496, B)

De encontro a essa leitura “anti-physis” sobre as mulheres-mães romanas, e 
para se pensar a maternidade como sendo uma experiência não-estática, sujeita a 
mudanças socioculturais e exercida de forma distinta em momentos distintos no 
tempo e no espaço, lançamos mão da interpretação de Elisabeth Badinter em Um 
amor conquistado: o mito do amor materno (1985).

A filósofa francesa evidencia como a definição da maternidade pode ser car-
regada de pressupostos ideológicos ao mobilizar uma a proposta do Larousse, da 
edição de 1971, no qual o instinto materno é descrito como uma “tendência primor-
dial que cria em toda mulher um desejo de maternidade e que, uma vez satisfeito 
esse desejo incita a mulher a zelar pela proteção física e moral dos filhos” (BADINTER, 
1985, p. 10).

Para Badinter, o amor materno foi por tanto tempo concebido em termos de 
instinto que acreditamos facilmente que tal comportamento seja parte da natureza 
da mulher, seja qual for o tempo ou o meio que a cercam. Aos nossos olhos, toda mu-
lher, ao se tornar mãe encontra em si mesma todas as respostas à sua nova condi-
ção. Como se uma atividade pré-formada, automática e necessária esperasse apenas 
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a ocasião de se exercer. Sendo a procriação natural, imaginamos que ao fenômeno 
biológico e fisiológico da gravidez deve corresponder determinada atitude maternal  
(BADINTER, 1985, p. 19).

Por esse ângulo, a procriação não teria sentido se a mãe não completasse sua 
obra assegurando, até o fim, a sobrevivência do feto e a transformação do embrião 
num indivíduo acabado. Essa convicção é corroborada pelo uso ambíguo do conceito 
de maternidade que remete ao mesmo tempo a um estado fisiológico momentâneo, 
a gravidez, e uma ação a longo prazo: a maternagem e a educação. A função materna, 
portanto, levada ao seu limite extremo, só terminaria quando a mãe tivesse, final-
mente, dado à luz a um adulto (BADINTER, 1985, p. 19).

É importante ressaltar, entretanto, que apesar de haver uma continuidade no 
que diz respeito à noção de “natureza feminina” e o que se esperar dos comporta-
mentos femininos a partir dela, no caso romano o amor materno não era o primor-
dial. O que se almejava não era que a mulher desenvolvesse um amor arrebatador 
por seus filhos, muito menos a intimidade e o vínculo afetivo com as crianças pe-
quenas, mas sim o exercício da maternidade de acordo com as demandas sociais e 
morais. Se no período Augustano, como veremos mais adiante, havia um uma crise 
demográfica e de moralidade, a função materna deveria representar não só a guarda 
dos bons costumes e das virtudes, mas a mãe também deveria ser, principalmente, 
aquela encarregada da gestação de futuros cidadãos legítimos. Com isso, podemos 
dizer que diferente de outros momentos, ainda que houvesse a prática da adoção, o 
parto passou a ser valorizado como estágio importante da maternidade.

Levando em consideração a generalização discursiva que se fazia sobre a ma-
ternidade, fosse para romantiza-la ou mobilizá-la com fins ideológicos, devemos ter 
em mente que para além das experiências pessoais, o que se defendia para as mu-
lheres da elite, sendo estas o alvo direto da reforma augustana, não poderia ser 
assegurado para as diferentes realidades sociais e étnicas coexistentes no Império 
Romano. Se as mulheres ricas podiam entregar seus filhos ao cuidado de terceiros, 
o mesmo não era garantido para mulheres escravas ou estrangeiras pobres, que por 
conta da escassez documental, não serão desdobradas em nossa pesquisa.

A restruturação moral e  a maternidade

Levando em consideração o nosso objetivo, acreditamos que um estudo mi-
nucioso do contexto torna-se incontornável para compreender a forma como, ideo-
logicamente, Augusto moldou um padrão comportamental feminino, relativo à ma-
ternidade. Assim, devemos nos preocupar não só com o processo político que fez 
Roma transitar de uma República para um Império, mas também nos fatores que 
comprometiam o modo como a mulher era vista e, como consequência o papel que 
ela desempenharia naquela sociedade

Para Francisco de Oliveira (2010), o que muitos estudiosos consideram como 
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próprio da época de Augusto nada mais é do que o ponto de chegada ou a síntese 
de tendências que já tinham sua elaboração em meados da República. Por isso, para 
ele, uma súmula sobre a sociedade augustana não pode ignorar desenvolvimentos 
sociais e políticos cujas raízes seguramente se encontram na longínqua época das 
Guerras Púnicas, trata-se da crise institucional e política, do alargamento da literacia 
em especial às mulheres, da evolução da moral sexual e das formas de relaciona-
mento amoroso, dos problemas demográficos e da questão do regime e sua legiti-
mação (OLIVEIRA, 2010, p. 11)

No plano demográfico, o final da República e os inícios do Principado eram tam-
bém um momento de crise, tanto na questão da natalidade como na taxa de mor-
talidade. O problema demográfico tornava-se de importância acrescida por razões 
de recrutamento de tropas, sendo por isso mais agudo em momentos de guerras 
prolongadas e em especial durante as proscrições e guerras civis, mas também por 
necessidade de recrutamento de pessoal administrativo para gerir um império cada 
vez mais largo e em vias de centralização burocrática, e não apenas política (OLIVEI-
RA, 2010, p. 23).

A situação era agravada por dificuldades e obstáculos insuspeitos à procriação: 
pesadas restrições, inclusive de ordem econômica, como a limitação da fortuna à 
propriedade fundiária, recaíam sobre os senadores; novas regras de higiene, como 
os banhos quentes, que provocavam infertilidade masculina, e a água canalizada fa-
zia grassar o saturnismo; hábitos alimentares prejudiciais, como as cenae recheadas 
com iguarias exóticas, causavam grandes problemas de saúde. (OLIVEIRA, 2010, p. 
24) Se as Guerras Civis demonstraram o enfraquecimento das estruturas e institui-
ções republicanas, também afetaram as tradições e a moralidade, a lógica do matri-
mônio e a organização das famílias pautada na potestas do paterfamilias. Assim, foram 
expressivas no que diz respeito a carestia de cidadãos. 

Incorporando as modificações estruturais, políticas, econômicas e sociais, Semí-
ramis Corsi aponta que a expansão romana também acarretou profundas mudanças 
na vida e nos costumes dos romanos. Para ela a nova aristocracia enriquecida exigia 
padrões de vida que o antigo modelo, fundamentado na austeridade e simplicidade 
não poderiam produzir. Particularmente durante as Guerras Púnicas, a ausência e a 
morte dos maridos ajudou a um movimento de emancipação da mulher. Tal eman-
cipação implicava acesso à riqueza, a educação, à facilitação do divórcio e ao casa-
mento sine manu, isto é, consórcio sem a submissão do marido. (OLIVEIRA, 2015, p. 
265). Por esse mesmo viés, Mary Beard (2017, p. 301) defende que durante o século 
I a.C. se tinha um novo estilo de mulher liberada, que supostamente desfrutava uma 
vida social livre, sexual, adúltera, sem muitas restrições impostas pelo marido, pela 
família ou pela lei.  O exercício da sexualidade se desvinculou da função biológica da 
reprodução e o aborto não era considerado crime (CECCCO, MARSILLA, 2001 apud 
CIRIBELLI, 2002, p. 261).

Levando em consideração todas as mudanças e rupturas provenientes da cri-
se da República, principalmente o esgarçamento da moral tradicional, a liberdade 
feminina face o enfraquecimento da dominação masculina e a carestia de cidadãos, 
defendemos que estes fatores tiveram influência direta na reforma moral promovida 
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pelo princeps, e também no ideal de maternidade que ele almejava estabelecer.3 
Preocupado com essa mudança dos costumes, o Imperador Augusto iniciou 

um movimento que buscava estimular a moralidade da época. Desta maneira, pro-
curou estabelecer uma legislação sobre a religião, a família, o matrimônio e a agricul-
tura, visando a restaurar o mos maiorum (costume dos antigos ancestrais romanos). 
A ideologia de Augusto projetava-se na tentativa de conservação dos valores tradicio-
nais e nacionais dos romanos e na ideia da grandeza de Roma. Vários foram os meios 
utilizados por Augusto para divulgação e manutenção da sociedade hierarquizada. 
Desta forma, utilizou-se das leis, da religião, da arquitetura e da literatura. (CORSI, 
2010, p. 8)

 Augusto aparece na história romana como primeiro a legislar de modo a in-
duzir os cidadãos a se casarem novamente, e a reproduzirem entre si. Com isso, po-
demos dizer que o encorajamento matrimonial e familiar, tornou-se parte da política 
de governo oficial e passou a ter maiores proporções. (DIXON, 2014, p. 71). Assim 
como Corsí, Suzanne Dixon aponta as estratégias lançadas por Augusto para pôr em 
prática sua reforma de reestruturação moral e cívica, dentre elas, destaca desde o 
suporte na obra de seus literatos – como Tito Lívio e Horácio – até mudanças arqui-
tetônicas na cidade de Roma, que incluíam a conclusão da construção do tempo da 
Venus Genetrix e a restauração da estátua de Cornélia, a mãe dos Graco.

 Para além do processo de embelezamento da cidade, as mudanças na paisa-
gem de Roma também foram parte importante do projeto ideológico. O empreendi-
mento arquitetônico contava com espaços que promovesse uma maior visualização 
do poder perante o povo, como anfiteatros e fontes, mas também contava com a 
construção de templos e estátuas, nas quais figurava uma temática em comum: a 
maternidade. E o que se objetava incutir eram as virtudes encorajadas para as ma-
tronas, sendo elas o decoro, a castidade, a graça, a serenidade e a fertilidade. (SILVA, 
2005, p. 345)

Se Augusto prestou honras a memória dos grandes generais, por sua participa-
ção e contribuição para a glória de Roma, o mesmo também foi feito pela memória 
de mulheres romanas que foram participativas e ativas socialmente, dentro de um 
padrão comportamental esperado e exaltado. Por esse motivo, uma das mulheres 
republicanas mais exaltadas como exempla, foi Cornélia, a mãe de Caio e Tibério Gra-
co. Mulher, que de acordo com as fontes da época, soube abdicar de seus interesses 
próprios para viver de modo a se dedicar pela virtude de seus filhos. 

