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EDITORIAL 

 

Eu luto pela vida: um trabalho real, que vale 
a pena. Não tenho nenhum desejo de morrer, 

mas já vivi tão perto da morte e de suas 

consequências que a vejo agora como algo 

natural. Todos nós devemos morrer um dia, 

mas a morte sempre virá cedo demais para o 

homem ou a mulher que tem uma intensa 
sede de viver. Cada minuto que passa tem um 

significado, uma profundidade maior do que 

qualquer outra coisa, mesmo que pareça 

comum e rotineiro. Cada rajada de vento, 

cada canto da cigarra, cada revoada de 
pombos é como um poema. – Marianella 
García Villas (El Salvador, 1980). 

 

Caros leitores sejam bem-vindos à edição comemorativa de um 

ano da Revista Mythos. Nessa edição, apresentamos o dossiê “A morte 

desvendada: percepções sobre o além no mundo antigo e medieval”, no 

qual estão inseridos diversos artigos que objetivam analisar as mais 

variadas concepções acerca da morte e suas visões inseridas nas 

sociedades antigas e medievais.  

A morte é um produto da sociedade. Por ser um produto social, a 

morte é também um produto da História, seja em virtude dos seus 

modos de acontecer aos indivíduos, seja em razão de sua rejeição por 

parte de ritos e crenças, seja por sua apropriação pelos sistemas de 

poderes. A História, produto da vida dos homens, é também resultado 

da morte deles. As transformações que ocorrem nas sociedades têm, na 

morte dos homens, a sua origem, uma vez que as gerações seguintes 

nem sempre seguem valores e costumes de seus antecessores. A 

História é a ciência da mudança. As sociedades atingem novos estágios 

de desenvolvimento porque, em parte, morrem para seus estágios 

anteriores1.  

Contudo, é interessante ressaltar que a morte é um sistema social 

que se representa pelo silêncio, embora sua realidade seja 

eminentemente barulhenta. Trata-se de um paradoxo: a morte está 

presente no cotidiano de toda sociedade, como uma realidade intangível 

                                                 
1 BECKER, E. A negação da morte. Rio de janeiro: Record, 2007, p. 101 
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da qual não se pode escapar, mas da qual se esquiva com o calar-se. 

Não se fala sobre a morte. Nos adágios populares: “falar, atrai”2.  

Não se fala da morte, pois a tememos; e a tememos, pois ela é:  

Irreparável... Irremediável... Irreversível... Irrevogável... 

Impossível de cancelar ou de curar... O ponto sem retorno... O 

final... O derradeiro... O fim de tudo. Há um e apenas um 

evento ao qual se podem atribuir todos esses qualificativos na 

íntegra e sem exceção. Um evento que torna metafóricas todas 
as outras aplicações desses conceitos. O evento que lhes 

confere significado primordial - prístino, sem adulteração nem 
diluição. Esse evento é a morte. (BAUMAN, 2008, p. 44). 

 

O medo da morte reside nas suas peculiaridades: morte significa 

que nada acontecerá depois, ou seja: nada que nós, seremos humanos 

possamos ver, ouvir, tocar, cheirar, usufruir ou lamentar. É por esse 

motivo que a morte permanece incompreensível para os vivos3.  

A morte é a representação do “desconhecido”, o maior dentre 

todos os “desconhecidos”. E o destino é inefável: o que quer que 

tenhamos feito para nos preparar para a morte jamais será suficiente. 

Ela nos encontrará sempre despreparados. Mas somente os seres 

humanos possuem consciência da inevitabilidade da morte e apenas os 

seres humanos enfrentam a assombrosa empreitada de sobreviver 

apesar deste conhecimento4.  

Ao longo da História, as sociedades humanas construíram 

estratégias para lidar com esse medo, sendo a mais comum a ideia que 

não se trata do fim, mas da passagem de um mundo para outro, uma 

das mais relevantes invenções culturais da História. 

Os moribundos não vão deixar o único mundo que existe para 
se dissolver e desaparecer no submundo da não-existência, 

apenas se mudarão para outro mundo - onde continuarão 

existindo, conquanto numa forma um tanto diferente (embora 

confortavelmente familiar) daquela que se acostumaram a 

chamar de sua. A existência corporal pode acabar (ou ser 

meramente suspensa até o retorno, ou dia do juízo final, ou 
tomar uma forma apenas para assumir outra forma corpórea, 

como no eterno retorno por meio da reencarnação). Os corpos 

usados e gastos podem se desintegrar, mas o "estar no mundo" 

não está confinado a esta carapaça de carne e ossos aqui e 

agora. (BAUMAN, 2008, p. 45). 

                                                 
2 Op. Cit., 2007, p. 101 

3 BAUMAN. Z. Medo líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 44. 

4 Op. Cit., 2008, p. 45. 
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Não se pode escapar da vida após a morte. Contudo, a maneira 

pela qual esta vida será vivida dependerá das ações humanas antes da 

morte: “pode ser um pesadelo. Pode ser uma bem-aventurança”5  

Cada sociedade, ao longo do tempo, construiu e reproduziu sua 

visão sobre a vida e, principalmente, sobre a morte. As nossas 

concepções sobre o destino da alma nos dias atuais são produtos de 

séculos de especulação religiosa e também, em certo sentido, científica. 

Somos herdeiros de uma construção cultural de longa duração e muitas 

vezes negligenciamos essas origens, quer por desconhecimento, quer 

por acreditarmos que estamos totalmente dissociados do passado e das 

sociedades antigas e medievais. Até que ponto as nossas visões sobre a 

vida e sobre a morte foram escolhas nossas? Até que ponto podemos 

falar de “nossa visão”? E até que ponto estamos conscientes destas 

visões? 

É importante ressaltar que as civilidades antigas e medievais 

influenciaram diretamente a construção da cultura ocidental 

contemporânea da qual fazemos parte. Negar a relação com tais 

influências é negligenciar a nossa própria origem, é recusar os aspectos 

fundamentais que contribuíram para que nos tornássemos quem somos 

hoje. 

Esperamos que os textos aqui apresentados possam contribuir 

para a compreensão da nossa realidade contemporânea e que possam 

ainda despertar o interesse de novos pesquisadores sobre este tema tão 

instigante. Por fim, desejamos uma ótima leitura a todos!  

 

Fabrício Nascimento de Moura 

Editor 

  

 

 

 

 

                                                 
5 Op. Cit., 2008, p. 47 
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A MORTE FEMININA EM DOIS EPISÓDIOS D’A DEMANDA 

DO SANTO GRAAL: ENTRE EVA-PECADORA E A VIRGEM 

MARIA  

 

Adriana Zierer6 

 

RESUMO: Este artigo discute o significado da morte de duas 
personagens da novela de cavalaria A Demanda do Santo Graal, do 

século XIII, narrativa com forte influência eclesiástica. O texto 
apresenta uma visão misógina, mas também é possível observar 
imagens femininas positivas no manuscrito. Analisamos o papel da 

morte da filha do rei Brutus, apaixonada, sem ser correspondida, pelo 
cavaleiro Galaaz, associada à imagem da Eva-pecadora. Em 

contraponto com a primeira, abordamos a morte da donzela ideal na 
Demanda, associada à figura da Virgem Maria, a irmã de Persival, que 
ocorre para que esta jovem pudesse curar uma leprosa. O objetivo é 

refletir sobre o papel de ambas as donzelas na salvação feminina e 
masculina, bem como, na condução dos eleitos ao Santo Graal. 

Palavras-Chave: Morte, A Demanda do Santo Graal, filha do Rei Brutus, 
irmã de Persival, Eva, Virgem Maria. 

 

ABSTRACT: This paper discusses the meaning of two character’s death 
in the novel of chivalry The Quest for the Holy Grail, from 13th century, 

narrative with deep ecclesiastical influence. The text presents a 
misogynous conception, but it is also possible to observe female positive 
images in the manuscript. We analyze the death of Brutus’ daughter, in 

love impassioned, unrequited, by the knight Galahad, associated to the 
image of the sinner Eve. In counterpoint with the first one, we address 

the death of Persival’s sister, which occurs so that this damsel could 
cure a leprous woman. The objective is to reflect about the role of both 
maidens in female and male salvation, as well, as in the conduct of the 

chosen ones to the Holy Grail.  

KEYWORDS: Death, The Quest for the Holy Grail, daughter of King 

Brutus, sister of Persival, Eve, Virgin Mary. 

                                                 
6 Doutora em História. Docente da Graduação e do Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Docente do Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
Coordenadora dos grupos de pesquisa Brathair – Grupo de Estudos Celtas e 

Germânicos e Mnemosyne – Laboratório de História Antiga e Medieval. 
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INTRODUÇÃO 

 

No período medieval havia a concepção do ser humano como um 

homo viator, peregrino neste mundo, o século, corrupto pelo pecado, daí 

o contempus mundi (desprezo do mundo) e a ideia difundida pelos 

oratores de que cada indivíduo esperava a chegada do Reino Celeste, 

onde desfrutaria da presença de Deus, no Paraíso. Para isso, de acordo 

com a concepção eclesiástica vigente, era necessário seguir os corretos 

preceitos cristãos, frequentando missas, fazendo doações e jejuns, a 

confissão e evitando cometer os pecados. 

A morte era desejada e esperada. Havia apenas o medo de não 

estar preparado para a hora da morte, de não ter se arrependido dos 

pecados e obtido a penitência, daí a concepção de que todo o cristão 

deveria se manter vigilante, evitar as tentações, as quais poderiam 

ocorrer até no momento do último suspiro, quando o diabo poderia se 

aproximar dos indivíduos e os levar a duvidar de Deus, podendo levar 

suas almas à danação7.  

Também era importante a ação dos vivos pelos mortos, pois se 

acreditava que, devido aos pecados veniais (aqueles que podiam ser 

perdoados), a maioria dos humanos iria em primeiro lugar ao 

Purgatório, lugar intermediário entre o Paraíso, lugar de felicidade e do 

desfrutar da presença de Deus, e o Inferno, local da Danação, dos 

castigos eternos em virtude dos pecados capitais, habitado por Satanás 

e por outros demônios. Por isso, era indicado que cada um, através do 

seu livre arbítrio, realizasse as corretas ações cristãs; também era 

importante que os entes queridos intercedessem pelo morto, mandando 

rezar missas e fazendo doações pela salvação da sua alma (LE GOFF, 

2003; SCHMITT, 1999).  

A Demanda do Santo Graal é uma novela de cavalaria com forte 

influência religiosa, num momento de cristianização e prosificação da 

Matéria da Bretanha. Nesta obra, produzida em francês e traduzida 

para o português em meados do século XIII8, o amor cortês é 

                                                 
7
 Os livros referentes à Arte do Bem Morrer (Ars Moriendi) continham imagens 

retratando a luta entre anjos e demônios pela alma enquanto o moribundo estava 

estendido na cama, próximo do último suspiro. Ver Ariès, 2012. 

8 O texto faz parte da segunda prosificação da Matéria da Bretanha e chegou a 
Portugal em meados do século XIII trazido pelo Conde de Bolonha e depois rei de 

Portugal, D. Afonso (Afonso III). Atualmente pertence ao códice 2594 da Biblioteca 
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condenado. Há um elogio da castidade, da virgindade e daqueles que 

seguem os preceitos cristãos. Por este motivo, o herói principal a dar 

cabo das aventuras do Graal, cálice com o sangue de Cristo vertido na 

Cruz após a crucificação, é Galaaz, cavaleiro virgem e puro, por este 

motivo, predestinado ao Santo Graal.   

Nos estudos da atualidade, o gênero se baseia nas relações entre 

homens e mulheres, cujos papéis são construídos historicamente 

(SCOTT, 1989, PERROT, 2001, SILVA, 2004). A relação dos homens 

com o feminino é fundamental na narrativa para mostrar quem são os 

cavaleiros escolhidos. É mencionado explicitamente no texto que os 

cavaleiros não poderiam ter aventuras amorosas durante a Demanda e 

a mulher, na maior parte dos casos, representa um risco para o 

prosseguir masculino na busca, para o encontro do objeto sagrado 

capaz de garantir prosperidade ao reino de Artur.  

