DEFINIÇÃO DE MITO
Aventuras de paixão, tragédia, guerra e heroísmo

oferece um ponto de partida para o desenvolvimento de uma
definição prática de mito.

Uma definição simples de mito é que se trata de uma história
fictícia ou meia verdade, mas é muito mais profundo do que isso.
Os estudiosos da mitologia têm se esforçado para apontar uma
definição exata que abranja todos os atributos de um mito. É
engraçado como uma palavra tão pequena define e dá sentido a
ideias elevadas, como a de significado da vida. Não admira que
uma definição exata não tenha sido encontrada ainda!
No uso popular, a palavra mito geralmente segue a definição
simples acima. Por exemplo, uma reportagem na mídia pode
utilizar o termo mito ao tratar de alguma crença comum que o
jornalista quer provar ser falsa. Contudo, os mitos são muito
mais complexos do que falsas crenças ou histórias inventadas.
Os estudiosos de mitologia têm se esforçado para chegar a um
acordo sobre a definição exata, que englobe tudo o que o mito
possa significar. Os mitos podem lidar com questões de origem:
quem você é e de onde veio. Podem ensinar valores ou tentar
explicar os fenômenos naturais. Os mitos estão, muitas vezes,
entrelaçados com a religião, e alguns olham à frente, para o fim
dos tempos.
Este livro trata da mitologia grega e romana, mas esses
não são os únicos mitos. Outras culturas – como a dos povos
japonês, indígenas, indiano, chinês, nórdico, africano, celta,
aborígene e egípcio – têm os próprios mitos. Embora as
histórias possam ser diferentes, todos os mitos compartilham
determinadas características. A análise dessas semelhanças

O mito apresenta várias características que o diferencia de
outros tipos de história. Uma dessas características é a forma
como é criado. Ao contrário da maioria das obras de ficção, os
mitos não são criados por um único autor. Um mito evolui, uma
vez que é contado e recontado repetidas vezes. Os estudiosos
explicam que a mitologia de uma cultura é criada por meio das
interpretações orais de seu povo. Alguém conta uma história
e, então, os ouvintes passam-na para a frente e seus ouvintes
contam-na de novo, e assim por diante. Como os mitos são
contados e recontados, transmitidos de uma pessoa para a
outra, muitas vezes há mais de uma versão da mesma história.
Um mito é uma história religiosa que envolve um poder
ou entidade superior. Os deuses, as deusas e os outros seres
sobrenaturais que aparecem nos mitos são adorados ou
reverenciados. Na cultura que o criou, o mito é considerado
sagrado e tido como verdade.
Um mito pode tentar explicar o desconhecido, como a
criação da Terra e do universo. O mito também tenta responder
às grandes questões fundamentais que todas as pessoas se
fazem sobre o significado e o propósito da existência humana.
Todo mito individual faz parte de uma mitologia maior, um
grupo de histórias que pertencem a uma cultura. Os mitos
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CRIAÇÃO DE MITOS, EXPLICAÇÃO DE FENÔMENOS

que compõem uma mitologia podem estar ligados entre si por
personagens compartilhadas (por exemplo, deuses e deusas
envolvidos), acontecimentos históricos (por exemplo, a Guerra
de Troia) ou temas em comum (por exemplo, amor e sexo). A
mitologia de uma cultura contém verdades socialmente aceitas
que proporcionam um sentimento de identidade, valores
compartilhados e propósito.
Essas características compõem os elementos essenciais
de um mito. Além disso, alguns outros elementos – não
necessariamente essenciais para todos os mitos – podem
aparecer. Por exemplo, muitos mitos destacam atividades que
quebram as leis da natureza. Pessoas se transformam em
objetos inanimados, os mortos ressuscitam, e assim por diante.
Do mesmo modo, os mitos muitas vezes trazem diferentes
planos de existência e a interação entre eles – céu e inferno, por
exemplo, ou o futuro e o passado.