A mensagem que desejava se passar com a figura de Cornélia, o modo de se 
portar e de exercer seu dever, era clara. A maternidade, deveria ser acima de tudo 
um dever cívico.  E isso se dava, devido o contexto de pós-guerras, no qual o propó-
sito do herdeiro de César era a reconstrução de Roma, fosse política ou moral, e que 
tendo em vista a exclusão das mulheres dos meios legítimos de atuação política, de-
signou como contribuição a procriação, ou seja, o dever cívico das mulheres naquele 

3 Somado aos acontecimentos políticos mais amplos, Mairéad McAuley defende que também houve 
uma importância crescente da maternidade imperial e da mudança acerca da concepção de família no 
Principado de Augusto. E em decorrência, providenciou-se com isso uma maior complexidade social e 
ideológica em torno da reprodução e representação da maternidade. (MCAULEY, 2016, p. 11)
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momento eram ser mães.
Desse modo, podemos dizer que a mulher, na sociedade augustana, passou a 

ser vista pela ótica de um corpo reprodutor. Assim, não deveria se valorizar uma mu-
lher pelas suas virtudes individualizadas, mas pelo que podiam oferecer para Roma. 
O projeto augustano, portanto, ao determinar um ideal para o exercício da sexualida-
de feminina almejou solução para dois impasses de uma só vez: a liberdade feminina 
e a crise demográfica. 

Diferente do patriotismo moderno, a dedicação à pátria era o sentimento orien-
tador dos romanos, e tinha na sua essência a consciência de uma hierarquia que 
subordinava estritamente o indivíduo aos diferentes grupos sociais, e estes grupos 
uns aos outros. O indivíduo não contava para além de sua função no grupo. (GRIMAL, 
1984, p. 66). Essa concepção de fidelidade e compromisso com Roma, que Augusto 
buscou incutir no exercício da maternidade, também apareceu nas obras literárias 
da época, como é o caso da História de Roma de Tito Lívio. 

R oma já era tão forte, que seu potencial bélico estava a altura de 
qualquer dos Estados vizinhos. Mas, devido a falta de mulheres, 

sua grandeza estava destinada a durar uma geração, sem ter a possibi-
lidade de se perpetuar. (Liv.Ab Urbe.1, 9,1)         

Outra prática enriquecedora do projeto moral, fomentada por Augusto foi o 
culto à Vênus Genetrix. Jean Noel-Robert defende que o culto a Vênus demonstra, de 
forma perfeita, como se dava o conflito entre moral e prazer. Se hoje em dia, a Vênus 
é a própria imagem da deusa do amor, nem sempre foi assim, especialmente em 
Roma nos tempos austeros da República. (ROBERT, 1995, p. 7) Para Robert, o culto a 
Vênus acompanhou a evolução e o enfrentamento de cada sociedade contra o indivi-
dualismo e o prazer. Por isso, de acordo com ele, somente em 295 a.C Vênus assistiu 
à construção de um primeiro templo dedicado a ela. (1995,p. 13) Não se desejava 
que a “deusa mãe”, mãe de Enéias, e dos Romanos, que os guiava, fosse assimilada 
aos prazeres da carne. 

Por isso, a escolha por Augusto, de uma versão da Vênus que simbolizava o 
convívio doméstico e a maternidade não se deu o acaso. Para além da reiteração do 
vínculo de Júlio César e seu herdeiro com a deusa, o culto também simbolizava as 
virtudes esperada para as romanas.

 Um outro empreendimento, que se tornou característico da política morali-
zante augustana nas pesquisas atuais, é o código jurídico promulgado pelo princeps, 
conhecido como “Leis Júlias” ou “Leis Julianas”. Por volta de 18 ou 17 a.C, a Lex Iulia de 
maritandis ordinibus e a Lex Iulia de adulteriis foram aprovadas. A primeira incentivava 
o casamento e a reprodução entre os cidadãos romanos através de recompensas, 
oficialmente para combater o declínio das taxas de casamento e nascimento entre a 
elite. 

Ao tratar do conjunto de leis, Annelise Freisenbruch aponta que seu principal 
objetivo em parte era promover a fertilidade e ao mesmo tempo servir como uma 
forte censura da moral atribuída a camada fraca, preguiçosa e licenciosa da aristo-
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cracia romana. As leges Iuliae foram introduzidas como uma resposta aparente à re-
dução do número de ocorrências de casamentos entre a elite romana, e continham 
novas medidas rígidas destinadas a combater duramente tal lassidão enquanto ofe-
reciam incentivos econômicos ao casamento e à procriação. (FREISENBRUCH, 2014, 
p.86). No livro XLVIII, título V, no artigo sexto, Papiniano ao versar sobre a Lei Júlia, 
elucida que está se restringia “ a pessoas livres que sofreram adultério ou estupro. E 
continua

A lei menciona de forma promíscua e um tanto abusiva o estupro 
e o adultério; mas o adultério é considerado quando a mulher é 

casada, tendo a palavra sido formada em razão do parto concebido de 
outro, mas em casos de solteira ou viúva se comete estupro, que os 
gregos chamavam de corrupção. (PAPINIANO, Dig., XLVIII, V, 6, 1)

Por mais que as leis não fizessem menção direta a maternidade, propriamente 
dita, uma vez que se tinha a preocupação em estabelecer critérios que evitassem o 
casamento entre diferentes setores da sociedade e o adultério, acreditamos, com 
base em Dixon (2014), que a preocupação com as relações extraconjugais por parte 
das mulheres pode ser diretamente associada com a atenção dada a paternidade, 
com a descendência da linhagem masculina e a sua legitimidade.  E com isso, o exer-
cício da sexualidade feminina e a procriação se tornam um só, interligados.

Podemos concluir, portanto, que ao longo do Principado de Augusto a ma-
ternidade foi explorada de diversas maneiras, desde à literatura as leis. Ressaltar a 
maternidade, além de ter sido um artifício viável para amenizar a crise demográfica e 
a baixa taxa de natalidade da elite, também aparecia como uma forma de “dessexu-
alização” das mulheres romanas, ou seja, de delimitação do exercício da sexualidade 
feminina. Apesar da pax romana, do florescimento econômico, de conquistas territo-
riais como o Egito e dos demais aspectos positivos que ressaltam e caracterizam o 
Principado de Augusto, ser mulher na sociedade augustana significava mais do que 
presenciar um momento auspicioso, significava ser o corpo reprodutor, o ventre ga-
rantidor da glória, e acima de tudo, ser mãe de Roma.

Lista de Abreviaturas

Plut.,De.frat.amor. – Plutarco, De fraterno amore ( Sobre afeto aos filhos)
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RESUMO

Este artigo pretende realizar a análise das imagens em formas de relevos sobre pe-
dras, referente às campanhas de guerra implementadas pelos Assírios durante o 
I milênio a.C. Os relevos em pedra encontrados nas paredes dos palácios foram, 
sem sombra de dúvida, uma das mais significativas formas de expressão narrativa e 
histórica entre os povos mesopotâmicos. Estes relevos estão associados a um mo-
mento histórico de formação do grande império neoassírio. Estas imagens serviam, 
entre outras coisas, para legitimar o poder dos governantes e afirmar uma identida-
de, sobretudo, política, religiosa e ritualística. Para análise das imagens aplicaremos 
as perspectivas metodológicas de Claude Bérard e Claude Calame, que consiste na 
observação das unidades formais mínimas ou signos representativos da temática 
investigada. As combinações dos signos formam sintagmas mínimos suscetíveis e a 
combinação destas uma imagem com conteúdo narrativo. Possuindo intenção de 
nos comunicar algo, uma mensagem, por tanto nada foi pintado pelo minimalismo 
do acaso. Possuem, certamente, significados.  

PALAVRAS-CHAVE
Assíria; Guerra; Relevo; Ritualística; Religioso.

ABSTRACT

This article intends to analyze the images of stone reliefs, referring to the campaigns 
of war implemented by the Assyrians during the first millennium BC. The stone reliefs 
found on the walls of the palaces were one of the most significant forms of narrative 
and historical expression among the Mesopotamian peoples. These reliefs are asso-
ciated with a historical moment of formation of the great empire called Neo-assyrian 
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empire. These images can legitimize the power of rulers and addirm a politics, reli-
gious and ritualistic identity. For the analysis of the images we will apply the metho-
dological perspectives of Claude Bérard and Claude Calame, Which consists in obser-
ving the minimum formal units or representative signs of the investigated theme. The 
combination of signs forms minimal suscetible compounds and the combination of 
these an image with narrative content. It is intended to communicate something to 
us, a message. So nothing has been painted randomly. It has meaning.

KEYWORDS 
Assyrians; War; Relief; Ritualistc; Religious.

Acepções geográficas

O Oriente Médio

A Assíria se encontra no Oriente Médio restringido em termos espaciais ao 
continente asiático, um dos continentes mais populosos e considerado o maior da 
Terra. Diversos países o constituem tais quais: Arábia Saudita, Barei, Catar, Chipre, 
Emirados Árabes Unidos, Iêmem, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Pales-
tina e Síria. No viés geopolítico, a quantidade de nações influenciadas pela cultura 
desta região se expande para além: a Turquia, o Norte da África, Egito, Líbia, Tunísia, 
Argélia e Marrocos, bem como, Sudão, Mauritânia, Saara do Oeste, e Somália (AR-
CHELA, 2010, p. 65). É também palco da convergência de três influentes religiões, o 
judaísmo, cristianismo e o islamismo.

Fig.1 - O mundo árabe e suas influências (mapa adaptado de AB´SABER; SMAILI, 2016, p. 1)
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A Assíria e a sede governamental

A Assíria se localiza especificamente na região da Mesopotâmia, termo estabe-
lecido pelos gregos, que significa “terra entre rios”. Atualmente a Assíria se situa entre 
a Síria e o Iraque. O nome da capital era Assur, um dos principais centros políticos da 
época e também a primeira sede governamental da Assíria, que advém da principal 
divindade cultuada pelos assírios, o deus da guerra e da justiça que se chama Assur.  
A cidade possuía diversos edifícios, palácios e templos de adoração. O principal tem-
plo foi construído no topo de uma elevação rochosa, por causa desta elevação, pro-
vavelmente poder-se-ia contemplar, a oeste do construto, o rio Tigre.

Fig. 2 – O posicionamento espacial de Assur (mapa adaptado de POZZER, 2011, p. 13)

Após a descrição espacial do objeto de estudo é notório estabelecer o recorte 
temporal. Iremos nos limitar aos séculos IX a.C. até o final do século VII a.C., o perí-
odo neoassírio, com mais dados encontrados. Durante os séculos, descritos acima, 
a Mesopotâmia foi palco de diversas campanhas militares visando à expansão e à 
dominação de outros espaços para além de suas fronteiras. 

Metodologia

O método de análise do material iconográfico é baseado nos estudos de dois 
ilustres historiadores da antiguidade grega, Claude Bérard e Claude Calame. O co-
nhecimento de ambos são essenciais para compreensão das imagens. Para a leitura 
dos relevos em pedra devemos ter em mente elementos que compõe a imagem, tra-
ta-se dos signos, ou atributos comuns que estão presentes tanto nos vasos gregos, 
documento analisado pelos autores citados, como nos relevos em pedra. Tais atri-
butos podem ser constantes, estáveis, para isso dar-se o nome de “unidades formais 
mínimas” e a combinação delas conforma um quadro com conteúdo narrativo.  
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A s imagens nos vasos e afrescos, como sistemas de signos emitem 
uma mensagem que para ser apreendida e decodificada pelo 

pesquisador necessita da aplicação de métodos adequados de análise 
[...] A Semiótica tem como objetivo de estudo os componentes expres-
sivos das manifestações culturais de diversos gêneros, entre elas [...] 
a semiótica da significação das imagens que permite estabelecer uma 
maior aproximação com o sentido da mensagem como nos indica Clau-
de Calame [...] Claude Berard com a identificação das unidades formais 
mínimas (CANDIDO, 2004, p. 95).