É devido aos pecados do rei e da maior parte dos cavaleiros que o 

Santo Vaso se afastou, o que gerou um movimento por parte dos 

cavaleiros para que fosse resgatado. Porém somente os três cavaleiros 

eleitos (Galaaz, Persival e Boorz) e mais nove, totalizando doze9, em 

analogia aos doze apóstolos de Cristo, serão capazes de contemplar de 

novo o Santo Graal no castelo de Corberic. A maioria da cavalaria 

arturiana é composta por maus cavaleiros, sujeitos aos sete vícios 

mortais. Além disso, os maus cavaleiros, em muitos casos, atacavam e 

matavam mulheres, o que mostra que eram indignos da aventura do 

Graal. 

 Ainda que muitas vezes a narrativa apresente uma visão 

misógina, em virtude de, em muitos casos, a mulher estar associada ao 

demoníaco, há também no manuscrito exemplos femininos positivos, 

vinculados à Virgem Maria. Desta forma, podemos destacar que os 

modelos principais da narrativa são Galaaz, com analogias a Cristo, e a 

irmã de Persival, seu contraponto e com analogias à mãe de Jesus. 

                                                                                                                                               
Nacional de Viena. Faz parte de um conjunto de textos anônimos que foram escritos 

em francês com importante circulação. Sobre  a prosificação da Matéria da Bretanha e 
a Demanda, ver, entre outros, as introduções das edições de Nunes (1995) e Megale 

(1988). Outros estudos importantes sobre a obra são de Mongelli (1995),  Megale 

(1992, 2001) e Castro (2003-2006). 

9 Os cavaleiros que conseguem ver outra vez o Santo Graal são: Galaaz, Persival, 

Boorz, Elaim, o Branco, Palamades, Meliam de Dinamarca, Artur, o Pequeno, 
Claudim, Meraugis de Porlegues e Persidos de Calaz. Ver (DSG, 2005, p. 433); 

FERNANDES, 2010. 
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Neste artigo analisaremos dois episódios de morte feminina. A primeira, 

a morte da filha do rei Brutus, associada à figura de Eva e que se 

apaixona por Galaaz, e a segunda, a morte da irmã de Persival, ligada 

ao ideal mariano, com objetivo de salvar uma leprosa e os partidários 

desta dama, os quais exigiam o sangue da donzela pura. 

Para compreendermos a importância do episódio “Como Galaaz e 

Boorz foram Hóspedes do rei Brutus” é necessário falar um pouco sobre 

o protagonista da Demanda. Galaaz, o cavaleiro perfeito, cujo nome 

significa o “puro dos puros”. Este possui uma ambiguidade ligada a si, 

que é o fato de ser filho do pecado, em virtude de ser um bastardo. Era 

filho de Lancelot do Lago, que em outras narrativas foi considerado o 

“melhor cavaleiro do mundo” (CHRÉTIEN DE TROYES, 1991)  mas que 

na Demanda tem sua conduta condenada por amar a rainha Genevra e 

trair o seu senhor, o rei Artur.  

Galaaz é concebido por ocasião do feitiço perpetrado pela filha do 

guardião do Graal, Amina. Apaixonada por Lancelot toma a forma de 

Genevra e assim o herói Galaaz é gerado. Embora filho de uma relação 

fora do casamento, o jovem possui uma série de virtudes. Possui 

analogias com o Salvador por ser capaz de curar endemoniados, 

leprosos, paralíticos, tal qual Cristo. Passa toda a Demanda rezando, 

jejuando e se confessando com eremitas, homens com grande pureza, 

afastados do mundo e que são capazes de interpretar os sonhos dos 

cavaleiros, bem como de fazer previsões (TODOROV, 1976). Devido ao 

fato de ser da linhagem dos guardiões do Graal e em virtude de suas 

qualidades, Galaaz obtém sucesso na sua empreitada.  

O herói é sempre vencedor dos combates. Como 

comprometimento com a sua condição, usa uma estamenha ou cilício, 

túnica de lã com farpas, vestimenta dos penitentes, junto à pele, como 

forma de afastamento dos prazeres carnais. Logo no início da narrativa, 

um eremita o classifica como “santa coisa e santa criatura” (DSG, 1995, 

p. 20) ou ainda “coisa santa e honrada” (DSG, 1995 p. 23), prevendo 

que ele encerraria as aventuras da narrativa.  

Galaaz chega à corte de rei Artur pouco depois da aparição do 

Santo Graal na távola redonda. O Santo Vaso alimenta a todos de 

maneira material e espiritual, é visto coberto por um pano branco e 

havia irradiado grande luz (DSG, 1995, p. 35-36). A luz, atributo da 

divindade, também está associada a este cavaleiro, que possui grande 

beleza física, símbolo da sua perfeição espiritual (MUNIZ, 2004).  
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Ao longo da Demanda, Galaaz recebe objetos que confirmam a 

sua eleição: é o único a conseguir tirar uma espada do Pedrão, 

simbolizando a sua supremacia religiosa, pois nenhum outro cavaleiro 

consegue esta façanha; se senta no assento perigoso, local a ele 

destinado e onde outros que tentassem a prova morreriam. Obtém o 

escudo branco da cruz vermelha, símbolo dos Cruzados e das ordens 

militares religiosas, como os templários. A cruz do escudo havia sido 

feita com o sangue das narinas de Josefes, filho de José de Arimatéia. 

Por fim, recebe a espada da estranha cinta, cuja bainha era feita dos 

cabelos da irmã de Persival, outro dos cavaleiros eleitos e que é a 

personagem por excelência ligada à Virgem Maria, sobre cuja morte 

iremos relatar. Todos esses objetos só poderiam ser utilizados por este 

cavaleiro, por ele ser o mais puro (ZIERER; BRAGANÇA JR., 2017). 

Outros dois heróis o acompanhavam e tinham proximidade com a 

sua pureza, ainda que inferiores ao grau de perfeição de Galaaz, o que é 

determinado, mais uma vez, pela relação dos cavaleiros com o feminino. 

Persival era virgem, como Galaaz, mas fora tentado uma vez por uma 

donzela. É Deus quem se manifesta através de uma voz e impede que 

Persival cometa o pecado da luxúria. Já Boorz havia prometido 

permanecer virgem, mas foi enfeitiçado uma vez por uma jovem. Por 

este motivo, havia incorrido no pecado da luxúria, ainda que 

inconscientemente e do qual havia resultado em descendência. Elaim, o 

Branco, seu filho, também era cavaleiro da távola redonda.  

Galaaz e seus dois companheiros, Persival e Boorz, são os 

principais eleitos a encontrar o Graal. A seguir temos o episódio que 

resultou na morte da filha do rei Brutus e que prova, na narrativa o 

motivo de Galaaz ser, entre todos os cavaleiros da távola redonda, o 

mais puro. 

 

1. Galaaz e a Mulher-Eva: A Morte da Filha do Rei Brutus 

 

No discurso eclesiástico todos os males advindos da luxúria estão 

associados à mulher, muitas vezes entendida como próxima da figura 

demoníaca por ter sucumbido ao apelo da serpente e provado do fruto 

proibido, além de oferecê-lo a Adão. 

A figura 1 representa a Queda de Adão e Eva, que, num primeiro 

momento, viviam felizes e em harmonia com o Criador; o fato de terem 
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sucumbido à tentação levou a sua posterior expulsão daquele local. A 

partir de então o homem viverá do suor do seu trabalho e a mulher dará 

a luz em meio a dores, como forma de punição pelo pecado do orgulho, 

quando ambos desobedeceram a Deus, motivados por Eva, que queria 

comer o fruto que lhes garantiria o conhecimento do bem e do mal,  

proibido por Deus (Gen 3, 16-19). Eva queria se igualar a Deus e 

teólogos como Santo Agostinho afirmaram que ela tinha consciência do 

seu ato. 

Autores como Schmitt afirmam a importância da imagem no 

medievo. A Bíblia afirma que o homem é feito à imagem e semelhança 

de Deus. As imagens no medievo eram compostas por vários elementos, 

pois pensar numa imagem verbal também acarretaria isso ser expresso 

numa imagem mental. Essas poderiam ser trazidas, por exemplo, por 

relatos literários, como no caso da Demanda e suas concepções acerca 

da mulher como Eva, como no caso da filha do rei Brutus, entre outras 

personagens.  

No caso das imagens visuais, como será visto a seguir, auxiliavam 

os indivíduos a se transportarem do mundo visível ao invisível, 

aproximando os humanos de Deus e também consolidando 

determinadas concepções de mundo. A seguir, Adão, Eva e a serpente 

são apresentados na figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Queda de Adão e Eva. Apocalypse (Welles Apocalypse). Século XIV. Brittish Library. 

Royal 15 D II f. 2 
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Como é possível observar (fig. 1), Adão e Eva estão prestes a 

comer o fruto proibido, não mencionado na Bíblia, mas representado na 

maior parte das vezes como sendo uma maçã10. O casal está separado 

pela Árvore da Vida e ambos fitam a serpente, que possui um rosto 

feminino, coberto por uma touca. O animal olha para Eva, que é 

representada com os cabelos soltos e segurando a maçã. Esses dois 

elementos, a proximidade com o réptil, que possui as feições femininas, 

e o fato de segurar o fruto proibido, enfatizam a culpa do pecado 

original ser feminina. Este pecado foi redimindo somente quando Cristo 

se sacrificou na Cruz para que os humanos fossem perdoados por 

Deus.  

Sobre a Queda, o teólogo Pedro Abelardo, por exemplo, afirmou no 

século XII que Adão havia comido a maçã para não desgostar Eva 

(DUBY, 2001, p. 57), o que contraria a ideia de racionalidade e 

inteligência atribuída neste período ao masculino e só pode ser 

justificado pelo fato de as mulheres estarem próximas da figura 

demoníaca e “enfeitiçarem” os homens.  

As mulheres são muitas vezes vistas como ardilosas, mentirosas e 

cheias de vícios, levando os homens ao pecado. “Eva tinha parte com o 

Diabo: algumas vezes mesmo, a serpente enrolada em volta da árvore 

da Vida tinha a mesma cabeça que ela, encantadora”, como foi possível 

ver na figura 1, entre outras representações da mesma cena 

(L’HERMITE-LECLERCQ, 1990, p. 300). A serpente nesta e em outras 

imagens é “quase completamente antropomorfizada” e parece sussurrar 

a Eva as palavras da tentação, assim como as sereias da Antiguidade 

atraíam os marinheiros com a música e os faziam naufragar (FRUGONI, 

1991, p. 473). 

 Muitos clérigos irão afirmar a inferioridade feminina pelo 

fato de a mulher ter nascido da costela de Adão. Neste sentido não seria 

feita à imagem e semelhança de Deus, ao contrário daquele. Quanto ao 

seu papel na concepção, era considerada mero receptáculo, 

acreditando-se que somente o homem teria parte ativa neste processo 

                                                 
 10 Relacionado ao fato de em latim a palavra malum, significa tanto “mal”, como 

“maçã”. Em culturas pagãs como a greco-romana, a céltica e a germânica, a maçã é 

símbolo de prosperidade, juventude e muitas vezes permite o acesso ao Outro Mundo. 

Avalon, por exemplo, onde o rei Artur foi levado para curar seus ferimentos, significa 

“terra das maçãs”. Ver ZIERER, 2001, p. 108. No medievo, outras frutas também 
foram associadas ao fruto proibido, como a uva e o figo. Ver FRANCO JR., 1996, p. 57; 

ZIERER, 2001, p. 112-113. 
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(KLAPICH-ZUBER, 2002, p. 141-142). Desta forma, no episódio da 

donzela-Eva percebe-se que a Demanda reforça estereótipos do período 

sobre o feminino difundidos pelo olhar clerical. 

Passamos a explicar um importante episódio da Demanda, onde 

predomina a imagem da mulher-Eva. Estando juntos, Galaaz e Boorz 

chegam a um palácio. O rei Brutus os vê da janela, convidando ambos 

como hóspedes. Este possuía “uma filha de quinze anos que era a mais 

formosa donzela do reino de Logres” (DSG, 1995, p. 90) (grifo nosso), 

cujo nome não é revelado11, a qual ao vê-lo pela primeira vez, se 

apaixona perdidamente pelo cavaleiro eleito: “Galaaz lhe pareceu tão 

formoso e tão bem talhado que o amou de coração, que nunca amou 

coisa no mundo tanto” (DSG, 1995, p. 90). 