Além de assumir o desafio de enfrentar essas questões
colossais, os mitos também se aventuravam a responder às
divagações mais cotidianas, que incluem:
• a origem de determinadas constelações;
• por que o Sol desaparece durante a noite;
• por que certas criaturas se comportam de determinadas
maneiras (por exemplo, por que a aranha tece uma teia);
• como os males – doença, morte, sofrimento – foram
liberados sobre o mundo;
• como o fogo veio ao homem;
• a mudança das estações.
Gregos e romanos responderam a essas perguntas por meio
dos mitos. Esse elemento explicativo do mito é muito importante
para sua estrutura. Exatamente como qualquer religião, a
mitologia clássica procurou fornecer respostas definitivas para
essas perguntas que sempre reaparecem.

QUESTÕES ANTIGAS
Os antigos, assim como nós, tinham sede de conhecimento.
A maior parte das pessoas queria explicações para aquilo que
consideravam fenômenos que encontravam na vida cotidiana.
Outros iam além e queriam os motivos para a estrutura do
universo. Independentemente da importância ou do tamanho
da questão, uma curiosidade os levava a começar a questionar.
Os mitos eram formados para fornecer explicações para essas
questões, que de outra forma não tinham resposta.

UMA HISTÓRIA PARA CADA LEITOR
Caso goste de histórias de guerra e de bravura em batalhas,
ficará feliz em saber que a mitologia clássica é cheia de cenas
emocionantes de lutas. Os antigos eram grandes guerreiros e os
mitos descrevem seus duelos com grande riqueza de detalhes.
A história da Guerra de Troia, por exemplo, contém muitas
descrições gráficas de combates.
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Os fãs de terror encontrarão uma fascinante variedade
de monstros na mitologia clássica – incluindo alguns que
você nunca sonhou que poderiam estar escondidos debaixo
de sua cama. Do Tifão, que tinha cem cabeças de serpente,
ao Minotauro, que comia crianças, os monstros da mitologia
clássica lhe darão calafrios e poderão até tirar seu sono.
Aventura, tragédia, batalhas e monstros são apenas
o começo. Você também encontrará histórias de feitiçaria
e vingança, assassinato e mistério, crime e castigo, amor
apaixonado e sedução. Amor e sexo desempenham papel
importante na mitologia, incluindo relatos de relacionamentos
escandalosos – como o que existiu entre Afrodite e Ares – e
histórias de amor verdadeiro – como o mito de Perseu e
Andrômeda. Com uma variedade tão grande de histórias para
escolher, a mitologia clássica com certeza tem algo para todos
os gostos!
OS CONTADORES DE HISTÓRIAS GREGOS
Um bardo cego, um artista épico e outros autores antigos

HOMERO: O MAIOR POETA DO MUNDO ANTIGO
É impossível estudar a mitologia clássica sem ouvir falar
no nome de Homero. Ele é considerado não apenas o maior
poeta do mundo antigo mas também um dos maiores – e sem
dúvida um dos mais influentes – artistas do mundo literário. No
entanto, será que Homero realmente existiu? Essa questão tem
sido debatida entre estudiosos, historiadores e por pessoas
comuns há séculos. O que não está em discussão, porém, é a
importância da Ilíada e da Odisseia, obras literárias atribuídas
a Homero.
Várias teorias afirmam que Homero não foi o único autor
de todas as obras atribuídas a ele. Alguns estudiosos até
duvidam de que ele tenha existido. Uma teoria postula que
pessoas diferentes compuseram esses poemas, e o resultado
foi atribuído a Homero mais tarde. Outras teorias sugerem que
Homero compôs a primeira parte da Odisseia e que um ou vários
outros bardos concluíram o poema.

A mitologia não vem de uma única fonte. Os mitos se
desenvolvem uma vez que são contados e recontados,
transmitidos de um contador de histórias para o outro, de uma
geração para a seguinte. Esta seção examina alguns dos
mais importantes criadores de mitos gregos. Esses poetas,
dramaturgos e outros contadores de histórias eram os autores
best-sellers de sua época. Como foram populares e valiosas,
suas obras foram registradas e preservadas.