Os vasos gregos, assim como os relevos em pedra, possuem uma mensagem. 
Seus criadores o produziram a partir dos elementos culturais constantes da sua so-
ciedade. Para Claude Bérard o pesquisador deve observar, a priori, tais elementos 
presentes no “quadro”, que são chamados de unidades formais mínimas, e quando 
são finalmente combinadas compõe um sintagma mínimo suscetível.  O historiador 
Claude Calame enfatiza a necessidade de observação do espaçamento dos persona-
gens, seu posicionamento, dos objetos, dos animais, das plantas, dos adereços, dos 
vestuários, dos gestos e por ultimo os jogos de olhares dos personagens (CALAME, 
1986).

O documento analisado

Depois de determinar a metodologia precisamos entender o que é o documen-
to usado neste artigo, ou seja, os relevos em pedra. A documentação é de caráter 
imagético, portadora de conteúdo, um texto em forma de imagem. Os relevos em 
pedra eram esculpidos em murais nas paredes da sede real.  As confecções das 
esculturas eram produzidas a partir do mármore de Mosul, um material de grande 
importância, possuindo variações de cinza para branco. Os relevos são detalhados 
por palhetas variadas de cores, branco, preto, azul e vermelho. (TAKLA, 2008, p. 143).

O mundo assírio:  guerra ,  po l í t i ca ,  re l i g ião  e 
s imbo l i smo

A assíria em toda a sua extensão é culturalmente densa, dito isto, pensar o es-
paço cultural, político-religioso separadamente em termos absolutos seria empobre-
cedor. A separação do divino e mundano, ou melhor, a nossa compreensão moderna 
de laicização são coisas inviáveis para os antigos mesopotâmicos. A aproximação 
entre o âmbito terreno e extramundano dar margens ao simbólico, que se esten-
de, finalmente, às artes, como os relevos em pedra nas paredes dos palácios reais. 
Contudo, para estabelecer parâmetros para melhor compreensão há de se observar 
cada extensão cultural assíria, sem extinguir ou ofuscar uma ou outra. O mundo as-
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sírio é religioso, político, bélico, ritualístico e todos esses elementos seguem rumo a 
uma específica coordenada, o espaço simbólico, extremamente identitária, de signifi-
cação que estabelecem os meios para definirem quem são, e quem é o outro.

 A guerra é uma extensão cultural política e belicista da Assíria, tal como po-
demos observar a partir do empreendimento de campanhas militares que ocorreu 
durante o período neoassíro. No reinado de Assurnasirpal II, (883 a.C. – 859 a.C.) as 
disparatas contra outras cidades-nações foram essenciais para o aumento de seu 
domínio e estabelecendo de relações extraterritoriais. O principal deus cultuado era 
Assur divindade da guerra e da justiça. Em variadas localidades, como no leste, norte 
e sul, nas regiões da Síria e Levante, as guerras de Assurnasirpal II ocasionaram a ren-
dição das mesmas. No inicio do seu reinado estendeu sua influencia até o Mediterrâ-
neo, ou “O grande Mar”, como era chamado. O arqueólogo Michael Roaf, destaca em 
sua obra Mesopotâmia, grandes civilizações do passado o processo de expansão das 
relações entre os territórios que circuncidavam a Assíria com a própria. A ênfase às 
armas e o estabelecimento de tributos são frequentes nos inscritos.

L avei minhas armas no Grande Mar e ofereci sacrifícios aos deuses. 
Recebi tributos dos reis do litoral, dos países dos homens de Tiro, 

Sidon, Biblos, Mahllata, Miaza, Kiaza, Amurru e Arvard, que fica no mar: 
ouro, prata, estanho, bronze, um caldeiro de bronze, roupas de linho 
com ornamentos de muitas cores (ROA, MGCP, 2006, p. 159).

As armas e os sacrifícios são constantemente evocados nas inscrições e nos re-
levos em pedra. Todavia, a crença de que o conflito armado acontecia a todo instante, 
ou faziam pelo escárnio e prazer, pode ser um fator limitador para a cultura assíria. 
Os relevos em pedra são uma expressão do espaço simbólico, extremamente ricas 
por sua natureza descritiva. Contudo, nos limitaremos às questões bélicas e territo-
riais por enquanto. O caráter bélico assírio foi um grande diferencial se comparado 
a outras nações ao seu redor, precipuamente, se levarmos em conta século VIII a.C., 
recorte temporal de ascensão do governante Tiglath-Pileser III (744 a.C. – 727 a.C.).

Após uma difícil fase de desagregação, a urgência de estabelecer reformas tor-
nou-se clara, o então rei as empreendeu, assim como as reformas militares. A refor-
mulação do exército foi um dos principais feitos, contando com mercenários, além 
dos carros de guerra, as bigas. Na obra Cultura militar e de violência no Mundo Antigo 
o historiador Luiz Alexandre Solano Rossi acentua sobre a importância da revolução 
das técnicas bélicas. 

D esejoso por estender seu território, provocou uma revolução na 
técnica de guerra: nos carros de combate substitui as rodas de 

seis raios por outras de oito, mais resistentes; também passou a em-
pregar cavalos de reposição, que permitiam maior rapidez e liberdade 
de movimentos; equipa os cavalos com armaduras e a infantaria com 
botas (ROSSI, 2008, p.46).
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A questão armamentista traduz uma parte da expansão territorial assíria, uma 
ramificação da guerra pela força direta. Um exemplo claro disto foi a vitória assíria so-
bre os grupos aramaicos agrupados no nordeste e norte da Babilônia. As mudanças 
exercidas por Tiglath-Pileser III na área política-belicista alterou a extensão dos domí-
nios do então império assírio para além do grande rio Eufrates, fora dos limites então 
habitualmente conhecidos. (ROAF, 2001, p.176). Entende-se o bélico não somente 
como um mecanismo para dissipar revoltas ou para exercer domínio extraterritorial, 
mas, também como uma expressão simbólica, política e religiosa. Vale lembrar que a 
primeira capital da Assíria se chamava Assur e esse também era o nome da principal 
divindade adorada pelo povo assírio, e a este deus eram obedientes. 

 A Assíria estabeleceu um domínio que englobava uma curta parte da Anatólia 
(Próximo ao Mar Mediterrâneo), a região da Suméria (próximo ao Golfo Pérsico) du-
rante o século VII a.C. e se estendeu até o território egípcio na cidade de Tebas. O 
Egito foi palco das campanhas militares do rei Asarhaddon (680 a.C. – 669 a.C.). Du-
rante esse período os egípcios eram governados pelo faraó Taharqa da 25ª dinastia, 
o mesmo descendia do reino de Kush, na antiga Núbia (conhecido atualmente como 
Sudão). Todavia, a assíria não estabeleceu influências significativas que poderiam 
perdurar no território egípcio (LECLANT, 1983, p. 277-279).  Podemos observar a ex-
tensão do domínio assírio durante o século VII a.C.

Fig. 3 – Extensão territorial do império assírio no século VII a.C. (mapa adaptado de POZZER, 2014, p. 111).

Durante o reinado de Asarhaddon e Assurbanipal a Assíria atingiu o ápice em 
termos de expansão territorial. O exército do faraó Taharqa conseguiu, inicialmente, 
deter a forças dos soldados assírios, porém, não logrou êxito por muito tempo, pos-
teriormente reagruparam-se e derrotaram os egípcios conquistando a cidade Menfis 
(localizada ao norte, próximo ao delta do rio Nilo) (ROAF, 2001, p.189-190). Após a 
morte de Asarhaddon, seu filho Assurbanipal estende o seu domínio até Tebas, der-
rotando Taharqa, os tesouros foram saqueados e levados até Nínive, que durante o 
século VII a.C. era a nova capital do império assírio.

A manifestação do poder político e religioso é também uma extensão cultural 
que flui até o mundo simbólico.  Dá-se a priori na “persona” do soberano, como é re-
presentado e registrado nos documentos iconográficos existentes nas paredes dos 
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palácios reais. O rei assírio era um intermediário entre o divino e o terreno, uma linha 
tênue entre ambos, e para ele era determinada a função de prover bens para o seu 
povo, sendo um rei e ao mesmo tempo um guerreiro. O historiador Marcelo Rede 
enfatiza em “O “rei de Justiça”: soberania e ordenamento na antiga Mesopotâmia” as 
atividades que se relacionam ás manutenções de edificações, todo o caráter cons-
trutivo ligado ao soberano, sendo persistentemente lembrado nas inscrições reais. 
Aquele que é o guia do seu povo para pastos verdejantes, vida abundante e que re-
constrói monumentos (REDE, 2009, p.137), e ao longo do império neoassírio diversas 
foram às reconstruções feitas durante o reinado de Tiglat – Pileser III.

 O rei é uma peça necessária para estabelecer a ordem, estando, pois, entre a 
esfera física e transcendental é o ordenador do cosmos, a própria discussão em tor-
no do termo Kittum (amplamente subjetivo), podendo significar algo que se aproxima 
de “estabilidade”, “justiça” ou “equilíbrio”, fomenta o destaque para compreender a 
importância da figura governamental, o provedor da harmonia social.

O rei é, portanto, um fator de equilíbrio cósmico, atuando nas dimensões hu-
manas e divinas da existência. É nesse quadro que se pode entender melhor a ínti-
ma relação entre o soberano e a justiça: a garantia do bom curso da natureza e do 
universo encontra seu equivalente, no plano social, na atuação do rei, pelo estabele-
cimento e manutenção das normas de conduta e das regras de convivência (REDE, 
2009, p 137).

A sublime dimensão onde os deuses habitam se interlaçam no espaço terreno 
perante o chefe-guerreiro, que se redireciona a sociedade como um todo (não há 
neste artigo a pretensão de excluir o papel da sociedade em detrimento da figura de 
um único líder, buscamos apenas destacar a importância do rei no espectro do mun-
do assírio) a fim de manter a ordem. Dessa forma podemos perceber os aspectos 
simbólicos da realeza no mundo assírio, sendo esta a reunião dos elementos citados 
no inicio deste tópico, a esfera política e religiosa. 

Abaixo seguem as análises dos relevos em pedra a partir da metodologia pro-
posta no iniciar deste artigo. Três relevos pertencentes ao período neoassírio, recor-
te com mais documentos encontrados.