 A seguir a donzela se maldiz e a expressão morte ou morrer 

começa a aparecer várias vezes na narrativa, indicando um desfecho 

trágico daquele amor. Por exemplo, afirma que “se não o houvesse a sua 

vontade que morreria” (DSG, 1995, p. 91). O texto apresenta a filha do 

rei Brutus com traços de Eva e tomada pelo pecado da luxúria. Essa 

jovem nunca havia demonstrado interesse amoroso por ninguém, daí 

surpreender a sua atitude. 

 É um amor que precisa ser consumado, segundo a lógica da 

donzela, ainda que trouxesse desgraças a ela própria, a sua família 

e/ou ao cavaleiro. A jovem demonstra irracionalidade e desejo 

incontrolável em obter a consumação de sua paixão. 

A donzela se mostra irritadiça, agitada e chorosa e sua ama 

descobre os sentimentos da primeira por Galaaz e seu intuito de 

consumar a paixão. Tenta dissuadi-la de seu intento, mostrando calma 

e ponderação, sugerindo que o cavaleiro estava de passagem, iria 

embora logo, enquanto a donzela, chora e se desespera, não 

conseguindo tirá-lo da cabeça. A servente também enfatiza que, se a 

jovem efetivasse o seu desejo, o pai descobriria, o que acarretaria 

desgraças. Chama a donzela de “encantada” e “louca” (DSG, 1995, p. 

92), tentando fazer com que retomasse o juízo.  

Num primeiro momento, a donzela parece concordar com a sua 

serva. No entanto, mostrando que não se convencera dos conselhos da 

                                                 
11 No medievo muitas vezes, segundo Duby (2001), as mulheres são concebidas como 
filhas de ou mulheres de. Na Demanda várias personagens femininas são conhecidas 

assim: a filha do rei Brutus, a irmã de Erec, a irmã de Persival, entre outras. 
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ama, a filha do rei Brutus no meio da noite “em camisa empero mui 

vergonhosa e com gran pesar de que havia de fazer contra sua vontade o 

que lhe amor mandava” (DSG, 1995, p. 92), se dirige à câmara onde 

dormiam Galaaz e Boorz, deitando-se junto ao cavaleiro, que dormia 

pesadamente. Ela se maldiz por sua atitude, mas não desiste do seu 

intento. Toca o jovem para acordá-lo. Percebe então que Galaaz usava o 

cilício, o qual, segundo Megale (2008), representa uma proteção ao 

mesmo tempo carnal e espiritual, pelo seu significado simbólico. A 

jovem afirma então: 

  

- Ai cativa, que é esto que vejo? Nom é ele cavaleiro dos 
cavaleiros andantes, que dizem que Sam namorados, mas é 

daqueles que a sua vida e a sua lidice é sempre em penitência, 

póla qual lhes vem gram bem pera o outro mundo e perdoa 

Deus aaqueles que erro houverem feito contra ele. E per niũma 

rem, disse ela, nom posso eu acabar com ele o que queria 
(DSG, 1995, p. 93)  

  

Ao perceber a estamenha, a donzela afirma nesta passagem que 

ele não era dos cavaleiros andantes namorados, portanto não se 

adaptava ao modelo do cavaleiro ligado unicamente a desafios e 

aventuras amorosas.  Logo depois chora baixinho por entender ser 

Galaaz “um dos verdadeiros cavaleiros da Demanda do Santo Graal” 

(DSG, 1995, p. 93). Portanto, a própria donzela percebe pelo símbolo da 

estamenha, que aquele era um cavaleiro penitente e que ela não 

cumpriria o que viera fazer.  

A jovem se preocupa com isso, mas ao mesmo tempo, fiava-se na 

sua beleza, o que mostra além do pecado da luxúria, o pecado do 

orgulho. Também pensa que, devido a sua beleza e sua alta condição, 

por ser filha de rei, ele seria um ‘vilão” se não fizesse a sua vontade.  

Galaaz acorda e ao ver a donzela, toma uma atitude que é a 

mesma dos cristãos diante do demônio: persigna-se. O ato de fazer o 

sinal da cruz no medievo, além de se apelar a Cristo, aos santos e à 

Virgem é considerado como uma forma eficaz de se proteger contra as 

artimanhas do demônio (BASCHET, 2002, p. 324-326), claramente 

associadas à jovem donzela nesse episódio.  

Além disso, o cavaleiro afirma que ela deveria ir embora e que ele 

se preocupava mais com a salvação de sua alma do que em cumprir os 

desejos da donzela (mais devo dultar perigo de minha alma do que fazer 
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a vossa vontade) (DSG, 1995, 93). A moça fica fora de si e ao mesmo 

tempo o acusa de ser causador da sua desgraça, invocando a presença 

da morte: 

 

- Senhor, nom há i mester al, pois que me tam pouco preçades, 

que em niũa guisa nom me queredes, se nam matar-me. E a 

morte é migo cedo, Ca me matarei com minhas mãos e 

haveredes ende maior pecado Ca se me tevéssedes i com vosco, 

Ca vós sodes razom da minha morte e vós ma podedes 

tolher, se vós queredes (DSG, 1995, 94). 

  

Nesta passagem a palavra morte ou o ato de morrer é mencionado 

várias vezes pela jovem, que acusa Galaaz de ser o culpado pelo fato de 

tirar a própria vida, ocasionando um pecado ainda maior do que 

cometer a luxúria. 

Galaaz replica, num primeiro momento, que não se importaria 

com aquela morte e que apesar da beleza da moça, ele tinha a intenção 

de morrer virgem. A donzela o acusa de “vilão” (qualificativo dos 

camponenses livres) e afirma que ele morreria antes de sair do castelo, 

ao que o jovem afirma: “antes eu queria morrer fazendo lealdade do que 

escapar e fazer errado, o que não queria” (DSG, 1995, p. 94) 

Assim, é possível observar que, de acordo com o seu livre arbítrio, 

o cavaleiro pretendia continuar virgem, voltado para as coisas divinas e 

para a sua missão de encontrar o Santo Graal, o que é mais um indício 

de sua escolha como o melhor de todos os cavaleiros do mundo. 

No entanto, ocorre uma reviravolta quando o “puro dos puros” 

percebe que efetivamente a donzela iria cometer o suicídio, no momento 

em que ela corre e pega a sua espada. O suicídio é considerado um 

grave pecado de acordo com a doutrina cristã e os suicidas não 

poderiam ser enterrados em solo sagrado no período medieval, além de 

estarem condenados ao Inferno. Na obra Divina Comédia, de Dante, este 

local é dividido em nove círculos, estando os que atentaram contra a 

própria vida (violentos contra si mesmos) no segundo giro desse círculo, 

no XIII Canto do Inferno. Estes se tornaram troncos retorcidos, onde há 

o ninho das Harpias, e sangram quando são quebrados. 

Dentro da perspectiva cristã do sacrifício pelo próximo, Galaaz 

então tenta impedir o suicídio, afirmando: “ah donzela, espera-te um 

pouco que farei todo o teu prazer” (DSG, 1995, 94). Esta atitude não 
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significa que ele foi tentado pela donzela. Ao contrário, reafirma que 

estava declinando de sua intenção natural de manter a virgindade no 

intuito de evitar a morte da jovem, que acarretaria a ida daquela ao 

poço infernal. 

Porém, seguindo a lógica da narrativa, a donzela, tomada agora 

pelo pecado da ira, afirma: “senhor cavaleiro, tarde mo dissestes” (DSG, 

1995, 94). Imediatamente enterra a espada do cavaleiro no próprio 

peito, morrendo em seguida. A espada neste caso está associada a um 

símbolo fálico e também representa a consecução da justiça divina, que 

permitiu a Galaaz se manter virgem e continuar na sua missão de ir à 

busca do Santo Vaso.  

Logo a seguir, o rei Brutus descobre a sua filha morta e coloca 

todos os guerreiros do castelo para enfrentar Boorz e Galaaz. É Boorz 

quem defende a ambos, vencendo, num primeiro momento os soldados 

e depois o próprio rei. Quando isso acontece, o próprio soberano se 

convence que o Juízo de Deus havia sido feito, isto é, os habitantes do 

castelo não haviam vencido os dois cavaleiros devido à inocência 

daqueles. O rei Brutus então se reconhece como pecador, o que encerra 

esse episódio e os cavaleiros eleitos prosseguem a sua jornada.  

Todo esse episódio enfatiza de um lado a perfeição espiritual de 

Galaaz e seu caráter de cavaleiro eleito, por um lado, e por outro a 

participação de Deus, que coloca o cavaleiro escolhido à prova, através 

de um símbolo da luxúria, representado pela filha do rei Brutus, 

exemplo de Eva-pecadora, a qual é eliminada logo a seguir. Deus 

também mostra a justiça dos cavaleiros Boorz e Galaaz pelo fato de que 

o rei Brutus e seus guerreiros não conseguiram vencer o primeiro, sinal 

de que o Criador protegia os seus eleitos, em virtude do merecimento 

daqueles. 

 

2. A Morte da Irmã de Persival e sua Relação com a Virgem 

Maria 

 

Mostrando que na Demanda não há somente personagens 

femininas negativas, o exemplo máximo é a irmã de Persival, cujo nome 

também não é nomeado. Era uma donzela com grande beleza, filha do 

rei Pelinor, portadora de virtudes, além de ser a única capaz de 
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conduzir os cavaleiros a encontrar o Santo Graal. Além de 

características marianas, como a virgindade, bondade e fé, possui 

também a humildade. De acordo com A. Conde Silva: 

 

Seguindo a teoria de construção da personagem medieval, a 

irmã de Persival corresponde ao princípio de representação 

moral-estamental: ela é virgem e submissa; é devotada à 

religião; fala prudentemente e embora seja filha de rei e rainha, 

é humilde e sempre pronta a atender a um chamado masculino 
ou religioso. A sua grande nobreza é a espiritual e manifesta-se 

nas boas ações (SILVA, 2008, p. 56) 

 
Dentre as suas características positivas estão a de indicar para os 

cavaleiros eleitos, Galaaz, Persival e Boorz o caminho para encontrarem 

o Santo Graal, que eles desconheciam. Inicialmente, a donzela aparece 

na residência de um ermitão e pede que Galaaz seja chamado e a siga. 

Logo coloca o herói para enfrentar novas aventuras de caráter 

espiritual, como a cura de uma leprosa, uma mulher de boa índole, mas 

que se encontrava com aquela enfermidade. Iremos chamá-la de leprosa 

1 ou boa leprosa, em virtude de estarmos mencionando duas leprosas: 

a leprosa curada por Galaaz e a leprosa curada pela irmã de Persival. 

Havia uma profecia de que a leprosa 1 seria curada pela estamenha do 

“melhor cavaleiro do mundo”.  

É a irmã de Persival quem conduz a ação, pois conta para a 

doente ser Galaaz o seu salvador, além de pedir a ele que a jovem 

vestisse a sua estamenha, no que ele consente, com um certo receio, 

pois não gostava que outras pessoas soubessem que usava o cilíco. A 

donzela leprosa fica efetivamente boa ao vestir a estamenha do cavaleiro 

eleito. Depois dessa ação Galaaz e a irmã de Persival prosseguem em 

novas aventuras.  

É interessante refletir que esta última realizará também a cura de 

outra leprosa, a leprosa má (ou leprosa 2) num episódio posterior, o que 

a coloca em igualdade de pureza com o principal dos cavaleiros eleitos, 

Galaaz, conforme será explicado adiante.  

Logo a seguir, a irmã de Persival reúne os três eleitos (Galaaz, 

Persival e Boorz) e os conduz a uma primeira barca, e depois a uma 

segunda, a Barca de Salomão, na qual poderiam embarcar somente os 

que não tivessem pecado mortal, a qual os levaria para o encontro do 
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Santo Vaso12. Sobre a irmã de Persival, Silva afirma que: “Sem ela, 

Galaaz não poderia realizar alguns de seus trabalhos heroicos. É a 

única personagem que auxilia o cavaleiro eleito em toda a sua trajetória 

modelar” (SILVA, 2011, p. 59). 