Entretenimento antigo
Os poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia,
possuem aproximadamente 12 mil linhas cada um. Apresentar
qualquer um desses poemas na íntegra levaria várias noites.
Para os antigos, ouvir um poema épico era uma forma prazerosa
de passar o tempo. Esses dois poemas contam sobre a Guerra
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de Troia e seus desdobramentos. A vitória da Grécia sobre Troia
foi um momento decisivo para os gregos e o catalisador da
fundação de Roma. Esses épicos se tornaram parte integrante
da cultura grega. De fato, diz-se que os gregos introduziram o
estudo dessas obras em suas escolas por volta de 400 a.C.

Hesíodo é outro poeta grego importante. Muitas vezes
chamado de pai da poesia didática grega, ele provavelmente
viveu algum tempo depois de Homero. Ao contrário da poesia
épica homérica, que normalmente narra feitos heroicos e
acontecimentos importantes, a poesia didática conta uma
história para ensinar uma lição moral.
Assim como Homero, Hesíodo é misterioso, mas os
estudiosos de fato conhecem um pouco mais sobre sua vida.

O melhor palpite é o de que ele viveu por volta de 700 a.C.
na aldeia de Ascra, na Grécia central. Segundo seus poemas,
ele foi pastor de ovelhas na juventude e tornou-se agricultor
após a morte do pai. Embora pobre, Hesíodo não era um
camponês típico. Ainda assim, suas obras mostram claramente
a perspectiva de um agricultor que teve uma vida difícil.
Um dia, quando cuidava de seu rebanho, o jovem Hesíodo
foi visitado pelas Musas, deusas da literatura e das artes. Elas
apareceram em meio à névoa e lhe deram um cajado de poeta
e uma voz de poeta. Em seguida, elas lhe disseram para usar
esses dons para contar às pessoas sobre os deuses. Hesíodo
fez o que lhe foi ordenado, chegando a competir em concursos
de poesia. Os resultados dessa visita mística foram as famosas
obras Teogonia e Trabalhos e dias, assim como vários outros
poemas menos conhecidos.
Tal como acontece com Homero, os estudiosos discutem
se Hesíodo foi o único autor de suas obras. Contudo, há um
consenso de que Hesíodo foi uma pessoa real e autor da
maior parte de Teogonia e de Trabalhos e dias. Há suspeitas
de que apenas partes dessas obras foram acrescentadas
posteriormente por outros poetas.
Teogonia atendeu o comando das Musas contando a história
dos deuses. Começando com a criação, esse poema fornece
uma base sobre a qual se pode construir as histórias de deuses
e deusas. Teogonia explica a origem do universo, dos deuses e
do mundo. Trabalhos e dias, um poema com aproximadamente
800 linhas, está estruturado como um desentendimento entre
Hesíodo e seu irmão, Perses, sobre os bens herdados de seu
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Por que há esse ceticismo? As obras de Homero foram
estudadas por séculos. Os estudiosos que compararam a Ilíada,
a Odisseia e outros poemas atribuídos a Homero encontraram
diferenças significativas. Outros observam que as obras
homéricas misturam diferentes dialetos, embora as pessoas
em geral falem em apenas um dialeto. Apesar de as diferenças
entre as obras homéricas levantarem questões sobre quem
as compôs, “Homero”, ainda assim, estabeleceu as bases da
mitologia clássica – quer tenha sido ele um único homem, quer
tenha sido vários autores diferentes.

HESÍODO: ENVOLTO EM MISTÉRIO

falecido pai. Trabalhos e dias está repleto de fábulas e mitos,
enquanto os dois irmãos discutem a questão da herança.