Descrição dos relevos em pedra (a)  (b)  (c)
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Relevo em pedra – (A)

Fig. 4 – Relevo do palácio do norte de Nínive (adaptado de ROAF, 2006, p. 190)

O repertório se divide em dois aspectos. Anatômicos: sentado à direita está 
Assurbanipal, ao lado da rainha (esposa) Assursarrati. Ao lado esquerdo das figuras 
principais estão cinco indivíduos portando itens, e na extrema direita dois indivíduos 
(servos) segurando cada um, objetos, e aves na parte superior. Nos arredores po-
demos observar plantas, e na parte superior à esquerda está à cabeça decapitada 
de Teumman. Não menos importante os móveis, cadeira, e uma espécie de esteira 
luxuosa, com uma mesa. O rei e a rainha estão levando até seus lábios taças. Uten-
sílios: Assurbanipal e Assursarrati estão vestidos com trajes finos, utilizando tiaras, o 
rei está segurando em sua mão esquerda uma flor. Os signos deste relevo são Assur-
banipal, Assursarrati, servos, plantas, animais (aves), cadeira, esteira luxuosa, taças, 
objetos de abanar, mesa, flor na mão esquerda do rei, tiaras, trajes finos e cabeça 
decapitada.

O relevo em pedra mostra um momento de descanso do rei que viveu entre 
os anos de 668 á 631 a.C., Assurbanipal. A intenção de comunicação da imagem 
pode ser compreendida como a junção de fatores cósmicos, político e religioso que 
resulta num aspecto amplamente simbólico. Os fatores são representados na figura 
do jardim e da cabeça decapitada do rei elamita, Teumman, derrotado em combate. 
A imagem externa uma noção significativa da cultura assíria, presente no imaginá-
rio mesopotâmico. Em termos de espacialidade o elemento em questão é o Jardim, 
representações dos campos floridos e vívidos. As narrativas mesopotâmicas como 
“A Epopeia de Gilgamesh”, acentua esse grande interesse pelos belos campos, pois, 
quando Enkidu, o melhor amigo do Rei Gilgamesh, morre o soberano se enxerga a 
mercê da morte, e para fugir deste horrendo destino parte em uma aventura para 
obter a imortalidade. O rei de Uruque, ou Ereque, não desiste e segue o seu cami-
nho por vários biomas até chegar ao lugar sagrado, e enfim se ver diante de um belo 
Jardim.

G ilgamesh pôs-se a caminho pelas montanhas, e a escuridão au-
mentou em densidade a cada hora, mas ele resistiu, e no final 
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de doze horas ele chegou a uma região onde havia clara a luz do dia, e 
entrou em um adorável jardim, cheio de árvores carregadas de frutas 
saborosas, e viu a “árvore dos deuses” (BUDG,VBDEG, 2004, p.77).

O jardim é um quadro complexo de significações, base do que pode ser chama-
do de identidade mesopotâmica e, tendo em vista o objeto deste artigo, identidade 
assíria. No relevo em pedra acima o rei Assurbanipal está descansando em um lugar 
gracioso, cercado por plantas, se enxergando em lugar ordenado, e longe do caos, 
simbolizando a ordem do próprio cosmos diante da figura real (o soberano). O ele-
mento jardim pode ser traduzido como uma unidade do mundo, ordem, equilíbrio, 
a diversidade das coisas, a ilustração da criação cósmica (CARAMELO, 2003, p.92). O 
próprio Jardim do Éden é um exemplo, o Velho Testamento bíblico referente à Géne-
sis, exteriorizando o imaginário do fator criação, pacífico e sagrado.

J avé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o 
homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas 

as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, 
colocou a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do co-
nhecimento do bem e do mal. (Gênesis 1, v.8, p. 15). 

 Usualmente, o jardim, é representado como um lugar ordenado desde os 
épicos mais antigos até os simbolismos bíblicos, sendo sagrado e importante para os 
mesopotâmicos. Por esta razão, as representações acabam fluindo para as artes pre-
sentes nos relevos em pedra, a fauna a flora. Uma ilustração do mais antigo modo de 
distanciar-se do caos. No que se refere à decapitação podemos dizer que provavel-
mente não se trata apenas de uma zombaria para com o inimigo que pereceu. Pois, a 
decapitação está intimamente relacionada ao um momento ritualístico. Esta imagem 
retrata também a vitória de Assurbanipal contra o rei Teumman que governava o 
Elan, e sua cabeça é vista como uma prova da sua derrota, uma tradição muito antiga, 
que narra a consumação de uma profecia, proclamada pelos próprios deuses, sobre 
a vitória no campo de batalha. (POZZER, 2011, p.19). Kátia Pozzer analisa a inscrição 
no artigo “Poder, Guerra e Violência na iconografia assíria”, dando ênfase a questão da 
decapitação.

“ I, Assurbanipal, king of Assyria, displayed publicly the head of 
Teumman, king of Elam, in front of gate inside the city, where from 

of old it had been said by the oracle: ’The head of thy foes shalt cut off’” 
(POZZ, PGVIA, p.19, 2011). 

Portanto, a prática do desmembramento é uma forma necessária de externar o 
que foi proclama pelos deuses, pois, o rei deve obediência, e não uma simples vonta-
de impulsiva e medonha para assassinar o inimigo, mas, por estar em comunhão com 
os cosmos. Marcelo Rede chamará isto de “signo-mensagem”, que porta um sentido 
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expressa no relevo em pedra, vetorizando uma noção ritualística (REDE, 2017). Sendo 
assim, há um elo extremamente importante entre o divino e o mundano, de maneira 
tal que a realeza externa suas ações baseadas nos sinais extraterrenos, e não porque 
eram terríveis e abjetos.

As unidades formais mínimas são os signos comuns no relevo acima descrito. 
Os servos (sendo eles guerreiros ou não), a mobiliária, ambos destacando a presença 
de figuras reais, sendo este Assurbanipal e sua esposa (o jogo de olhares e o posicio-
namento ressaltam a superioridade daquele que está sentado na esteira). E o mais 
importante uma cabeça decapitada na parte superior à esquerda sendo observada 
pelo personagem sentado em seu móvel luxuoso. Esses elementos juntos caracteri-
zam uma figura importante, como um rei poderoso.

Relevo em pedra – (B) 

 Fig. 5 – Batalha de Til-Tuba (adaptado de ROAF, 2006, p. 190)

O repertório da figura 05 dá-se da seguinte maneira. O caráter anatômico: nas 
marcações maiores observam-se dois guerreiros assírios recolhendo coisas. O solda-
do na região superior da imagem está decapitando o inimigo derrotado (o oponente 
em questão é o rei elamita Teumman), iremos chamá-lo de “soldado (a)”, enquanto na 
parte inferior à direita o segundo combatente, “soldado (b)” está pilhando itens dos 
corpos dos rivais abatidos. Nas marcações menores estão presentes outros dois in-
divíduos, de difícil descrição por estarem incompletos, que possivelmente recolhem 
objetos no cenário devastado. Ao lado do soldado (a) podemos visualizar plantas que 
parecem palmeiras de pequeno porte, e na sua direita há mais desse tipo de vegeta-
ção. E não menos relevante, abaixo do inimigo abatido jaz diversos corpos, cinco no 
total, que, por sua vez, teriam suas cabeças arrancadas. 

 Os utensílios: o soldado (a) e (b) estão utilizando trajes de combate, com saio-
tes e elmos. O soldado (a) segura uma lâmina, uma aljava de flechas e um arco estão 
fixados nas costas, enquanto o soldado (b) com uma das mãos porta um arco e com 
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a outra recolhe um elmo no chão. Os soldados abatidos estão vestindo túnicas, po-
rém, estes estão descalços. O soldado (a) usa botas. Aparentemente está com o traje 
completo. Os signos do relevo em pedra (B) são os soldados, os indivíduos (incomple-
tos), os corpos caídos, a vegetação, os trajes e os itens usados.

 A imagem 05 é uma representação da batalha de Til Tuba, contra os elamitas 
(povos do Elam, região próxima ao Golfo Pérsico) em 653 a.C. vencidos pelo rei Assur-
banipal. A intenção de comunicação deste relevo não é completamente diferente dos 
demais, ou seja, se trata de um momento de recolhimento das cabeças decapitas do 
pós batalha, não só do rei elamita Teumman, mas, de seus homens que morreram no 
conflito. É, acima de tudo, um ritual, como foi dito anteriormente, sendo concretiza-
do, pois foi proferido pelos deuses e seu mensageiro, o oráculo, que os elamitas se-
riam derrotados e a cabeça do rei arrancada de seu corpo. Porém, algo interessante 
nesta imagem é a representação dos soldados realizando tal tarefa, pois da mesma 
forma que o rei devia obediência aos deuses, os guerreiros assírios obedeciam a seu 
rei no concretizar de um ato acima deles, o “fato que viria a acontecer” formando um 
todo ordenado, onde todos possuem uma função no mundo simbólico. Esse acon-
tecimento era político e religioso. Político, porque o soberano rival e seu exército 
foram destruídos, logo o Elam também caiu. A influência assíria aumentara sendo 
despejado aos derrotados pesados tributos. E religioso porque havia a participação 
do sagrado na batalha, a decisão dos deuses transmitida pelo oráculo. 

 Acreditamos que a separação feita nesta analisa entre político e religioso é 
meramente para ilustrar tal cultura, uma forma didática para melhor compreender-
mos o relevo em pedra. Todavia, é importante acentuar que na antiguidade não há 
uma separação literal entre o mundo político, religioso ou até mesmo econômico, 
não havia uma concepção na época de um “estado laico”. As unidades formais míni-
mas são os elementos comuns no relevo em pedra (b), ou seja, os soldados assírios, 
os aparatos bélicos, os cadáveres, e a cabeça de Teumman sendo arrancada (des-
membramento).

Relevo em pedra – (C)

Fig. 6 – Relevo do rei Assurnasipal II (adaptado de POZZER; SANTOS, 2012, p. 210)
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 Nesta imagem o repertório se constitui da seguinte forma. Os aspectos ana-
tômicos: no relevo acima são representados sete soldados em ação, quatro estão na 
esquerda, entre eles, dois possuem arco e flechas (estão aparecendo sobrepostos 
aos condutores), assim como, os carros de guerra (bigas). O guerreiro a frente das 
bigas, controladas por cavalos (nove equinos são visíveis) foi atingido por uma flecha. 
Dois arqueiros à direita da figura, na posição superior, e um arqueiro na posição in-
ferior. Na parte superior de todo relevo são visíveis três soldados decapitados, bem 
como, a vegetação pisoteada pelos veículos. Estandartes são utilizados nas bigas, e 
uma ave sobrevoa a zona de conflito. Os utensílios: Os soldados portam trajes de 
combate, cintos, armas (arco e flechas), elmos e estandartes. Os cavalos portam ade-
reços sofisticados para o combate. Os signos são os soldados, os animais (cavalos e 
aves), as plantas destruídas, as bigas, as armas (arco e flechas), cadáveres, trajes de 
combate, elmos, cintos, tiara, adereços para os equinos, estandartes.