A donzela e o fato de conduzir os cavaleiros numa embarcação 

possuem algumas reminiscências de fundo céltico com os seres feéricos 

femininos que levavam os heróis eleitos a um mundo de delícias. Aqui 

podemos fazer uma analogia entre o Outro Mundo Céltico para onde os 

heróis se dirigiam, como, por exemplo, Bran (The Voyage of Bran to the 

Land of the Living) e o Paraíso Cristão, representado pela obtenção do 

Santo Graal (ZIERER, 2001). O objeto sagrado se encontrava 

inicialmente no Castelo de Corberic, onde foi visto pelo doze cavaleiros 

eleitos e depois em Sarras, terra dos sarracenos, avistado pela última 

vez pelos três cavaleiros principais13. O Oriente era lugar onde segundo 

a Bíblia se encontraria o Paraíso Terrestre. 

Na Barca de Salomão estava a espada da estranha cinta, cujas 

correias haviam sido feitas do cabelo dessa donzela. O único capaz de 

desembainhar a espada é Galaaz, como mais um elemento de sua 

superioridade espiritual. O fato de ter cortado os cabelos para 

confeccionar a bainha da espada representa mais um elemento de 

desprendimento do mundo corporal por parte da irmã de Persival, bem 

como, o seu desejo de atender os propósitos misteriosos e divinos da 

narrativa.  

É a própria donzela quem afirma que os seus cabelos eram a 

coisa que ela mais amava e que “depois que o rei Artur começou a reinar, 

não viu homem tão fremosos cabelos como eu havia. Esto diziam quantos 

cavaleiros e quantas donas os viam.” (DSG, 1995, p. 314-315).  Se 

desprender desse elemento que caracteriza o símbolo da beleza 

feminina e que, ao mesmo tempo, causava tentação, representa a 

humildade, religiosidade e proximidade com o divino, por parte da 

donzela. 

                                                 
12 Sobre a irmã e Persival e a Barca de Salomão, cf. FONSECA, Pedro C. Louzada; 

SILVA, A. C. A Mulher de Salomão em A Demanda do Santo Graal: a personagem 

silenciada, Hispanista, Revista electrónica de los Hispanistas de Brasil, Vol XV, nº 58, 

Julio-Agosto-Sept 2014, p. 1-13. 

13 Neste mesmo local também foi sepultada a irmã de Persival, o que denota a 

santidade da jovem. 
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Segundo Perrot, sobre o perigo dos cabelos femininos:  

A Igreja faz do véu das religiosas uma obrigação, o selo de sua 

castidade e de seu pertencimento a Deus, sobretudo a partir do 

século IV. A Igreja impõe o véu às religiosas e aconselha-o às 

demais mulheres; devem, pelo menos, ter a cabeça coberta 

(PERROT, 2007, p. 57). 

 
 Assim como as religiosas e as casadas cobriam os cabelos no 

medievo, no intuito de retirar de si o interesse masculino, em virtude de 

os cabelos soltos terem forte “valor erótico”, a irmã de Persival também 

se abstém dos cabelos, importante atributo feminino, associado à 

luxúria. Por este motivo, ao cortar os cabelos mostra a sua proximidade 

com o mundo ascético.   

Sobre a cabeleira feminina, Macedo (2001, p. 21) afirma que as 

jovens solteiras poderiam expô-los, presos a uma trança, o que indicava 

a sua disposição ao matrimônio, ao passo que as casadas deveriam 

cobri-los por um toucado, véu ou chapéu, mostrando assim seu 

compromisso conjugal. 

Nas representações imagéticas de Eva e Maria Madalena nos 

períodos medieval e moderno, observamos em obras de Durer, Lucas 

Cranach, Hugo van der Goes, entre outros, sobre Eva, e, por exemplo, 

Gregor Erhart sobre Maria Madalena (1510, Museu do Louvre) a 

questão dos cabelos. Essas mulheres são representadas com uma longa 

cabeleira, muitas vezes associadas ao seu aspecto sedutor. Já a Virgem 

Maria, às vezes é apresentada com cabelos louros e claros, soltos, junto 

do menino Jesus, como em Lucas Cranach, por exemplo (A Virgem e o 

Menino, Erimitério de São Petersburgo, 1531) (ver ZIERER, 2001), entre 

outras representações. A seguir, nas figuras 2 e 3, é possível observar 

Maria com os cabelos soltos junto do menino Jesus.      
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Figura 2. Mestre da Lourinhã Maria Lactans14. (Detalhe: Maria). Século XVI. Casa-

Museu Medeiros e Almeida, Lisboa. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mestre da Lourinhã. Maria Lactans com o menino Jesus. Século XVI. 
Casa-Museu Medeiros e Almeida, Lisboa. 

 

 

Na figura 3, ao centro da imagem, está Maria, de vestido de azul, 

protegida por um manto vermelho que vai até seus pés e segura no colo 

Jesus, ainda bebê. Predomina na cena o seu aspecto materno uma vez 

que ela segura seu seio desnudo para dar ao filho, representando 

proteção e alimentação. Anjos de ambos os lados ladeiam a imagem da 

Virgem. Sobre o significado da cena, Mayer (2018) afirma que 

 

                                                 
14 A obra Maria Lactans foi considerada anônima. Porém mais recentemente, segundo 

Mayer (2018), vários pesquisadores chegaram à conclusão da autoria ser de Mestre da 

Lourinhã. 
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trata-se de uma homenagem à Virgem-Mãe; a Virgem e o 

Menino simbolizam a maternidade, a fertilidade e o Amor, os 

dois anjos músicos que os acompanham estão acompanhados 

de atributos como o livro que simboliza as Sagradas Escrituras 

e as maçãs que simbolizam a pureza de Cristo que não 
experimentou o pecado original, aludindo igualmente à sua 

missão redentora. 

 

O anjo do lado esquerdo do espectador segura um livro (A Bíblia) 

e o do lado direito, um pote com maçãs e uma flauta. Salienta-se o fato 

que enquanto relacionado à Eva, a maçã significa o pecado (fig. 1), a 

mesma fruta segurada por Jesus simboliza pureza (fig. 3)15. A 

representação dos personagens é harmoniosa, o que se destaca nas 

feições de Maria, envolta num halo de luz, com o olhar voltado para 

baixo, para o seu filho, como pode ser visto com mais clareza no detalhe 

da imagem (fig. 2). 

Maria em outras figurações é normalmente mostrada com um véu 

sobre a cabeça, como por exemplo, no artigo de Pelegrinelli (2014)16, o 

que contribui para enfatizar o seu papel materno, oposto a Madalena e 

Eva enquanto pecadoras.  

Retomando à Demanda, em oposição à filha do rei Brutus, que 

representa uma ameaça para o encontro do Graal pelo eleito, a irmã de 

Persival é a condutora por excelência do eleito ao seu destino final, o 

que faz com que a mesma tome um caráter exemplar na narrativa.  

Galaaz, Persival e Boorz chegam ao castelo da leprosa má, ou 

leprosa 2. A lepra no medievo estava associada à impureza. Acreditava-

se que os leprosos tinham apetite sexual voraz e que haviam sido 

concebidos em períodos proibidos pela Igreja para o exercício da 

sexualidade, como nos dias santos e no período menstrual feminino 

(MACEDO, 2002, p. 39; RICHARDS, 1993).  

Sendo a hanseníase considerada então uma doença associada ao 

pecado, acreditava-se que a única maneira de curar a leprosa 2 era 

                                                 
15  Sobre essas representações da maçã, ver as imagens de Lucas Cranach sobre Adão 

e Eva (1531) e a Virgem e o Menino (1525-1530), retratando os mesmos motivos em 

ZIERER, 2001, p. 106-110. 

16 Entre as imagens do artigo, citamos algumas, Ambrogio Lorenzetti. Madona e a 
criança (1319), Pinacoteca de Brera, Milão; Fra Angelico. A Coroação da Virgem (c. 

1435), Galeria degli Uffizi, Florença, entre outras representações da santa com o véu 

no medievo e na contemporaneidade. 
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através do sangue de uma mulher virgem, pura e de alta linhagem. Por 

este motivo, ao chegar ali, os serventes dessa leprosa exigem que a irmã 

de Persival entregasse a sua senhora uma bacia cheia de sangue, tal 

como outras donzelas já haviam feito antes.  

É interessante observar que A Demanda do Santo Graal está 

eivada de personagens que se contrapõem. No caso deste artigo temos a 

filha do rei Brutus em oposição à ama e à irmã de Persival. Também há 

a oposição entre as duas leprosas. A primeira, já mencionada, é curada 

pela estamenha de Galaaz, o que demonstra o seu merecimento em se 

livrar da doença.  

Já a segunda leprosa, para realizar seus intuitos de se curar é 

capaz de sacrificar jovens inocentes, sinal de que ela não era 

merecedora da cura, motivo pelo qual podemos chamá-la de leprosa 

“má”. No relato, Deus sempre irá tomar atitudes em relação aos bons e 

maus cristãos, mostrando assim a realização da justiça divina. 

Os três cavaleiros eleitos se recusam a aceitar que a irmã de 

Persival entregasse o líquido vital, e começam a lutar contra todos os 

guerreiros do castelo. Muitos perdem as vidas por causa disso. Segundo 

o texto, no primeiro dia havia cerca de cem homens mortos ou feridos 

após a luta e os combates prosseguiriam no dia seguinte. Num 

determinado momento, como maneira de encerrar aquelas mortes, a 

boa donzela resolve doar o sangue. Os cavaleiros seus companheiros 

ficam tristes, mas aceitam a sua decisão.  

Após a retirada da escudela com o líquido, fica muito fraca, 

tomando uma série de medidas antes da morte para garantir a salvação 

de sua alma. Em primeiro lugar, pede para se confessar e receber a 

absolvição. Essas atitudes eram muito importantes como forma de 

proteção aos fiéis e a garantia de que iriam para o Paraíso na outra 

vida.  

Joseph Avril (1996) estudou a legislação canônica nos séculos XII 

e XIII acerca da morte, em forais e em livros sinodais, que prescreviam a 

importância para a comunidade cristã dos eclesiásticos irem até os 

doentes, receber a sua confissão, darem a comunhão e conceder o 

perdão dos pecados. 

A irmã de Persival, antes da morte, em primeiro lugar se 

persignou e encomendou-se a Deus. Depois, quando se sentiu muito 

fraca após lhe terem tirado o sangue dá instruções aos cavaleiros para 
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colocá-la na Barca de Salomão e afirma que seria enterrada no mesmo 

lugar de Galaaz e Persival, o Paço Celestial, em Sarras, onde o Graal 

apareceria pela derradeira vez. Logo a seguir, vem ouvir a confissão da 

jovem e prestar os últimos serviços espirituais a ela, a figura de um 

ermitão: 

- E buscaram um ermitão que morava perto do castelo, e ele 

veio logo, pois viu que tão mister haviam dele. E depois que 

ela se confessou, recebeu seu Salvador. Depois pôs suas 

mãos em cruz sobre o peito e saiu-lhe a alma. E tiveram os 

três cavaleiros tão grande pesar, que não cuidavam se 
confortar tão cedo (grifo nosso). 

 
De acordo com a passagem, ela recebeu a hóstia e se confessou. 

Graças a essas atitudes, obteve a absolvição dos pecados pelo eremita, 

o que auxiliaria que atingisse o Paraíso na outra vida, devido a sua 

pureza. Conforme foi possível observar, por ser boa cristã e pura, a boa 

donzela e os seus tomam uma série de medidas visando a salvação da 

sua alma antes da morte para que ela tivesse a garantia de ir para um 

bom lugar no Além. Atitude totalmente contrária à da filha do rei 

Brutus que não pensou nas consequências do suicídio nem no que 

aconteceria com a sua alma, denotando, portanto, o caráter de Eva-

pecadora desta última e o fato de que iria para o Inferno com a sua 

morte. 