ÉSQUILO: SOLDADO, ARTISTA, DRAMATURGO
O próximo período importante para a mitologia foi o século V
a.C., quando a Grécia viveu um florescimento do teatro. Durante
esse período, três dramaturgos gregos chegaram à fama por
suas peças trágicas. O primeiro deles foi Ésquilo, que escreveu
mais de 90 peças e é por vezes chamado de o pai da tragédia.
Os historiadores conhecem vários fatos a respeito de
Ésquilo. Nascido de uma família aristocrática, perto de Atenas,
por volta de 525 a.C., serviu como soldado nas Guerras Persas e
se tornou um famoso escritor de tragédias. Participou inúmeras
vezes da Grande Dionísia, parte de um festival em homenagem
a Dionísio, o deus grego do vinho.
Competição na Grande Dionísia
Para esse festival, três dramaturgos escreviam, cada um,
três tragédias e uma sátira (uma peça curta com embriaguez,
sexualidade e piadas), que eram encenadas e julgadas na
celebração. Acredita-se que a primeira participação de Ésquilo
na competição tenha ocorrido em torno de 499 a.C., com sua
primeira vitória em 484 a.C. A partir de então, ganhou o prêmio
principal em quase todas as competições (embora tenha sido
derrotado uma vez pelo seu protegido Sófocles).
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Considera-se que Ésquilo tenha escrito 90 peças durante
a vida, das quais aproximadamente 80 são conhecidas apenas
por fragmentos que sobreviveram. Somente sete de suas peças,
todas elas tragédias, permanecem intactas hoje: Os persas,
Os sete contra Tebas, As suplicantes, Agamenon, Coéforas,
Eumênides (as três últimas fazem parte da famosa trilogia
Oresteia) e Prometeu acorrentado.
Um dos principais temas dessas tragédias é a justiça.
Ésquilo acreditava que os deuses e as deusas às vezes se
ressentiam das tentativas dos mortais de alcançar a grandeza,
que eles viam como arrogância. As divindades com frequência
buscavam justiça enganando uma pessoa e provocando a
queda dela em função do orgulho. O injusto nem sempre era
punido diretamente; em alguns casos, a punição caía sobre os
descendentes do culpado.
Ésquilo morreu por volta de 455 a.C. em Gela, na Sicília,
com 69 anos. A causa de sua morte é desconhecida, embora um
boato (que parece ter sido iniciado por um escritor de comédia)
alegasse que teria sido morto quando uma águia derrubou uma
tartaruga em sua careca. Independentemente disso, Ésquilo foi
homenageado com um funeral público no qual foram realizados
sacrifícios e encenações teatrais.
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SÓFOCLES: O ESCRITOR DE TRAGÉDIAS DE MAIOR
SUCESSO
Sófocles, um aluno de Ésquilo, é considerado por muitos o
mais bem-sucedido dos escritores de tragédias gregas. Assim
como seu professor, Sófocles viveu durante uma época de
muitas guerras, incluindo as Guerras Persas (546-479 a.C.) e
a Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.). A obra de Sófocles foi
influenciada por esses conflitos.
Nascido em uma família rica, em 496 a.C., Sófocles foi
enviado a Atenas para receber uma boa educação. Estudou
técnica militar, Ciência, Matemática, Filosofia, Governo, Direito,
Astronomia e Artes. Há uma crença amplamente difundida de
que Sófocles estudou sob a orientação de Ésquilo.
Sófocles foi um homem talentoso e popular, que se
sobressaiu em quase tudo o que fez. Ele era bonito e muito
respeitado. Ocupou diversos cargos públicos e foi patrono das
artes. Ele também participou da Grande Dionísia, e obteve sua
primeira vitória em 468 a.C., com 29 anos. Ele ganhou essa
competição mais 18 vezes (algumas fontes afirmam que foram
24 vezes).
Édipo
Graças a Sófocles, o caráter de Édipo é amplamente
conhecido. Sófocles começou com o mito básico de Édipo e
expandiu-o criando três de suas tragédias mais famosas: Édipo
Rei, Édipo em Colono e Antígona. Os deuses também aparecem
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em suas obras. Sófocles via os deuses como seres superiores
e os humanos como sujeitos a suas decisões. Se os deuses
achavam que um homem deveria ser punido, por exemplo, ele
era de fato levado à justiça.
Estima-se que Sófocles tenha escrito 123 peças durante sua
longa vida. Hoje, somente sete sobreviveram intactas: Édipo
Rei, Édipo em Colono, Antígona, Aias, As Traquínias, Filoctetes
e Electra. Cada uma dessas peças foi elaborada com base na
mitologia. Guerra e conflitos eram temas frequentes, os quais
causam muita dor e sofrimento para suas personagens. As
peças sugerem que é por meio da dor e do sofrimento que as
pessoas se tornam mais humanas.
Sófocles morreu por volta de 409 a.C., com 90 anos. Do
mesmo modo que ocorreu com Ésquilo, circularam rumores
improváveis sobre a causa de sua morte. Um rumor alegava
de forma bem-humorada que ele havia morrido durante uma
tentativa de recitar uma frase longa de uma de suas peças sem
parar para respirar; outro dizia que ele se engasgou com uvas.
Independentemente disso, Sófocles teve uma vida longa e plena
e deu uma contribuição importante para a literatura grega e para
a nossa compreensão da mitologia.
EURÍPIDES: UM FILÓSOFO POLÊMICO
O último dos grandes escritores de tragédias gregas foi
Eurípides, conhecido hoje por suas peças filosóficas e suas fortes
personagens femininas. Eurípides questionava constantemente
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tudo o que os gregos consideravam sagrado. Por esse motivo,
foi polêmico em sua época; de fato, ele foi abertamente criticado
e pouco apreciado em vida.
Eurípides nasceu por volta de 480 a.C. na ilha de Salamina.
Pouco se sabe sobre seu passado, embora evidentemente
tivesse sido bem-educado, o que sugere que sua família teria
sido rica. É provável que tenha estudado o mesmo conjunto
amplo de matérias que Sófocles, mas Eurípides desenvolveu
forte paixão pela Filosofia; ele questionava pressupostos
acalentados pelos gregos e era abertamente cético em relação
aos deuses e às deusas.
Eurípides começou a escrever peças com aproximadamente
18 anos. Ele também competiu na Grande Dionísia, começando
em 455 a.C., mas só ganhou por volta dos 40 anos. Considerase que Eurípides tenha escrito 92 peças, embora apenas 17
tragédias tenham sobrevivido (note-se, porém, que esse número
é maior do que a quantidade de peças sobreviventes de Ésquilo
e Sófocles somadas).