 A imagem acima é do rei Assurnasipal II (883-859 a.C.). A intenção de comuni-
cação da imagem é tratar de algo que está acontecendo, na representação imagética, 
podemos ver soldados portando arcos (disparando flechas), e um dos guerreiros 
está ferido, atingido do peito. Pássaros, possivelmente carniceiros, como abutres que 
pairam pelos ares sobre a cena de carnificina, bem como, os arqueiros posicionados 
de frente dos carros na disparada. A segunda questão referente a está imagem é, 
portanto, a batalha em si como um ataque eficiente, poderoso, como uma tempesta-
de que derruba tudo que está em seu caminho, a própria decapitação das cabeças 
representavam o poderio e excelência da investida do exército assírio, vale destacar 
que assim como a imagem anterior a decapitação ilustra bem mais do que meras 
ações violentas, a presença proposital das cabeças pode ser um fator ritual.

 Para compreender com mais profundidade a imagem em questão podemos 
observar em “A Epopéia de Gilgamesh” uma passagem que dá enfoque a cultura do 
desmembramento, constantes nos relevos em pedra, não como sinal de crueldade 
propriamente dita, ou de escárnio por si só, mas, como algo necessário. Os guerrei-
ros Gilgamesh e Enkidu enfrentam um ser poderoso, presente na quinta tabuleta. 
Uma criatura que residia nas florestas de cedro chamada Khumbaba é derrotada por 
ambos, e tem sua cabeça decapitada e levada para Uruque gloriosamente (BUDGE, 
2004, p. 78). 

 Nota-se a importância de tal prática pela quantidade de material iconográfico 
encontrado com esse elemento. O desmembramento é algo recorrente em muitos 
relevos em pedra, pois, trata-se de uma junção de elementos simbólicos, o espaço 
mundano representado pelo servo (o soberano perante os deuses e os soldados 
assírios perante o rei) e o espaço sagrado representado pelas divindades. Em suma, 
a decapitação não pode ser vista simplesmente como um sinal de crueldade estimu-
lado pela guerra, porém, assim como na imagem anterior como uma decisão estabe-
lecida pelos deuses para com o rei, e os guerreiros assírios para com seu soberano. 
Estes num todo ordenado. 

 As Unidades formais mínimas são os elementos soldados, carros de guerra, 
armas e decapitação que, inseridos em um mesmo contexto, ressaltam um exemplo 
do poderio do exército assírio.
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Considerações finais

A partir das análises iconográficas percebemos que há muitas camadas de sig-
nificado no interior dos relevos em pedra. As figuras 04, 05 e 06 abordam diver-
sos aspectos da cultura assíria, a política, a religiosidade, o belicismo e o lugar para 
ambos convergem, o espaço simbólico. Podemos compreender a guerra como uma 
extensão cultural bélica, bem como, um meio político-religioso, tendo em vista, que 
seu principal deus era Assur (deus da guerra e justiça). Dessa forma não há uma 
separação, de fato, dos aspectos culturais já citados. O mundo simbólico onde tais 
elementos se encontram é o “lugar ordenado”, de equilíbrio cósmico entre os deuses 
(no sagrado), entre o soberano e seus súditos formando um conjunto e, ao mesmo 
tempo, o concretizar de um ritual. A figura do jardim, a profecia do oráculo, as cabe-
ças decapitadas possuem uma mensagem possível de observar, descrever e analisar 
a partir dos métodos de compreensão de imagens; no caso deste artigo, baseado 
nos estudos de Claude Berard e Claude Calame. 

Os relevos em pedra assírios possuem um elemento primordial, ou seja, algo 
que se repete em diversas imagens, sendo esta, a cultura do desmembramento. As 
cabeças decapitadas em ambas as imagens exaltam uma característica presente na 
construção da identidade assíria. Podendo ser visto, portanto, como uma concepção 
ritualística, ligada a fatores cósmicos, conectando-se a um espaço que transcende os 
limites materiais, as relações entre os mortais e os imortais de tempos imemoriais, 
um modelo espelhado e de ordenamento distante do caos. A identidade do mundo 
assírio não pode ser vista simplesmente como barbárie apenas por ser diferente ou 
aparentar estranheza aos olhos dos sujeitos atuais, sem levar em conta como se deu 
a construção de tal cultura. O épico de Gilgamesh já destacava em seu enredo a deca-
pitação quando o rei de Ereque derrota Khumbaba ao lado de Enkidu, e é perceptível 
através dos documentos escritos como a adivinhação do oráculo de Assurbanipal a 
importância que davam a este ato. Porque foi uma decisão dos deuses. Percebemos 
que existe uma apreciação dos assírios pelos feitos observados nas imagens, e para 
evitar qualquer precipitação histórica no que se refere aos costumes deste grupo, 
precisamos de mais estudos que destaquem outra ótica para estudar a Assíria que 
não seja tratá-los como um povo que semeava o caos e a desordem só porque lhes 
pareciam escarnicador. Há muito a ser estudado onde aparentemente é silencioso.

Lista de abreviaturas

Bud., VBDEG., Budge, A versão babilônica sobre o dilúvio e a epopeia de Gilgamesh.
Pozz., PGVIC.,  - Pozzer, Poder, guerra e violência na iconografia assíria.
Roa., MCP., - Roaf, Mesopotâmia: grandes civilizações do passado.



165

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

Referências bibliograficas

AB´SABER, A.; SMAILI, S. Mundo árabe contemporâneo: História e geopolítica. Insti-
tuto da cultura árabe. Icaribe. 2016. Disponível em: < https://www.icarabe.org/sites/
default/files/pdfs/o_mundo_arabe_contemporaneo_-_aula1.pdf> Acesso em: 27 Fev. 
2020.

ARCHELA, R.S. Cartografia do Oriente Médio. Revista Portal de Cartografia da Geoci-
ência, Londrina, v. 3, n. 1, 2010. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.
php/portalcartografia/article/view/7535>. Acesso em: 12 Jun. 2019.

BUDGE, E.A.W. A versão babilônica sobre o dilúvio e a Epopeia de Gilgamesh. São 
Paulo: Madras, 2004. 

CALAME, C. Le RécitenGrèceAncienne. Paris: MéridiensKlinchsieck; 1986. 

CANDIDO, M. R. Medeia e as unidades formais mínimas que ultrapassam o tem-
po: grego, romano e da modernidade. In: Principia, Rio de Janeiro, ano 08, nº 13, 
2005. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/principia/article/
view/11322/8962> acesso em 17 de agosto de 2018.

CARAMELO, F. Os jardins reais na Assíria: uma reprodução idealizada da natureza. Re-
vista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, n. 15, Lisboa, Edições Colibri, 2003, 
pp. 85-92. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/279538081_
Os_jardins_reais_na_Assiria_-_uma_reproducao_idealizada_da_natureza>. Acesso 
em: 12 Mar. 2019.

MOKHTAR, G. O império de Kush: Napata e Meroé. In: LECLANT, J (org). História geral 
da África: II África antiga. São Paulo: Ática, 1983.

POZZER, Katia M. P. Assurbanipal e suas memórias: uma autobiografia na antigui-
dade? In: Classica, Rio de Janeiro, v 27, nº 2, 2014. Disponível em: < https://revista.
classica.org.br/classica/article/view/312/257> Acesso em: 27 Fev. 2020.

________., Kátia M. P. Poder, guerra e violência na iconografia assíria. Phoînix, Rio de 
Janeiro, 17-2: 12-25, 2011. Disponível em: http://phoinix.historia.ufrj.br/media/uplo-
ads/artigos/Poder_guerra_e_violencia_na_iconografia_assiria.pdf>. Acesso em: 12 
Nov. 2018

________., Katia M. P.; SANTOS, Leandro B. Tortura, Sujeição e Flagelo nos Relevos 
Assírios. Revista Mundo Antigo. Volume 1, p. 206-219, junho, 2012. Disponível em: 
<http://www.nehmaat.uff.br/revista/2012-1/artigo10-2012-1.pdf> acesso em 27 de 
junho de 2018.

REDE, M. O "Rei de justiça": soberania e ordenamento na antiga Mesopotâmia. Phoî-
nix, Rio de Janeiro, 15-1, 2009. Disponível em: <https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstre-
am/10316.2/33176/1/Phoinix15-1_artigo9.pdf?ln=pt-pt>. Acesso em: 14 abr. 2019.

ROAF, Michael. Mesopotâmia: grandes civilizações do passado. Barcelona: Folio, 2006. 

ROSSI, Luiz A. S. Cultura militar e de violência no mundo antigo: Israel, Assíria, Babilô-



166

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

nia, Pérsia e Grécia. 1. ed. São Paulo: ANNABLUME, 2008.

TAKLA, Philippe R. Desenvolvimento do esquema decorativo das salas do trono do 
período Neo- assírio (934-609 a.C.): imagem texto e espaço como veículos da retórica 
real. 2008. Dissertação de mestrado (pós-graduação em arqueologia) – Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponi-
veis/71/71131/tde-09042009-153010/pt-br.php>. Acesso em: 17 de abr. 2019.



Resenhas



GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

168

chevitarese, a.; Cavalcanti, j.; De 
maria, t. Ressurreição: recepções na 
literatura e cultura material antigas cristãs. 
Rio de janeiro: Kline, 2020.

Jorge Steimback Barbosa Junior

Doutorando em História Social (UFRJ), bolsista do CNPq
Jorge-steimback@hotmail.com

Orientadora: Profª Drª Marta Mega de Andrade

O livro organizado por André Chevitarese, Juliana Cavalcanti e Tayná de Ma-
ria, pesquisadores ligados ao Laboratório de História das Experiências Religiosas e 
ao Programa de Pós-Graduação em História Comparada, ambos da UFRJ, faz jus ao 
tema proposto ao dossiê temático da presente edição. Sob uma perspectiva dialó-
gica e multidisciplinar, agrega contribuições de pesquisadores ligados aos campos 
da História Antiga, Arqueologia e Teologia, ao debruçar-se sobre as interpretações 
e representações daquela que, para as primeiras comunidades cristãs, teria sido a 
experiência fundadora de suas comunidades de fé. Ressalta-se, entretanto, que não 
se objetivou pôr a questão da ressurreição em si como objeto “historiável”, mas, em 
seus distintos capítulos, escritos por diversos pesquisadores, evidencia-se que tal 
temática foi diferentemente instrumentalizada nas disputas por poder nas comuni-
dades então nascentes.

Nesse sentido, a perspectiva está presente desde o primeiro capítulo, assinado 
por Valtair Miranda, em que se faz uma análise dos termos (egeiro, anistemi, anasta-
sis) usados para dar conta do que as comunidades paleocristãs entendiam como a 
ressurreição de Jesus. Tais termos têm uma série de ressonâncias político-religiosas, 
na medida em que a noção de uma vida pós-mortuária começa a se insinuar no 
judaísmo num contexto altamente polêmico contra a tendência helenizante já no 
tempo da redação dos Livros dos Macabeus, no qual a noção de martírio pela fé 
judaica é contrabalançada pela expectativa do ressurgimento, tema reapropriado 
pelas comunidades cristãs em seu esforço de proselitismo e expansão pelo mundo 
greco-romano. Este, se a esvazia em parte de uma tendência polêmica contra o mun-
do helenizado, ao torná-la noção espiritual de morte para o pecado, não impede que 
a tendência polêmica possa ainda ser percebida em uma camada de leitura na qual 
o martírio e a disputa pelo significado do verus Israel se insinuem.