A irmã de Persival está associada à Maria, que deu a luz a seu 

filho, mantendo-se virgem. Maria pôde exaltar a ação da maternidade 

sem haver cometido o pecado do casamento. A irmã de Persival 

igualmente adota a postura materna, ligada ao ato de cuidar e curar. 

Ela cuida dos humanos uma vez que não permite que mais mortes 

sejam cometidas, quando aceita sacrificar-se para curar a leprosa má. 

Tal como Galaaz é o único capaz de curar o rei Peles com o sangue do 

Graal, a donzela também é a única capaz de curar a dona do castelo.  

Assim, como Cristo se sacrificou pela humanidade, para livrá-la 

do pecado cometido por Adão e Eva no Éden, a irmã de Persival, tal 

como o Cordeiro de Deus, se sacrifica para salvar outra mulher, que 

inclusive era uma mulher pecadora e não merecedora do seu sacrifício. 

Esta leprosa, tal como a filha do rei Brutus, tem como característica o 

orgulho. Ela se preocupava mais com o seu bem estar físico do que com 

a vida de várias donzelas que foram sacrificadas.  
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De acordo com o texto, quando estavam indo embora, os 

cavaleiros eleitos passam por um cemitério onde havia sessenta 

sepulturas de jovens. Motivo pelo qual, após o falecimento da boa 

donzela, Deus envia o fogo para matar a dona do castelo, após a sua 

cura, bem como outros habitantes dali. É a realização de poder de Deus 

contra os maus, uma resposta aos seus atos. 

 

Considerações Finais 

 

Conforme foi possível observar, os clérigos indicavam uma série 

de ações que o cristão deveria tomar para ter uma “boa  morte”, de 

forma a garantir a salvação da alma, tal como feito pela irmã de 

Persival, que se preocupou em tomar a hóstia e se confessar antes de 

falecer. Em A Demanda do Santo Graal temos dois tipos de morte. Em 

primeiro lugar, a morte da luxuriosa, a filha do rei Brutus, que cometeu 

o suicídio por não conseguir os seus intentos carnais junto ao cavaleiro 

perfeito Galaaz. Esta personagem reforça o caráter misógino da obra.  

No entanto, a irmã de Persival, símbolo da Virgem Maria e 

contraponto feminino de Galaaz, possui um papel positivo na narrativa. 

Possui analogias com as fadas que conduziam os eleitos ao seu destino 

numa terra de prazeres, nos relatos irlandeses de viagem marítima, os 

imrama. No caso desta donzela, ela é a única a conhecer onde estava a 

Barca de Salomão, instrumento pelo qual os cavaleiros eleitos 

chegariam ao Santo Graal. Também confecciona, dos seus próprios 

cabelos, que mandara tosquiar para este fim, a espada da estranha 

cinta, a qual só poderia ser retirada da bainha pelo mais perfeito dos 

cavaleiros, Galaaz.  

A morte dessa donzela em sacrifício da leprosa má e dos 

habitantes do castelo possui paralelo com o sacrifício de Cristo para a 

salvação da humanidade. Assim, na Demanda, temos o exemplo de 

duas donzelas, ambas belas e filhas de reis, o rei Brutus e o rei Pelinor, 

mas de comportamento diverso. A má donzela, filha do primeiro, pensa 

em satisfazer os seus próprios desejos, o que demonstra o seu egoísmo 

e irracionalidade; ao mesmo tempo, está associada a instintos 

animalescos e à figura demoníaca. Por isso, se aproxima da imagem de 

Eva que vimos na figura 1.  
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A filha do rei Brutus possui vícios como a luxúria (desejo 

incontrolável de satisfazer o prazer carnal), o orgulho (ao ser rejeitada 

por Galaaz) e a ira (pelo desejo de vingança demonstrado contra o 

cavaleiro), já que ameaça não somente que iria se matar; além disso, 

afirma que ele morreria também, pois todos no castelo pensariam que a 

culpa da sua morte seria do jovem. No entanto, a proteção de Deus aos 

eleitos mostra que Galaaz e Boorz não mereciam perecer. O auxílio de 

Deus a estes confirma a eleição de Galaaz como eleito e a justiça divina 

contra a donzela-Eva.  

Já a irmã de Persival, demonstra respeito pela sua linhagem, o 

desejo de realizar feitos por honra dessa linhagem e o intuito de auxiliar 

o próximo, uma vez que busca cessar mortes em virtude dos cavaleiros 

eleitos não aceitarem que ela entregasse o seu sangue, o que levou ao 

combate entre os partidários da leprosa e os protetores da donzela.  

Por fim, tal como Galaaz e Cristo, também é capaz de, devido a 

sua pureza, também simbolizada pelo seu sangue, realizar a cura. 

Assim, a irmã de Persival garante num primeiro momento, a salvação 

dos indivíduos do castelo, mas num segundo momento, a sua 

proximidade com a santidade e com Deus, garantem a salvação de sua 

alma. Sua figura é semelhante à Virgem Maria, mãe, bondosa, humilde 

e redentora.  

Desta forma, observamos na Demanda que as imagens de Ave e 

Eva se opõem e se complementam, mostrando a figura feminina sob 

ângulos complexos e multifacetados, que nos auxiliam a compreender o 

imaginário medieval acerca do feminino, muitas vezes com 

reminiscências ainda presentes nos nossos dias. 
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PAREMIOLOGIA LATINA MEDIEVAL E O TEMA DA 

MORTE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES HISTÓRICO-

LINGUÍSTICAS 

Prof. Dr. Álvaro Alfredo Bragança Júnior (UFRJ) 

 

De Thánatos e o Tártaro à morte e ao inferno cristãos distam 

vários séculos, inseridos os mesmos dentro de contextos específicos de 

duas das mais importantes fases da História, a Antigüidade Clássica e a 

Idade Média. Esta última, pejorativamente caracterizada como simples 

espaço cronológico intermediário entre a época de apogeu do espírito 

antigo e o início do livre caminhar do homem “renascido” do 

obscurantismo de onze séculos, reelaborou o legado cultural de Grécia e 

Roma de acordo com princípios norteadores, inclusive, mas não 

exclusivamente, cristãos. A pedagogia medieval, centrada no trivium e 

no quadrivium, abarcava o conhecimento de então alicerçado pela 

Verdade Revelada, expressa no texto bíblico e nos grandes próceres do 

pensamento cristão – desde os Padres da Igreja até os escritos de São 

Bernardo e Santo Tomás de Aquino, por exemplo. À crescente 

necessidade medieval da preparação de um clero17 apto não apenas a 

conhecer e difundir a palavra de Deus, como também a defendê-la 

através da inteligência - fides quaerens intellectum – apensa-se uma 

preocupação maior de cunho dialético, ou seja, fortalecer o engenho 

através do desenvolvimento e aprimoramento da escrita em latim, 

praticamente formando um orator perfeito na defesa do Cristianismo. 

Uma das metodologias preferidas para a formação dos jovens 

eclesiásticos consistia na formulação de exercícios escolares, que com o 

correr dos séculos, em muitos casos se transformaram em expressões 

proverbiais, com a sua utilização nos púlpitos das igrejas medievais. A 

observância dos mandamentos cristãos, o respeito à hierarquia social e 

aos representantes dessas classes somava-se com as preocupações 

íntimas de foro salvífico. A vida terrena seria passageira e todos 

deveriam cavere mortem! Não a morte clássica, com suas reminiscências 

politeístas, porém o fim daqueles que se desviavam da conduta cristã. 

                                                 
17 - Em latim medieval, clericus é termo sinônimo de litteratus. 
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Nosso objetivo tenciona aprimorar o discurso paremiológico sobre 

a morte em manuscritos provenientes de terras germanófonas 

compilados entre os séculos XII e XV18, analisando alguns dos temas 

centrais ocorrentes nessas parêmias. Sobre a concepção da morte na 

Grécia Antiga e em Roma muito há para se discutir neste Congresso, 

por isso minha preocupação no estudo do desdobramento do tema e 

sua repercussão na Idade Média. Em primeiro lugar, contudo, creio ser 

de importância algumas considerações a respeito da paremiologia. 

Como ciência, a paremiologia resgata, em nosso entender, toda 

uma ambiência socio-cultural muitas vezes olvidada pelos estudos 

específicos, tendo no provérbio seu corpus e campo de atuação. 

Entendemos o provérbio como unidade fraseológica caracterizada por 

uma certa concisão e brevidade e, no plano interno, por apresentar 

elementos metafóricos que contém uma mensagem de valores gerais 

referendada através de gerações e que deve ser seguida. Atua em nível 

do discurso escrito corrente na literatura medieval em língua latina 

como meio pedagógico, proporcionando aos interessados o discurso da 

sabedoria, que, no teocêntrico ambiente do medievo, pode ser alcançada 

através da revelação das verdades (humanas e bíblicas) e através do 

aprendizado dos discípulos dentro dos padrões éticos e morais 

condizentes com um cristão e que configuram implicitamente a 

aceitação de uma visão de mundo revelada e transmitida pela Igreja 

através de sua retórica de dogmatização do sagrado.19 Para atingir tal 

objetivo, os exercícios escolares com finalidade mnemônica muito 

contribuíam com suas expressões em um verso ou em dístico, com 

variados metros e apresentando ou não rima20. É nesse contexto que a 

advertência sobre a morte se evidencia, como fim inapelável para todos. 

Os provérbios ligados ao tema central da morte e por nós 

pesquisados foram coligidos por Werner em seus Lateinische 

Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters (Provérbios e 

máximas latinas da Idade Média), consoante a utilização de sete 

manuscritos, seis dos quais provenientes das atuais Alemanha e Suíça 

                                                 
18 - para um estudo mais aprofundado do tema cf. BRAGANÇA JÚNIOR, Álvaro 

Alfredo. A fraseologia medieval latina. Vitória: Universidade Federal do Espírito 

Santo, DLL, 2012. 

19 - Cf. BRAGANÇA JÚNIOR, 2012, p.24-25. 

20 - Lembremo-nos de que a rima é criação medieval. Cf. BRAGANÇA JÚNIOR 

(1999:46-50). 
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e um deles originário da biblioteca da Universidade de Paris. No total 

são 18 exemplos, todos provenientes da biblioteca da universidade da 

Basiléia, sendo que 6 estão indexados no manuscrito B e os doze 

restantes no manuscrito Ba, uma variante do mesmo documento, 

ambos datados como redigidos entre os séculos XIV e XV. Além disso, 

encontramos doze parêmias rimadas e seis sem apresentarem rima. 

Devido ao escopo do trabalho e às contingências cronológicas, 

passamos rapidamente a listar os provérbios rimados e a tecer algumas 

considerações a respeito dos mesmos, conforme, conforme nossa 

perspectiva de análise.21 

I) Manuscrito B – parêmias rimadas 

a) Dico tibi vere: si vis de morte timere, / Perdere tu poteris vite quod 

habere videris. 

( Em verdade te digo: se queres ter medo da morte, / tu poderás perder 

o tempo de vida que pareces ter.) 

b) Forma, genus, mores, sapiencia, census, honores/Morte ruunt subita: 

sola manent merita. 

(Beleza, estirpe, costumes, sabedoria, bens, honrarias / ruem com a 

morte súbita: apenas os méritos permanecem.) 

c) Gloria, divicie, decor et genus et decus omne / Mortem non adimunt, 

vivere non redimunt. 

(Glória, riquezas, elegância, como também a estirpe e toda a dignidade / 

não proíbem a morte, não compram a vida.) 

d) Res est secura cunctis de morte futura; / Novit nemo moram mortis nec 

funeris horam. 

(Eis uma coisa certa para todos sobre a morte próxima; / ninguém 

conhece o momento da morte nem a hora do funeral.) 

II) Manuscrito BA 

e) Mors nimis est nequam; mors nulli parcit et equam / Dat cunctis legem, 

tollit cum paupere regem. – Ba 92f. 

(A morte é demasiadamente ruim; a morte não poupa ninguém / e dá a 

todos uma lei igual (e) arrebata o rei com o pobre.) 