Como filósofo, Eurípides apreciava o realismo, e suas peças
refletiam isso. Suas obras têm como protagonistas pessoas
comuns do dia a dia. Mesmo as divindades atuam em um
nível comum; as pessoas muitas vezes se igualam a elas em
importância. Eurípides também enfatizava fortes personagens
femininas, tornando-as protagonistas que recebiam tanto
reconhecimento quanto o herói de guerra tradicional. Ele via os
humanos como seres complexos e multifacetados. Considerava
essencial que as pessoas reconhecessem os dois lados de si
mesmas – corpo e mente –, em vez de fingir que as pessoas são
principalmente racionais ou divinas.
Um dos aspectos que proporcionou notoriedade a Eurípides
foi sua biblioteca, considerada uma das primeiras na história a
ser reunida por um indivíduo. Embora tivesse vivido em Atenas
durante a maior parte da vida, mudou-se para a Macedônia,
onde morreu por volta de 406 a.C. com 77 anos.

Muitas peças mitológicas
As peças de Eurípides que você pode ler hoje são:
Andrômaca, Hécuba, Ifigênia em Áulis, As bacantes, Alceste,
Medeia, Héracles, Hipólito, As suplicantes, Electra, Íon, As
troianas, Ifigênia em Táuris, As fenícias, Helena e Orestes.
Assim como os outros escritores de tragédias gregas, Eurípides
utilizou a mitologia como base para suas peças.

14

15

16

Este material não tem valor comercial. Distribuição gratuita