Lair Amaro debruça-se sobre tradições extracanônicas, especialmente aquelas 
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literárias creditadas aos grupos “gnósticos”. Parte de seu esforço em tal capítulo é a 
desconstrução do termo “gnóstico” tal qual plasmado na compreensão histórico-te-
ológica desde os séculos III-IV EC, no contexto das disputas de identidades e repre-
sentações do outro que culminaram com a emergência mais ou menos institucional 
de Igrejas, demonstrando a importância de tais textos na reconstrução histórico-so-
ciológica das comunidades paleocristãs como “facções em disputa”. Nesse sentido, 
ao analisar o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Maria Madalena, fontes, aliás, 
que serão recorrentes na construção de certo argumento que permeia o volume, 
argumenta-se que tais tradições que se tornaram minoritárias do devir do cristianis-
mo. Elas atribuíam um papel especial às mulheres, notadamente à figura de Maria 
Madalena, enquanto primeira “testemunha” da ressurreição, o que lhe daria lugar de 
fala como apóstola em todo o direito - segundo o argumento empregado por Paulo 
na epístola aos coríntios.

O argumento é retomado em outra parte do livro por Cavalcanti, Chevitarese e 
De Maria, ao acentuar a presença feminina na cultura material paleocristã (Afresco de 
Dura-Europos, díptico de Ravena). Em seu capítulo, as autoras tomam como marco 
teórico de análise a teoria da memória de Elizabeth Loftus e interpretam a presença 
e autoridade femininas como elementos que paulatinamente foram sendo suprimi-
dos como “memórias subterrâneas”. O movimento cristão teria se tornado paulati-
namente masculinizado - não só pelo status dúplice de mulheres entendidas como 
testemunhas não confiáveis em uma cultura patriarcal, embora sendo uma memória 
poderosa demais para ser de todo suprimida, conforme evidencia sua presença nos 
mosaicos, afrescos e sarcófagos em que são retratadas cenas da ressurreição, mas 
também a partir de um poder concedido pelo discurso e a representação. A partir 
do século VI EC e de Gregório Magno, a figura de Madalena seria cada vez mais 
deslegitimada como apóstola e mais associada ao mundo da prostituição, tendência 
reforçada nas artes pela série do “noli me tangere”, que viria a se tornar constitutiva 
da percepção cultural do Ocidente sobre tal personagem.

Ainda um veio de análise fortemente presente é o que aqui denominaremos o 
da magia ou das práticas mágicas, que, por sua vez, também mantém uma relação 
dialógica com o eixo teórico-interpretativo da memória. Nesse sentido, os artigos 
sobre a corporeidade do ressuscitado (correspondentes às escritas de Cavalcanti, 
Amaro e Costa), da catábase e da Anábase (Ramos) e das ressurreições de outros 
personagens que não Jesus (Chevitarese e Faria Neto) buscam muitas vezes traçar 
comparações entre o material neotestamentário e outros relatos circulantes na bacia 
do Mediterrâneo.

Nesse sentido, o artigo de Jefferson Ramos sobre os sentidos da saída da “casa 
dos mortos”, leva o autor a interrogar a formação de uma memória paleocristã que 
se vê em uma encruzilhada entre o tradicional e o inovador. A visão tradicional do 
Sheol, a morada coletiva dos mortos na tradição judaica, geralmente traduzida em 
grego como Hades, é retrabalhada nas escrituras para comportar uma dimensão co-
letiva de ressurreição e salvação, não apenas como evento escatológico, mas como 
ato instaurador do restabelecimento da justiça, em uma leitura que faz eco a Crossan 
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e Reed1.
Enfatizando o aspecto do constrangimento na modelação de memórias, Ca-

valcanti compara os relatos sobre as mortes/ressurreições de Jesus e Rômulo (o le-
gendário fundador de Roma), enfatizando como as comunidades culturais a que se 
relacionam tais figuras lidam com o trauma a partir da construção de uma imagem 
pautada no elemento divinizado e reforçada pelo apelo à autoridade das testemu-
nhas, bem como o estabelecimento de paralelos inegáveis entre os corpos antes 
e depois da morte. É digno de menção que no material canonizado é enfatizada a 
dimensão palpável do corpo – sarx – dado que diferentes grupos cristãos defendiam 
que (a) apenas uma ilusão ou imagem de Jesus teria sido submetida à crucificação, 
tendo o verdadeiro enganado o deus-mau ou Demiurgo do mundo; (b) a incorporei-
dade absoluta de Jesus, puro espírito e luz da Sabedoria, que apenas parece adotar 
uma imagem corpórea e para responder a (c) prováveis críticas que circulavam nos 
ambientes greco-romanos, impugnando o testemunho das mulheres ou mais enfati-
camente afirmando que tratar-se-ia de um “fantasma” (mais propriamente uma som-
bra, ou skia), como os que povoam o imaginário das camadas populares do Mediter-
râneo Oriental (como se pode depreender, por exemplo, das invocações contidas no 
Papyri Graecae Magicae).

Como elemento subjacente, como se afirmou previamente, e que poderia ser 
considerado o pressuposto teórico de todo o livro, está que as narrativas e memórias 
respondem dinâmica e dialogicamente a questionamentos e interesses/desinteres-
ses que lhe são postos desde o mundo não-cristão, nesse sentido, implicando uma 
relação histórica.

A quinta parte do livro, assinada por Chevitarese e Faria Neto é a que mais 
toma a cultura material como cerne da análise, pretendendo, entre outros objetivos, 
o estabelecimento de uma distinção mais clara entre as cenas que figuram a ressur-
reição da filha de Jairo e do filho único da viúva de Naim.

No primeiro caso, conclui-se por uma restrita circulação da história entre a 
população financeiramente capaz de encomendar um sarcófago a um artesão. Adi-
cionalmente, nas figurações tendeu-se a privilegiar a cena da ressurreição em si - o 
que acrescentaríamos, faz sentido ao pensar no contexto ao qual se destina, a saber, 
o uso de um cliente que tem esperança de poder ter sua própria ressurreição a partir 
do poder soteriológico de Jesus - a presença dos elementos marcadores da interio-
ridade e domesticidade, como a cama, a constância, em figurações diferentes, de 
um cajado ou bastão na mão de Jesus, com o qual toca a criança a ser ressuscitada, 
apontando para um contexto mágico (o bastão como intermediário de um poder?)2, 
ou, similarmente, traçando um paralelo entre Jesus e Moisés.

1  Parece-nos que uma fonte que seria de rico interesse para o autor seria o Discurso aos Gregos 
sobre o Hades, de Pseudo-Josefo, mas da provável autoria de Hipólito de Roma, por suas múltiplas 
dimensões como uma obra pseudepígrafa polêmica que retém distintas camadas da apreensão cristã 
antiga sobre as dimensões do pós vida.

2  Parece-nos que um estudo mais detalhado da representação de cajados ou bastões em contextos 
de poder no mundo judaico-cristão e no mundo helenístico dos séculos I-III EC em geral poderia dar 
conta de explicar se se trata de um topos artístico ou se a particularidade o reveste de algum significado 
especial no contexto da formação de uma memória sobre a identidade de Jesus.
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O último capítulo, que trata da representação imagética da ressurreição do fi-
lho único da viúva de Naim argumenta, por um lado, pela confusão entre as cenas da 
ressurreição da filha de Jairo e do filho da viúva em diversos catálogos museológicos. 
Por outro, argumenta pela dificuldade de enquadramento das representações da 
última narrativa em critérios definitivos, uma vez que parece ter tido uma circulação 
ainda mais restrita que a primeira – constando apenas de um sarcófago sem nenhu-
ma dúvida, de acordo com Chevitarese e Faria Neto.

Ressalta-se que nos esquifes analisados, a cena da ressurreição é integrada 
com outros milagres atribuídos a Jesus nas narrativas canônicas, como o da produ-
ção de vinho no casamento e da multiplicação de pães e peixes. A liberdade inter-
pretativa do cliente que encomenda o sarcófago é assim demonstrada, na medida 
em que seleciona cenas que retratem o poder extraordinário de Jesus, que, como 
exposto acima, provavelmente é lembrado nesse contexto como chave que visa an-
gariar para o defunto a benevolência salvífica diante da morte.

O volume resenhado integra, assim, a partir de diferentes pontos de vista e 
perspectivas metodológicas, temas que são caros ao grupo de pesquisa do LHER/
UFRJ, interrogando a formação histórica de uma tradição religiosa a partir de inquie-
tações do presente (as relações de gênero; as fronteiras entre “ortodoxia” e “hetero-
doxia” como relações de poder; a formação de memórias e identidades a partir de 
práticas e discursos). No sentido de divulgar uma percepção mais plural do cristianis-
mo antigo entre o grande público e também na academia, muitas vezes partidária de 
uma abordagem político-institucional estrita, põe as perguntas mais fundamentais 
no exercício consciente da escrita da história: aquelas sobre as relações entre as fon-
tes, seus pressupostos e contextos de produção, bem como entre a produção atual 
e a tradição historiográfica. 
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O presente trabalho constitui uma amostra despretensiosa de um exercício 
de tradução – nada mais. Trata-se, com efeito, de uma versão brasileira do prólogo 
– discurso inicial do deus Hermes – e de parte do introito, em que entra em cena o 
protagonista, da tragédia Íon, de Eurípides, ou seja, os primeiros cento e onze versos; 
cuja transposição para a nossa língua se deu no contexto da disciplina “Seminário de 
Literaturas Clássicas e Medievais: Traduzir tragédia com Guimarães Rosa”, oferecida 
pela professora Dra. Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa ao longo do segundo semestre 
de 2019, no Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários da UFMG.

Esse processo, complexo e multifacetado, liderado pela professora Tereza Vir-
gínia e em que ora me incluo, consiste, na verdade, em um desdobramento do traba-
lho mais amplo levado a cabo pela Truπersa, “Trupe de Tradução de Teatro Antigo”, 
que, desde 2009 quando foi criada, vem se dedicando a traduzir e encenar alguns 
dos maiores clássicos do drama ático. Nas palavras da própria professora Tereza 
Virgínia e da atriz, pesquisadora e diretora de teatro Anna Mosca:

O foco dessa grande empreitada é exercitar a tradução de textos 
áticos numa dicção brasileira e contemporânea, de modo coleti-

vo e com o compromisso de encenar o texto alcançado e fazer ajustes 
se a cena exigir. As etapas do processo são simultâneas. O coletivo é 
constituído por um grupo heterogêneo de filólogos e helenistas, artis-
tas, técnicos, discentes e docentes. (...) Nesses dez anos de funciona-
mento, a configuração da Truπersa é, contingente e propositalmente, 
flutuante, (...) (2019, p. 13-14).