                                                 
21 - Trataremos das parêmias rimadas devido a sua inconteste elaboração medieval. A 

proposta de tradução é nossa. 
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f) Mortis linque metus, ut possis vivere letus. Ba 59 (Deixa o medo da 

morte, para que possas viver feliz.) 

g) Contra vim mortis non est medicamen in hortis. Ba 14 (Contra a força 

da morte não há remédio no jardim.) 

h) Fac bene dum vivis, post mortem vivere si vis. Ba 8 (Faze o bem 

enquanto vives, se quiseres viver após a morte.) 

i) Hostem semper emit, quem quis de morte redemit. Ba 10 (Sempre 

compra um inimigo aquele que arrenda alguém da morte.) 

j) Per nullam sortem poteris depellere mortem. Ba 27 (De forma alguma 

poderás afastar a morte). 

k) Phisica22 tota perit, cum mors sua debita querit. Ba 88 (Toda a ciência 

perece, quando a morte requer seus tributos.) 

l) Qui memor est mortis, est contra crimina fortis. Ba 99 (Aquele que se 

lembra da morte é forte contra os erros.) 

Salienta-se a latinidade medieval dos textos, em princípio, através 

da sintaxe e forma gráfica de diversos vocábulos, resultante de 

transformações do sermo classicus ao longo de séculos23. Interessa-nos 

mais, todavia, o conteúdo de tais parêmias. Se partirmos de um ponto 

classificatório, podemos dividir os provérbios acima nos seguintes 

grupos: 1 – medo da morte e suas conseqüências (parêmias a, f e l); 2 – 

valores terrenos e realidade da morte (parêmias b, c, h e i); 3 – 

inexorabilidade da morte para todos (parêmias d, e, g, j e k). 

O medo da morte é uma das molas-mestras do pensamento 

teológico durante o medievo. A incorporação de modelos pagãos na 

concepção artística cristã do próprio demônio leva o homem da Idade 

Média a se preocupar com sua vida futura, como resume Carlos Roberto 

F. Nogueira 

Por mais grotescos que possam parecer os meios para uma arte 

cristã toda representação é boa para demonstrar que o fim 
desta vida é a vida eterna e para manter viva a presença da 

morte e da danação. A vida é breve, lembrai-vos da morte!24  

                                                 
22 - Também possível a tradução por “medicina”. 

23 - Para uma apreciação mais precisa sobre as características do “latim medieval” cf. 

a bibliografia indexada em BRAGANÇA JÚNIOR (2012, p. 171-172) 

24 - In: NOGUEIRA, Carlos Roberto F. O diabo no imaginário cristão. São Paulo: 

Ática, 1986. p. 38. 
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Dentro do próprio movimento barroco, o memento mori servirá de 

aviso, consciência supraindividual contra o afastamento do homem da 

vida eterna. No quase que teocêntrico mundo medieval, a organização 

social de fundamentação eclesiástica demandava que todos os seus 

estratos formadores oratores, bellatores e laboratores, conforme a 

clássica divisão de Adalberon de Laón, concorressem para um mundo 

terreno semelhante àquele imaginado como inevitável do porvir. O 

aproveitamento do tempo vivido na Terra, portanto, deveria ser 

otimizado econômica e espiritualmente. Isso pode ser evidenciado pelos 

provérbios a e f, onde, no primeiro exemplo, se adverte sobre a 

preocupação excessiva com a morte que prejudicaria o tempo restante 

de vida do homem – leia-se, num enfoque econômico, o não 

desempenho in toto de sua função social e a partir de uma perspectiva 

cristã, a “dúvida” sobre a segurança da palavra de Deus, enquanto no 

segundo caso a felicidade terrena baseia-se no esquecimento da morte, 

pois as delícias do encontro e vida com Cristo e seus eleitos será 

recompensa maior aos crentes, além do que este fato por si serve como 

o estímulo maior para uma vida igualmente jubilosa no mundo dos 

homens. A parêmia l fortalece o ideal de moral cristã pregado pela 

Igreja, i.e., a vida impoluta, sem a contaminação dos erros – crimina - 

conforme o exemplo vivo do Cristo e de seus seguidores, pois sua 

aceitação e utilização no dia-a-dia tornaria o homem mais próximo de 

Deus e, em conseqüência, do reino celeste. 

Como outra vertente para expressão dos cuidados eclesiásticos 

com a alma humana e com os possíveis desdobramentos negativos de 

condutas não coerentes com os ensinamentos da mater ecclesia 

encontra-se a atração exercida pelo mundo e seus tesouros materiais. 

No próprio campo da lírica encontramos exemplos contemporâneos da 

época, que relembram ao homem a impossibilidade de comungar os 
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frutos do mundo com os bens do espírito. Em terras germânicas talvez o 

maior arauto do desconcerto do homem tenha sido Walther von 

Vogelweide (+/-1170 - +/-1230) e sua Spruchgedicht (poesia 

sentenciosa) Ich saz ûf eine steine (Eu estava sentado sobre uma pedra): 

Ich saz ûf eine steine Eu estava sentado 

sobre uma pedra 

dô dâhte ich mir vil 

ange,                                                            

wie man zer welte 

solte leben:                                                 

deheinen rât kond ich 

gegeben, 

wie man driu dinc 

erwurbe, 

der keines niht 

verdurbe. 

diu zwei sint êre und 

varnde guot, 

daz dicke ein ander 

schaden tuot: 

daz dritte ist gotes 

hulde, 

der zweier übergulde. 

 

e, sem que 

solucionasse, 

pensei, então, 

profundo, 

como viver no 

mundo, 

como ganhar três 

prendas, 

sem provocar 

contendas. 

Duas são honra e 

bens terrenos, 

que uma à outra são 

venenos; 

a graça de Deus é a 

terceira, 

a mais nobre 

companheira. 

 

Ele revela sua intenção de reunir as três prendas dentro de um só 

cofre, porém logo reconhece como impossível 

daz guot und weltlich êre 

und gotes hulde mêre 

que os bens, a honra mundana 

e a graça soberana 
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zesamene in ein herz komen.                                                  

stîg und wege sint in benomen: 

untriuwe ist in der sâze, 

gewalt vert ûf der strâze: 

fride unde reht sint sêre wunt. 

diu driu enhabent niht, 

diu zwei enwerden ê gesunt. 

 

se encontrem num só coração. 

Caminhos e pontes tomados são, 

A traição está à espreita, 

A violência anda pela estrada 

paz e direito estão feridos. 

Não havendo governo para as três 

coisas, 

nem honra nem bens serão 

protegidos.25 

 

 

 

Se o discurso literário já refletia a realidade circundante, caberia 

à voz da Igreja a argumentação em forma de parêmias para a defesa da 

sociedade. Assim identifica-se nos provérbios em dístico b e c um elenco 

abrangente de aspectos co-formadores do homem, cujo apreço e valor 

em vida mostram-se nulos diante da morte. Forma, genus, mores, 

sapiencia, census, honores, gloria, divicie, decor, genus e decus 

sintetizam o apego aos bens materiais, à aparência física, à linhagem 

(tão importante a partir do século X), às honras e costumes do mundo. 

No primeiro provérbio, inclusive, fala-se da sabedoria, aqui entendida 

como o saber do mundo, não advindo da ciência divina. A mensagem 

em ambos os textos é clara: o ser humano apenas sobrevive na terra 

devido às suas boas ações e aos seus méritos – parêmia b – e a morte é 

incorruptível, não sendo passível de transação financeira – parêmia c -. 

Como uma cláusula final à parêmia b pode ser entendido o 

provérbio h, onde o tom propedêutico encerra a aparente antítese das 

duas vidas, neste plano e após a morte, conciliando, porém, ambas na 

obrigação da bondade como condição sine qua non para a abertura das 

portas do Céu. 

Por outro lado, uma perspectiva mais negativa cerca aquele que 

interfere no curso dos acontecimentos ligados à salvação, como 

expresso no exemplo i. Várias interpretações poderiam ser arroladas 

                                                 
25  - In: BRAGANÇA JÚNIOR (2012, p.92-93). Tradução do poema por Wira Selanski. 
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com relação a esta parêmia, porém, dentro de uma ótica mais coerente 

com o aparato moral da Baixa Idade Média, retrata-se aqui a inserção 

da mão do homem no momento da morte, como que alterando uma 

sentença natural ou humana, o que resultará em problemas para 

aquele. É necessário levar-se em conta, por exemplo, os desvios dos 

próprios homens da Cúria Romana, decantados nos Carmina burana, 

onde uma bolsa de dinheiro compraria o perdão por faltas cometidas.26 

A moira grega e o fatum romano presidiam até mesmo os destinos 

dos deuses. Horácio já celebrizara a chegada iminente da morte: Lusisti 

satis, edisti satis atque bibisti; tempus abire tibi est ( Divertiste-te o 

suficiente, comeste e bebeste o bastante: é tempo de partires) e o 

Cristianismo, após a expulsão de Adão e Eva do paraíso, coloca a 

espécie humana como culpada e condenada a pagar o preço pela 

desobediência à palavra de Deus, sendo castigada a perder a 

imortalidade. As horas fogem, mas o fim do corpo humano é inevitável. 

Uma das mais propagadas utopias durante o medievo almejava 

alcançar a imortalidade como tentativa de restabelecer o contato com 

Deus através de práticas ascéticas ou sociais que visassem o bem 

comum e o cumprimento dos ensinamentos dos Evangelhos. Como bem 

assevera Hilário Franco Júnior, “somente entendendo o bem e o mal o 

homem entenderia a vida e a imortalidade”27 Como resultado de sua 

expulsão do Paraíso, só restava a este o reconhecimento de sua finitude 

e a conversão interna e atos externos para sua salvação. 

Evidencia-se a impossibilidade de fuga da morte nos provérbios 

manuscritos da Basiléia d, e, g, j e k. À certeza da morte contrapõe-se a 

incerteza do momento de sua chegada, como indicia a primeira 

parêmia. Para referendar mais hiperbolicamente ainda a atenção do 

cristão, faz-se referência à hora do funeral, como passo posterior à 

morte do corpo. Resta implicitamente o cuidado com o espírito. 

Um indício da amplitude de atuação dos exercícios, 

transformados em sermões e depois proverbializados é dado no texto e: 

                                                 
26 - Cf. o texto Manus ferens (CB 1) in: Carmina Burana: canções de Beuren. 

Apresentação de Segismundo Spina, introdução e tradução de Maurice van Woensel. 

São Paulo: Arte Poética, 1994. p. 24-27. A própria venda de indulgências, que três 
séculos depois desembocará na Reforma Luterana, é um dos maiores crimina dentro 

da simonia eclesiástica. 

27 - In: FRANCO JÚNIOR, Hilário. As utopias medievais. São Paulo: Brasiliense, 

1992. p. 133. 
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aqui menciona-se claramente o caráter nefasto da morte – nequam -, 

não excluindo nenhum dos componentes do tecido social, configurando-

se num ponto de encontro entre o camponês – pauper – e o nobre – rex -

. Salvo deste quadro pela prática cristão está o homem da Igreja, 

falando em posição superior aos membros das duas outras ordines, o 

que demonstra o privilégio hierárquico dos oratores no mundo 

estabelecido por Deus. 

As três parêmias restantes denunciam a impossibilidade humana 

de escapar de seu minuto derradeiro. A própria Natureza mostra-se 

ineficaz diante da morte conforme a parêmia g. Aquela, simbolizada pelo 

jardim, não dispõe de antídotos contra esta última, visto que a indústria 

humana não se compara à força da morte. Como corroboração desta 

parêmia tem-se a expressão paremiológica k, que afirma tacitamente 

serem nulos os esforços da ciência médica perante a hora terminal. O 

homem testemunha sua incapacidade de viver eternamente na terra 

através de seus próprios meios. Tal certeza de sua fraqueza está melhor 

sumarizada no provérbio j, onde a mensagem, endereçada em segunda 

pessoa do singular, atinge diretamente o receptor com sua objetiva e 

categórica afirmação: não há meios disponíveis ao mortal para se 

desviar de seu fim. 

O discurso paremiológico rimado da Baixa Idade Média sobre a 

morte destina-se a guiar o homem para os seguros caminhos da 

salvação, da busca e recompensa da vida eterna ao lado do Salvador. 

Entretanto, ecos de um mundo novo, mais laicizado, onde a voz herética 

se faz ouvir e o prenúncio de um individualismo perigoso para a 

cristandade se faz sentir, encontram espaço nas cortes, burgos e no 

campo. Wolfgang Beutin descreve esta mudança de perspectiva do 

homem: 

Mas esta tradição já não corresponde àquele universo medieval 

cujos polos são o Papa e o Imperador em oposição; a 

insegurança espiritual do tempo exige modelos de orientação 

mais pragmáticos. É esta a razão pela qual a poesia de cunho 

didático, moralizante, redigida por clérigos ou por leigos, tem 

para a Idade Média tardia um grande significado. Nesta poesia, 
o que está em jogo é ensinar ao cristão a formo como se deve 

comportar neste mundo, sem ceder às tentações, esta poesia 

faz apelo ao bom-senso do cristão que deve fazer as pazes com 

Deus e com o mundo.28      

                                                 
28 - In: BEUTIN, Wolfgang et alii. História da literatura alemã.Tradução de Anabela 

Mendes et alii. Lisboa: Cosmos & Apáginastantas, 1993. v.1., p. 79.    
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O material paremiológico insere-se perfeitamente dentro desta 

ótica de acentuação dos valores do catolicismo. Aliando a sabedoria 

advinda do conhecimento divino e a cultura laica de tradição 

eminentemente greco-romana configurou-se, através de exercícios 

escolares de escrita com finalidade mnemônica, o discurso proverbial 

intelectualizado, em forma metrificada, que deveria ser aplicado à 

realidade concreta do dia-a-dia, e que tinha em um de seus tópicos 

mais trabalhados a morte, uma preocupação que perpassa o Homem 

em todas as fases da História. 
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“SÓLO PUEDO PEDIRTE QUE ME ESPERES AL OTRO 

LADO DE LA NUBE NEGRA”29. HOMERO Y LA VISIÓN DE 

LAS ALMAS. MUERTE Y SOMBRA 

 

María Cecilia Colombani30 

 

RESUMEN: El proyecto de la presente comunicación consiste en 

analizar la dimensión del alma en Homero a partir de la consideración 

de las imágenes y del cambio de territorialidad que supone la muerte. 

Efectuaremos una lectura del destino de las almas a partir del tránsito 

que implica la muerte. Recorreremos el texto desde ciertas metáforas 

interpretativas: una metáfora del viaje, de la luz y de la visión; modos de 

acercarnos a un mundo complejo que supone la consideración del alma 

como elemento privilegiado del mundo arcaico. 

PALABRAS CLAVE: Muerte; almas; Homero. 

 

ABSTRACT: The aim of the work will be to analyze the dimension of the 

soul in the work of Homer from the consideration of the images and of 

the change of territoriality that the death supposes. We will make a 

reading of the destiny of the souls from the transit that implies the 

death. We will go through the text from certain interpretative 

metaphors: a metaphor of the journey, one of the light and one of the 

vision; ways of approaching a complex world that involves the 

consideration of the soul as a privileged element of the archaic world. 

KEY-WORDS: Death; souls; Homer. 

 

 

                                                 
29 García Montero, Luis, “La nube negra” en Sabina, Joaquín, Alivio de luto, 2005 

(material discográfico). 

30 Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades. Universidad de 

Morón. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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Introducción 

El proyecto de la presente comunicación consiste en analizar la 

dimensión del alma en Homero a partir de la consideración de las 

imágenes y del cambio de territorialidad que supone la muerte. 

Efectuaremos una lectura del destino de las almas a partir del tránsito 

que implica la muerte como pérdida de un topos y el ingreso en otro. 

Recorreremos el texto homérico desde ciertas metáforas interpretativas: 

una metáfora del viaje, una de la luz y una de la visión; modos de 

acercarnos a un mundo complejo que supone la consideración del alma 

como elemento privilegiado del mundo arcaico. 

La primera instancia será ubicar la idea en el marco general de la 

literatura homérica para descubrir su importancia en la vinculación 

inicial con el cuerpo, así como su posterior destino en el Hades y 

hacerla jugar en el horizonte de las metáforas aludidas para relevar 

cómo el alma parece tener un espíritu viajero, nomádico, que nos 

instala, precisamente, en la metáfora del viaje. 

Asimismo, el ascenso y el descenso, la salida de un topos y la 

ulterior entrada en otro, supone juegos de claridad y oscuridad, brillos y 

sombras, memoria y olvido, que ponen el tema en clave lumínica. La 

díada noche-día parece atravesar un sinnúmero de tópicos antiguos, 

recogidos por distintos registros literarios, como modo de dar cuenta de 

distintos nudos de problematización. Finalmente, los contrapuntos 

aludidos en la consideración, tanto del espacio como de la luz, 

determinan posibilidades de visión, diferentes registros de visibilidad e 

invisibilidad. He aquí, pues, el proyecto que nos anima: una 

aproximación al concepto de alma, su espacialización en el topos 

subterráneo, su itinerario, tanto durante la vida, como tras ella y sus 

relaciones con el cuerpo que la contiene durante su permanencia en él. 

 

Homero: la preocupación inaugural por las almas. Muerte y sombra 

De la preocupación general sobre las almas recortaremos la 

inquietud sobre su destino final, una vez producida la muerte del 

individuo. Para sostener esta inquietud, es necesario situarnos en la 

creencia de la pervivencia del alma tras la muerte que domina los 

tiempos homéricos La religiosidad griega nunca ha expresado sus ideas 
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a través de conceptos, ni tampoco ha devuelto el horizonte de una 

verdad revelada, sino que todo el acervo religioso descansa en la obra de 

sus poetas. Tal como sostiene Rohde, “los pensamientos y la fantasía de 

los poetas griegos envuelven en su trama la médula de la religión 

popular de Grecia” (1984, p. 3). Esta tarea inaugural, que sostiene la 

poesía hasta convertirla en una función socio-religiosa y que hace del 

poeta un maestro de verdad31, es continuada por los filósofos, quienes 

también beben de ese magma mítico-religioso. Quizás sea este uno de 

los principales motivos por los que Gernet alude a la poesía como “esa 

especie de filosofía popular” (1981)32 que recoge inauguralmente y en el 

marco de sus propias reglas de formación discursiva, las primeras 

preocupaciones antropológicas sobre lo real. 

La vida es una clara evidencia, para el hombre griego, que no 

exige explicación o justificación alguna. Más problemática resulta la 

muerte como cesación de aquella evidencia. El sentimiento de lo 

desconocido, la ignorancia sobre el después de la vida, no exento de 

cierto pathos de temor y asombro, ponen a la muerte en clave 

interrogativa. En el corazón de esta experiencia, lo que parece imposible 

es la idea de que “el proceso de la vida y la conciencia propia del 

hombre se extinga por sí mismo” (ROHDE, 1948, p. 7). 

Podemos pensar la problemática de la vida y de la muerte en el 

marco de la configuración antropológica que interpela al hombre en su 

calidad de tal. Como sostiene Jaspers, la muerte se inscribe en uno de 

los cuatro orígenes de la filosofía, el asombro, la duda, las situaciones 

límites y la comunicación entre los hombres (1981)33. Entre ellos, las 

situaciones límites son aquellas que se imponen al hombre por su 

propia condición. No las escogemos ni podemos evitarlas; son 

constitutivas de la condición de seres mortales y entre esas, la muerte 

                                                 
31 Sobre este punto, véase DETIENNE (1986, pp. 21-38) en donde la poesía como 

sabiduría poética aparece como una función socio religiosa que coloca al poeta en el 
topos privilegiado de un maestro de aletheia, en tanto sujeto capaz de develar, des-

ocultar la verdad, a través de la palabra mágico religiosa, de carácter litúrgico y 

sacralizado. 

32 A propósito de la definición de antropología y de las primeras representaciones del 

hombre en el plano religioso del mundo. 

33 El autor diferencia entre comienzo y origen. El primero se refiere a una cuestión 
temporal donde la filosofía reconoce una partida de nacimiento. El segundo alude al 

magma o manantial de donde brota todo impulso a filosofar. 
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resulta la más intensa y significativa porque constituye la más clara 

evidencia de nuestro ser finito, de nuestra temporalidad. 

En la misma línea creemos que la muerte impacta también en el 

primero de los orígenes a los que se refiere el pensador alemán, el 

asombro o la maravilla. Lo pensamos desde la conciencia de no saber 

qué implica el asombro como eje antropológico. La muerte supone el 

más originario desconocimiento. Maravilla aquello que desconocemos y 

tal desconocimiento nos ubica en el plano de los mortales, a diferencia 

del topos de los Sempiternos Inmortales, como se refiere Hesíodo al 

universo de los dioses. 

Louis Gernet alude a dos razas o dos mundos impermeables que 

recoge el relato mítico (1981)34. Se trata de dos planos de calidades 

heterogéneas, siendo la muerte el límite que separa ambos topoi. El 

mismo Gernet ubica al hombre en un lugar maravilloso, recogiendo la 

imagen que devuelve el coro de Antígona, pero doblemente limitado. Ese 

doble límite está dado por la muerte y por los propios dioses porque de 

ellos se obtienen dos elementos que los ubican por encima de los 

hombres: la idea de kosmos, como un todo ordenado, y la de Dike como 

justicia que viene del más allá (COLOMBANI, 2005b). 

Para el hombre homérico, la consideración de la vida es muy 

vigorosa porque es un bien en sí misma, más allá de sus vicisitudes, las 

penurias, las fatigas, los dolores y los esfuerzos por sobrellevarla, 

propios de la condición de los mortales y punto de distanciamiento con 

los dioses. Tal como afirma Rodhe 

El poeta de la Ilíada y la Odisea, sus personajes y sus héroes, 

hablan en vivos términos de los dolores y los cuidados de la 

vida en sus diversas y cambiantes vicisitudes y dentro del 

conjunto de ella, pues así han dispuesto los dioses que fuese la 

vida de los míseros hombres, cargadas de fatigas y penas, 

mientras ellos disfrutan de la suya libres de toda cuita (1984, 
p. 8). 

En efecto, la brecha ontológica que separa ambos topoi, no 

invalida el reconocimiento del hombre por la vida y el placer de vivirla; 

solo pone de manifiesto la conciencia de no ser dioses. Tal es el valor de 

la vida, ya que 

                                                 
34 Las razas a las que alude Gernet constituyen el orden de inteligibilidad del universo 

mítico en cuanto arquitectura ontológica. 
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no hay nada tan aborrecible para el hombre como la muerte y 

las puertas del Hades. Sea cualquiera el estado que sobrevenga 

con la muerte, no cabe duda, piensa el hombre homérico, de 

que con el último suspiro se extingue para siempre la vida, esta 

vida tan hermosa, bañada por los rayos del sol de Grecia 
(ROHDE, 1948, p. 8). 

La muerte no se desea por el esplendor que la vida acarrea; no 

obstante su imagen genera un fuerte impacto a partir de lo que el poeta 

refiere en el Canto XI de Odisea al que nos dedicaremos movidos, 

quizás, por la inquietud de casi todos los mortales: ¿qué sucede tras la 

muerte? 

 

La dimensión topológica. Muerte y espacio 

Es hora de iniciar nuestro viaje, así como de recorrer también 

otros lógoi emparentados con el texto homérico. En efecto, propusimos 

la metáfora del viaje como idea rectora y el Hades se yergue como la 

geografía a transitar. 

Apenas un atajo para recalar en Hesíodo y ver la descripción que 

el poeta hace de lo que será nuestro espacio de viaje. Hesíodo nos 

informa sobre su existencia a propósito de la Titanomaquia para 

describir la geografía donde los derrotados alcanzan su destino final. 

Lugar de depósito de aquellos que han sucumbido, que han perdido la 

vida: 

Allí delante se encuentran las resonantes mansiones del dios 

subterráneo [del poderoso Hades y la temible Perséfone]; 

guarda su entrada un terrible perro, despiadado y que se vale 

de tretas malvadas: a los que entran les saluda alegremente 

con el rabo y ambas orejas al mismo tiempo, pero ya no les 

deja salir de nuevo, sino que, al acecho, se come al que coge a 

punto de franquear las puertas (HESÍODO. Teogonía vv. 768-

774). 