A dinâmica empregada pela Truπersa, segundo as mesmas autoras (2019, p. 
15), desenvolve-se ao longo de aproximadamente quatro anos – dois dedicados à 
tradução e outros dois à montagem de cada tragédia – e já levou ao palco as peças 
Medeia, Hécuba e Orestes de Eurípides, além de ter publicado, pela Ateliê Editorial, as 
traduções efetuadas pela trupe das três citadas tragédias.
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Entre as especificidades do trabalho desenvolvido pelo grupo – que, diga-se 
de passagem, tem promovido uma reconfiguração de debates essenciais relativos à 
difusão, tradução e recepção da tragédia ática no contexto brasileiro –, convém des-
tacar o preceito fundamental do trabalho coletivo em todos os processos, incluído aí, 
o tradutório: “Sim, desde a leitura, interpretação e versão do grego para o português 
brasileiro, porque, no transporte de uma língua para outra, a troca convival é salutar; 
torna o texto mais carnal, vivo, variado” (BARBOSA; MOSCA, 2019, p. 14).

Outro ponto a ser observado é a proposição de se transcender os limites his-
tórico-culturais por meio da dissolução crítica e consciente das barreiras discursi-
vas tanto brasileiras quanto helênicas. Nesse sentido, a adoção dessa perspectiva se 
revela capaz de inocular na língua portuguesa, por meio da tradução, o influxo ex-
pressivo renovador latente no original – em consonância, nos parece, com a lição de 
Walter Benjamin em seu clássico ensaio: “A tarefa do tradutor é redimir, na própria, 
a pura língua, exilada na estrangeira, liberar a língua do cativeiro da obra por meio 
da recriação [Umdichtung]. Em nome da pura língua, o tradutor rompe as barreiras 
apodrecidas da sua própria língua (...)” (2013, p. 117).

Nesse sentido, convém buscar – sobretudo coletivamente – novas respostas a 
antigas perguntas:

E como desmecanizar intelectualmente a tradução? Na prática, que-
brando automatismos. É preciso que, em textos poéticos, φύσις 

seja sempre traduzido por natureza? Por que não “fibra”? E ψυχή, por 
“alma” – por que não “respiro” ou “alento”? Ou δαίμων, “divindade”, por 
“índole”? O sentido das palavras é criado por elas mesmas junto de su-
as vizinhas. Não optar pelo majoritário, cristalizado ou predominante é 
defender a diferença poética que devolve ao texto sua força libertária e 
libertadora (BARBOSA, 2017, p. 16-17).

No presente trabalho, buscou-se explorar, ainda que de forma incipiente, al-
gumas possibilidades tradutórias que, a despeito de inusuais, nos parecem singu-
larmente produtivas e cujo emprego almeja justamente essa recuperação da “força 
libertária e libertadora” do texto; além de, segundo a lição benjaminiana, romper “as 
barreiras apodrecidas” de nossa própria língua por meio do traduzir. Sob esse viés, 
empregamos, por exemplo, neologismos e metaplasmos, mas também vocábulos 
originários do universo religioso das tradições brasileiras de matriz africana, bus-
cando – também em tônica benjaminiana – diagnosticar certas correspondências ou 
reciprocidades latentes em distintos universos espirituais.

Mais uma vez, subscrevemos aquilo que Tereza Virgínia R. Barbosa preconiza 
no que diz respeito ao traduzir:

A rrematando, resta alcançar traduções em constante movimento 
e mutação, formigamentos incessantes, alternados com fluxos 

de calmaria e rompantes, nos círculos concêntricos crescentes que vão 
do nível dos parágrafos e cenas à totalidade do drama (2019, p. 378).
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Por fim, convém assinalar que a tradução que aqui se apresenta segue a edição 
de Gilbert Murray (2013), disponibilizada pelo Perseus Digital Library (www.perseus.
tufts.edu) e de livre acesso.

Texto & Tradução

Ἑρμῆς

Ἄτλας, ὁ χαλκέοισι † νώτοις οὐρανὸν 
θεῶν παλαιὸν οἶκον ἐκτρίβων, θεῶν 
μιᾶς † ἔφυσε Μαῖαν, ἣ ‘μ᾽ ἐγείνατο 
Ἑρμῆν μεγίστῳ Ζηνί, δαιμόνων λάτριν. 
ἥκω δὲ Δελφῶν τήνδε γῆν, ἵν᾽ ὀμφαλὸν 
μέσον καθίζων Φοῖβος ὑμνῳδεῖ βροτοῖς 
τά τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα θεσπίζων ἀεί. 
ἔστιν γὰρ οὐκ ἄσημος Ἑλλήνων πόλις, 
τῆς χρυσολόγχου Παλλάδος κεκλημένη, 
οὗ παῖδ᾽ Ἐρεχθέως Φοῖβος ἔζευξεν γάμοις 
βίᾳ Κρέουσαν, ἔνθα προσβόρρους πέτρας 
Παλλάδος ὑπ᾽ ὄχθῳ τῆς Ἀθηναίων χθονὸς 
Μακρὰς καλοῦσι γῆς ἄνακτες Ἀτθίδος. 
ἀγνὼς δὲ πατρί — τῷ θεῷ γὰρ ἦν φίλον — 
γαστρὸς διήνεγκ᾽ ὄγκον. ὡς δ᾽ ἦλθεν χρόνος, 
τεκοῦσ᾽ ἐν οἴκοις παῖδ᾽ ἀπήνεγκεν βρέφος 
ἐς ταὐτὸν ἄντρον οὗπερ ηὐνάσθη θεῷ 
Κρέουσα, κἀκτίθησιν ὡς θανούμενον 
κοίλης ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχῳ κύκλῳ, 
προγόνων νόμον σῴζουσα τοῦ τε γηγενοῦς 
Ἐριχθονίου. κείνῳ γὰρ ἡ Διὸς κόρη 
φρουρὼ παραζεύξασα φύλακε σώματος 
δισσὼ δράκοντε, παρθένοις Ἀγλαυρίσι 
δίδωσι σῴζειν: ὅθεν Ἐρεχθείδαις ἐκεῖ
νόμος τις ἔστιν ὄφεσιν ἐν χρυσηλάτοις
τρέφειν τέκνα. ἀλλ᾽ ἣν εἶχε παρθένος χλιδὴν
τέκνῳ προσάψασ᾽ ἔλιπεν ὡς θανουμένῳ.
κἄμ᾽ ὢν ἀδελφὸς Φοῖβος αἰτεῖται τάδε:
ὦ σύγγον᾽, ἐλθὼν λαὸν εἰς αὐτόχθονα
κλεινῶν Ἀθηνῶν — οἶσθα γὰρ θεᾶς πόλιν —
λαβὼν βρέφος νεογνὸν ἐκ κοίλης πέτρας
αὐτῷ σὺν ἄγγει σπαργάνοισί θ᾽ οἷς ἔχει
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ἔνεγκε Δελφῶν τἀμὰ πρὸς χρηστήρια,
καὶ θὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις δόμων ἐμῶν.
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ — ἐμὸς γάρ ἐστιν, ὡς εἰδῇς, ὁ παῖς —
ἡμῖν μελήσει. Λοξίᾳ δ᾽ ἐγὼ χάριν
πράσσων ἀδελφῷ πλεκτὸν ἐξάρας κύτος
ἤνεγκα, καὶ τὸν παῖδα κρηπίδων ἔπι
τίθημι ναοῦ τοῦδ᾽, ἀναπτύξας κύτος
ἑλικτὸν ἀντίπηγος, ὡς ὁρῷθ᾽ ὁ παῖς.
κυρεῖ δ᾽ ἅμ᾽ ἱππεύοντος ἡλίου κύκλῳ
προφῆτις ἐσβαίνουσα μαντεῖον θεοῦ:
ὄψιν δὲ προσβαλοῦσα παιδὶ νηπίῳ
ἐθαύμασ᾽ εἴ τις Δελφίδων τλαίη κόρη
 λαθραῖον ὠδῖν᾽ ἐς θεοῦ ῥῖψαι δόμον,
ὑπέρ τε θυμέλας διορίσαι πρόθυμος ἦν:
οἴκτῳ δ᾽ ἀφῆκεν ὠμότητα — καὶ θεὸς
συνεργὸς ἦν τῷ παιδὶ μὴ ‘κπεσεῖν δόμων —
τρέφει δέ νιν λαβοῦσα. τὸν σπείραντα δὲ
οὐκ οἶδε Φοῖβον οὐδὲ μητέρ᾽ ἧς ἔφυ,
ὁ παῖς τε τοὺς τεκόντας οὐκ ἐπίσταται.
νέος μὲν οὖν ὢν ἀμφὶ βωμίους τροφὰς
ἠλᾶτ᾽ ἀθύρων: ὡς δ᾽ ἀπηνδρώθη δέμας,
Δελφοί σφ᾽ ἔθεντο χρυσοφύλακα τοῦ θεοῦ
ταμίαν τε πάντων πιστόν, ἐν δ᾽ ἀνακτόροις
θεοῦ καταζῇ δεῦρ᾽ ἀεὶ σεμνὸν βίον.
Κρέουσα δ᾽ ἡ τεκοῦσα τὸν νεανίαν
Ξούθῳ γαμεῖται συμφορᾶς τοιᾶσδ᾽ ὕπο:
ἦν ταῖς Ἀθήναις τοῖς τε Χαλκωδοντίδαις,
οἳ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐβοῖδα, πολέμιος κλύδων:
ὃν συμπονήσας καὶ συνεξελὼν δορὶ
γάμων Κρεούσης ἀξίωμ᾽ ἐδέξατο,
οὐκ ἐγγενὴς ὤν, Αἰόλου δὲ τοῦ Διὸς
γεγὼς Ἀχαιός. χρόνια δὲ σπείρας λέχη
ἄτεκνός ἐστι, καὶ Κρέουσ᾽: ὧν οὕνεκα
ἥκουσι πρὸς μαντεῖ᾽ Ἀπόλλωνος τάδε
ἔρωτι παίδων. Λοξίας δὲ τὴν τύχην
ἐς τοῦτ᾽ ἐλαύνει, κοὐ λέληθεν, ὡς δοκεῖ.
δώσει γὰρ εἰσελθόντι μαντεῖον τόδε
Ξούθῳ τὸν αὑτοῦ παῖδα, καὶ πεφυκέναι
κείνου σφε φήσει, μητρὸς ὡς ἐλθὼν δόμους
γνωσθῇ Κρεούσῃ, καὶ γάμοι τε Λοξίου
κρυπτοὶ γένωνται παῖς τ᾽ ἔχῃ τὰ πρόσφορα.
Ἴωνα δ᾽ αὐτόν, κτίστορ᾽ Ἀσιάδος χθονός,
ὄνομα κεκλῆσθαι θήσεται καθ᾽ Ἑλλάδα.
ἀλλ᾽ ἐς δαφνώδη γύαλα βήσομαι τάδε,
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τὸ κρανθὲν ὡς ἂν ἐκμάθω παιδὸς πέρι.
ὁρῶ γὰρ ἐκβαίνοντα Λοξίου γόνον
τόνδ᾽, ὡς πρὸ ναοῦ λαμπρὰ θῇ πυλώματα
80      δάφνης κλάδοισιν. ὄνομα δ᾽, οὗ μέλλει τυχεῖν,
Ἴων᾽ ἐγώ νιν πρῶτος ὀνομάζω θεῶν.

Ἴων
ἅρματα μὲν τάδε λαμπρὰ τεθρίππων
Ἥλιος ἤδη λάμπει κατὰ γῆν,
ἄστρα δὲ φεύγει πυρὶ τῷδ᾽ αἰθέρος
85      ἐς νύχθ᾽ ἱεράν·
Παρνησιάδες δ᾽ ἄβατοι κορυφαὶ
καταλαμπόμεναι τὴν ἡμερίαν
ἁψῖδα βροτοῖσι δέχονται.
σμύρνης δ᾽ ἀνύδρου καπνὸς εἰς ὀρόφους
90      Φοίβου πέταται.
θάσσει δὲ γυνὴ τρίποδα ζάθεον
Δελφίς, ἀείδουσ᾽ Ἕλλησι βοάς,
ἃς ἂν Ἀπόλλων κελαδήσῃ.
ἀλλ᾽, ὦ Φοίβου Δελφοὶ θέραπες,
95      τὰς Κασταλίας ἀργυροειδεῖς
βαίνετε δίνας, καθαραῖς δὲ δρόσοις
ἀφυδρανάμενοι στείχετε ναούς:
στόμα τ᾽ εὔφημον φρουρεῖν ἀγαθόν,
φήμας τ᾽ ἀγαθὰς
100      τοῖς ἐθέλουσιν μαντεύεσθαι
γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν.
ἡμεῖς δέ, πόνους οὓς ἐκ παιδὸς
μοχθοῦμεν ἀεί, πτόρθοισι δάφνης
στέφεσίν θ᾽ ἱεροῖς ἐσόδους Φοίβου
105      καθαρὰς θήσομεν, ὑγραῖς τε πέδον
ῥανίσιν νοτερόν: πτηνῶν τ᾽ ἀγέλας,
αἳ βλάπτουσιν σέμν᾽ ἀναθήματα,
τόξοισιν ἐμοῖς φυγάδας θήσομεν:
ὡς γὰρ ἀμήτωρ ἀπάτωρ τε γεγὼς
110      τοὺς θρέψαντας
Φοίβου ναοὺς θεραπεύω.
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Hermes

Atlas car-comendo1 co’o coro bronzeado
a cóupula2 celeste, dos deuses velha moradia,
duma deusa gerou Maia; e esta, graças a Zeus-Açu3,
pariu a mim, Hermes, informante dos entes.
Ao chão de Delfos venho, onde Febo se assenta
no meio-umbigo do mundo e às criaturas ensoa
o vir e o sobrevir, profetizando todo santo dia.
Veja, não é desfamada a helena cidade
por Palas do dourado pique batizada,
em que à força Febo tomou Creusa, filha
de Ericteu; onde as rochas encaram o vento norte, 
lá no sopé da colina ateniense, Altas Terras,
os principais do solo ático as denomeiam.
Sem que seu pai atinasse – foi a vontade de deus –
Creusa guentou no ventre o fardo. Tempos idos,
em casa desgravidou; a criança, Creusa largou
na gruta mesma em que o deus a subjugara.
Aí desdeixou o menino, por môr de morrer,
no orbículo fundo dum cesto arredondo,
soência de seus antepassados e qual Erictônio,
do chão brotado. Mas a filha de Zeus botou a criança
sob resguardo de duas serepentes-sentinelas4

e a confiou às filhas de Aglauro que a tivessem
sã e salva. Vai daí que o clã de Erecteu tenha
lá seu o uso de criar filhos com serpes
em ouro forjadas. A moça, atando à criança
enfeites que trazia, deixou-a para morrer.
Mas, sendo meu irmão, rogou-me Febo:
“Sangue de meu sangue, vai ao povo autóctone
da notável Atenas – sabes o arraial da deusa –
apanha o recém-nascido da cava penha
com cesto e fralda que ele traz consigo,
e o carrega até o oráculo meu de Delfos,
larga ele lá no portal da minha morada.
O resto – saibas, pois, que é minha a cria –
por minha conta fica.” Eu, no favorável de Lóxias,
mano meu, apanhei o balaio entramado,
carreguei, e no sobpé do santuário

1  A escolha do verbo “carcomer” remete ao atrito de caráter libidinoso entre o corpo do gigante e 
a divindade celeste Plêione a partir do qual teria nascido Maia. A segmentação do verbo em “car-co-
mendo” visa reforçar o caráter sexual da ação para o que também concorre a tradução de “νώτοις” por 
“lombo”. 

2  Aqui, o neologismo “cóupula”, a partir de um metaplasmo desviante, incorpora “cúpula” (οὐρανὸν) e 
cópula, a fim de, mais uma vez, reforçar o caráter libidinal do quadro de abertura.

3  Optamos por traduzir “μεγίστῳ Ζηνί” recorrendo ao termo de origem tupi “açu” presumivelmente 
reconhecível para o leitor haja vista sua significativa presença no vocabulário brasileiro.

4  O metaplasmo “serepente” é empregado por Guimarães Rosa. Aqui aparece combinado com “sen-
tinelas”.
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botei o menino, desvelando a dobrada
fresta do berço pra que a criança se visse.
Raia o disco-sol carreia ao tempo mesmo
em que a profetiza o divo templo adentra
e ao dar c’os olhos no miudinho
pasmou-se que uma guria de Delfos ousasse
disfarçante largar no gongá5 seu doído fruto;
e do sacrário dispunha-se a deitá-lo fora.
A pena, porém, apartou a cruez – e o deus
era consente co’a cria não arredar do congá –
então ela o apanhou e nutriu. Mas que o semeador
era Febo e com a mãe de que brotou não atinava;
e também o guri sua origem nem não sabia.
De pequeno, ao rés dos pejís6 que o nutriam
pagodeava ao léu; feito homem-feito,
os délfios o transfizeram tesoureiro divino
e chefe leal da coisa toda. No ilê7 do deus,
toca a vida pra frente inda hoje santificado.
Já Creusa, aquela que pariu o moço,
com Xuto se enlaçou sob esta sina sorte:
estavam Atenas e calcodôntidas, gentes de
terra eubeia, em remoinho de pé de guerra.
Ele tomou parte na valia de sua haste
e o casório com Creusa foi a prenda paga,
nativo não era não, mas por Éolo de Zeus
nato aqueu. Tempo muito fecunda o ninho,
mas infértil resta ele mais Creusa. Por causa 
de que acodem até este orago apolínio 
desejantes de rebentos. Parece que Lóxias
não dá ponto sem nó nem dorme no ponto.
Mire, achegado neste ilê, dará seu próprio 
fruto a Xuto, e sêmel deste mesmo lhe dirá 
que é; modo que, uma vez na mátria morada,
o reconheça Creusa; o coito de Lóxias fique
segredado e o filho disponha do que convém.
Íon, desbravador de asianos domínios,
nome e renome fará então por toda a Hélade.
Mas então neste fundo-mato de loureiros
entrarei a saber que é feito do menino.
Vejo: vem vindo de Lóxias o gomo
pra rebrilhar o limiar do santuário
com loiros ramos. O nome destinado a ele,
Íon, eu dentre deuses antes denomino.

5 O vocábulo “gongá”, assim como a variante “congá”, no v. 48, designa o espaço consagrado à atuação 
de orixás em tradições religiosas de matriz africana presentes no Brasil. Aqui, ambos foram empregados 
como sinônimos de “templo” na tradução de “δόμος”.

6 “Pejí” pertence também ao léxico religioso de raiz afro-brasileira e designa “altar”.

7 Outra palavra oriunda de tradições religiosas afro-brasileiras, “ilê” foi empregado na tradução de 
“ἀνακτόροις” (santuário, templo).
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Íon

Óia o carro lampiante quadrequino!
Hélios lampeja já por sobre a terra,
e a estrelada zarpa do céu inflamado 
pra santa noite.
Do Parnaso imaculados cumes
resplandejantes a diurna trama
pros mortais ampara.
De mirra resseca, fumarada até as lajes
de Febo revoa.
Assenta-se a mulher délfia na trípode
santíssima e pros gregos verseja os brados
tal e qual rebrame Apolo.
Mas, ó délfios devotos de Febo,
bora lá pros redemunhos de prata
da Castália e, na imaculada água
lavados, sigam, pois, pra casa de deus.
Guardem serenos e benditos lábios, 
e agoiros ditosos
– a quem carece divinação –
relatem co’as próprias línguas.
Pra gente, ofícios: o devido desde o berço
e toda-vida; coa vassoura de louro
e bentas coroas, as veredas de Febo
purgadas se põem e o chão chuviscado
de semeados pingos d’água. E a passarinhada
que esborra o ebó consagrado
na frechada enxoto daqui.
Assim, veja, desprovido de pai e mãe,
mas cuidado por este,
congá de Febo de que cuido eu.

Fontes

EURIPIDES. Íon. In: EURIPIDES. Euripidis Fabulae, vol. 2. Gilbert Murray. Oxford: Cla-
rendon Press, 1913. Disp. em < https://www.perseus.tufts.edu/hopper/>. Acesso em 
18 set 2019.

Referências bibliográficas

AULETE, C. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. 5 volumes. Rio de Janeiro: 
Delta, 1958.

85

90

95

100

105

110



181

GAÎA :  Vol. 11, N. 1.

BARBOSA, T. V. R.. Auscultar Rosa, ouvir os clássicos. Classica, v. 32, n. 2, p. 369-379, 
2019.

______. Prefácio – 2º sinal: traduzindo e fazendo teatro antigo In: EURÍPIDES. Orestes. 
Trupersa: Trupe de Tradução de Teatro Antigo. Dir. de tradução: Tereza Virgínia Ribei-
ro Barbosa. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2017.

BARBOSA, T. V. R.; MOSCA, A. Tragédia grega, sim, por que não? Relato de uma expe-
riência. Teatro: criação e construção de conhecimento, v. 6, n. 2, p. 12-25, 2018.  

BENJAMIN, W. A tarefa do tradutor In: BENJAMIN, W.  Escritos sobre mito e linguagem. 
Org. Jeanne Marie Gagnebin. Trad. Susana K. Lages; Ernani Chaves. São Paulo: Duas 
Cidades; Editora 34, 2013.

BORBA, F. S. (org.). Dicionário UNESP do português contemporâneo. São Paulo: UNESP, 
2004.

LIDDELL, H. G.; SCOTT, R.; STUART JONES, H. A greek-english lexicon. Oxford: Claren-
don, 1996.

MALHADAS, D.; DEZOTTI, M.C.C.; NEVES, M. H. M. (coord.) Dicionário grego-português. 
Vol. I. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2006.

______. Dicionário grego-português. Vol. II. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007.

______. Dicionário grego-português. Vol. III. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008.

______. Dicionário grego-português. Vol. IV. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2009.

______. Dicionário grego-português. Vol. V. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2010.

NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1955.