El poeta describe un espacio tenebroso y particular, de valencia 

negativa si pensamos en la series complementarias luminosidad-

positividad, tenebrosidad-negatividad; parece guardar las 

características de un espacio sagrado, que interrumpe el topos profano 

con su otredad manifiesta. Lugar inaccesible y peligroso como suelen 

ser los topoi sagrados cuando el que se acerca no está calificado para 
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hacerlo (ELÍADE, 1974)35. No cualquiera tiene acceso a él y quien 

penetra queda abrazado por el destino fatal que lo espera más allá del 

espacio ordinario. El espacio resuena desde la metáfora lumínica, ya 

que ese reino subterráneo es el reino de las sombras y la oscuridad 

como contrapartida de las geografías luminosas y diáfanas; las 

profundidades de la tierra encierran la oscuridad más cruel. La 

geografía constituye las entrañas mismas de la tierra. Estamos pues en 

un espacio originario, plasmado en el comienzo mismo del kosmos. 

Topos tenebroso e infernal donde reina esa pareja infernal. 

Es a este espacio al que llega la psique para reunirse con el 

cortejo de pares que deambula por esa geografía. Se instalan en el reino 

invisible como destino último de su propio ser invisible, tensionando la 

díada visibilidad-invisibilidad del mundo arcaico. Ya en su contacto con 

el cuerpo la psique resulta invisible frente al registro de visibilidad que 

ostenta el cuerpo. El abandono de la corporeidad y la entrada al más 

allá también es del orden de lo invisible, corroborando la díada aludida. 

Ahora bien, esta psique constituye “algo aéreo, etéreo, como un 

hálito de vida que se escapa del cuerpo con el último aliento. Sale de él 

por la boca y también, sin duda, por la herida abierta del agonizante y, 

una vez libre, recibe también el nombre de ídolo (eidolon), imagen” 

(ROHDE, 1948, p. 9). La muerte resulta entonces el pasaporte a esa 

otra territorialidad, al tiempo que genera la disolución de lo que otrora 

constituyera una unidad compuesta, heterogénea, llamada a 

desintegrarse tras la muerte. En el juego visible-invisible, el elemento 

visible, el cuerpo, corruptible y perecedero, se descompone, a partir de 

su propia materialidad, mientras lo “invisible”, heterogéneo se libera del 

cuerpo e, “invisible”, marcha hacia lo “invisible”. Juego de 

invisibilidades para un elemento que en su constitución ontológica no 

reviste registro sensible. El análisis precedente, de deliberado cuño 

filosófico, provoca el recuerdo de la narrativa platónica, donde cuerpo y 

alma, como realidades heterogéneas y disimétricas estatutariamente, 

guardan comportamientos y destinos disímiles, afines a sus respectivos 

                                                 
35 El autor analiza los distintos elementos que se juegan en el fenómeno religioso y 

atiende especialmente a las transformaciones del tiempo y del espacio como 

coordenadas que se modifican a partir de una epifanía o una hierofanía en tanto 
mostración de lo sacro; a partir de ello se produce la distinción entre espacio y tiempo 

sagrado y profano como dos realidades de distinto registro ontológico. 
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órdenes de ser (PLATÓN, Fedón). Homero devuelve de algún modo la 

intuición de esos dos tópoi y de sus destinos respectivos. 

Los confines del Hades albergan esos idola, imágenes, cuyos 

contornos definen claramente la figura de los mortales a quienes 

pertenecen. La psique de Patroclo no se le parece es Patroclo, cuya 

psique ha hallado su lugar definitivo, el fin de un viaje que se iniciara 

en el mismo momento de la muerte como límite de una realidad y otra. 

Es esa imagen la que se le presenta a Aquiles, quien reconoce en esa 

talla, figura y modo de mirar al amigo muerto en manos de Héctor. Es 

una imagen hecha de sombras, enfatizando la metáfora lumínica, donde 

la muerte queda siempre envuelta en un tejido oscuro y tenebroso, 

frente a la luminosidad y claridad de la vida, infinitamente deseada, 

frente a la muerte como cara indeseable. Juegos de opuestos que 

constituyen desde su policromía la percepción poética de la vida y de la 

muerte. 

Esta psique no puede ser confundida con la noción de espíritu; 

más vale representa su contrario, ya que las funciones que Homero 

refiere como propias del espíritu, solo son posibles durante la vida, 

quedando asociadas a la vitalidad que la misma implica. Así, 

Al sobrevenir la muerte, el hombre se desintegra, deja de ser 
un hombre completo: el cuerpo, es decir el cadáver, convertido 

ahora en ‘arcilla insensible’, se descompone; la psique, por su 

parte, permanece indemne. Pero no es ya, como antes, 

albergue del espíritu y de sus fuerzas, como no lo es tampoco el 

cadáver (ROHDE, 1948, p. 9). 

Queda claro, pues, que el espíritu está vinculado con la fuerza 

vital, la potencia de vida, el núcleo vigoroso de la voluntad, la 

conciencia y el pensamiento, mientras que nada de ello perdura en la 

noción de psique, definitivamente asociada a la idea de la muerte y 

pérdida de toda huella de vitalidad. Todas las notas que distinguen 

antropológicamente al hombre en tanto ser vivo se dan mientras la 

psique mora en un cuerpo, convertido en albergue de esa fuerza vital; 

desintegrado éste, nada queda del viejo esplendor, tan caro a los 

griegos. Es esa vitalidad, como bien preciado, el que vuelve a la muerte 

indeseable. La vida es bella y como tal merece ser vivida a partir de 

todos los ingredientes que la componen. 

De allí el parentesco con la sombra, evanescente y oscura, 

degradada en su mera calidad de idolon, en oposición al vigor lumínico 

y positivo de la vida en su esplendor. Más allá de estas oposiciones, vale 
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una aclaración: el hombre cumple sus funciones vitales cuando 

constituye ese compuesto de cuerpo y psique, lo cual no significa que 

sea por ella exclusivamente que pueda cumplirlas; no sin ella, pero no 

por ella. 

Es esta psique la que entra al Hades en un viaje sin retorno, en 

un tránsito hacia las mansiones subterráneas; es allí donde se le 

atribuye el nombre y el valor del hombre vivo al que ha pertenecido; 

constituye el “yo mismo”, tal como ocurriera en vida, cuando el cuerpo 

era su morada. Por eso Odiseo ve en esas sombras a los viejos pares, a 

los amigos ausentes, recordados y siempre presentes en la memoria. 

Esas sombras refuerzan el recuerdo porque de algún modo se vuelven 

visibles en el espacio invisible. 

En los juegos diádicos que estamos proponiendo, nos permitimos 

una aproximación antropológica: el hombre se muestra en un registro 

dual. Por un lado, su corporeidad, perceptible, visible, por otro, una 

especie de doble antropológico, su psique, invisible, capturada en una 

interioridad corpórea, que solo la muerte libera, más allá de su 

fragilidad frente al yo corpóreo. Yo y otro yo constituye la nueva díada, 

emparentada con el reino de lo visible y el topos de lo invisible. Invisible 

en vida e invisible tras la muerte, apenas perceptible por la espesura de 

la sombra como soporte, ese parece ser el estatuto del doble, de ese 

huésped, de ese otro yo que cada uno sostiene en su interioridad. 

Como en otros relatos, la muerte viene a liberar en cierto sentido 

esta existencia interna e invisible. La muerte opera como el viático al 

más allá de este yo oculto, y en tal sentido, es fin y principio. Fin de 

una vida y comienzo de un viaje que implica otro estatuto de ser, otra 

realidad heterogénea de la vida que expira. Una vez más el cuerpo 

aparece no solo invisibilizando, sino albergando una entidad llamada a 

emigrar hacia otra geografía, desprendida de su envoltura corpórea, que 

la ha sujetado a la tierra. 

Se abre pues una tensión entre la tierra y el espacio inferior; lo 

que se define como asiento del mundo, “sede siempre segura de dioses y 

hombres” (HESÍODO. Teogonía v. 117)36, en términos de Hesíodo. La 

                                                 
36 Tal es como aparece Gea en la presentación de los cuatro elementos primerísimos, 
Khaos, Gea, Tártaro y Eros, constituyendo la primera formulación cosmogónica a 

partir de la cual el universo toma orden y forma progresivas. 
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región subterránea, continuidad de la propia tierra, define un arriba y 

un abajo como topoi que recogen la tensión entre la vida y la muerte. 

Muerte e inicio del viaje coinciden, ya que la salida del cuerpo es 

la posibilidad de entrada en ese territorio. La muerte como tránsito a lo 

otro de la vida, permeabilizando la heterogeneidad de planos más 

radical que los hombres puedan captar, pero siempre valorando la 

pérdida de la vida: “Sea cualquiera el estado que sobrevenga con la 

muerte, no cabe duda, piensa el hombre homérico, de que con el último 

suspiro se extingue para siempre la vida, esta vida tan hermosa, bañada 

por los rayos del sol de Grecia” (ROHDE, 1948, p. 8). Visible-invisible, 

vida-muerte, arriba-abajo, pasaporte-viaje, claridad-oscuridad, 

luminosidad-tenebrosidad, vitalidad-sombra parecen ser las díadas 

complementarias que se juegan en la narrativa homérica. 

Una nueva tensión merece alguna reflexión al respecto: nos 

referimos a la díada sueño-vigilia. El estado de vigilia se inscribe en la 

metáfora lumínica, ya que la plena actividad del hombre despierto, 

intensa y vital, se manifiesta a plena luz del día, allí donde la vida cobra 

color y el más pleno sentido antropológico. El sueño parece ser el 

pasaporte a otra realidad. No en vano, un viejo logos reconoce al sueño 

y a la muerte como adelphoi, hermanos, emparentados por un mismo 

registro de ser. Se trata de un tránsito, en tanto abandono del yo 

consciente y de la plena percepción del cuerpo y sus funciones, hacia 

otra geografía, que supone la pérdida de control de sí. Punto de llegada 

que se cobra lo más preciado del hombre: su fuerza vital. Es, sin duda, 

el más enigmático de los viaje a emprender, familiar, esperable, pero no 

por ello menos problemático e inquietante: la mismísima muerte como 

marca subjetivante, constitutiva del yo. El cuerpo se relaja, pierde la 

conciencia de sí y el sueño es el escenario de ese otro yo, del doble, que 

también se expresa y es del orden de lo real. 

El sueño se inscribe en la metáfora de la visión: el que sueña “ve” 

y lo visto se convierte en realidad plena. De allí que el espacio onírico 

sea un topos de densidad ontológica propia. “La visión del que sueña es 

también un hecho real y lo que en ella ve son objetos reales y concretos” 

(ROHDE, 1948, p. 12). Quizás es esta condición de la visión realizadora 

la que Odiseo busca en la sombra de Tiresias, aconsejado por Circe. El 

horizonte onírico es altamente confiable en el acceso a la verdad como 
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fuente última de acceso (COLLI, 1994)37. Los sueños son, en el universo 

mítico, una fuente legítima de contacto con la aletheia. Durante el 

sueño se produce un viaje al mundo del más allá, al topos de los dioses 

que tiene un acceso siempre restringido, siempre mediado por la 

absoluta voluntad divina, que determina, desde su matriz insondable, 

quién accede y quién no; un viaje acotado, donde la psique sale del 

cuerpo pero retorna a él; lo que desconocemos es hacia dónde se dirige. 

El gran viaje coincide con el gran relato de la muerte. 

Pasemos a este segundo estado: “Todas se hallan congregadas en 

el reino del Aides, lejos de los hombres vivos, separados por el Océano y 

por el Aquerón, retenidas allí por el propio dios, que guarda, inexorable e 

indomeñable, las puertas del Hades” (ROHDE, 1948, p. 13). Magnífica 

imagen de la captura de las almas, retenidas por el Señor de las 

mansiones infernales; amo de la muerte y soberano de las tinieblas, 

junto con su esposa Perséfona; topos sin posibilidad de retorno 

dominado por la soberanía de quienes se enseñorean sobre las almas-

sombras, porque quien hacia allí se dirige, queda para siempre retenido 

en la morada infernal, tenebrosa e invisible. El río es la frontera que 

separa territorialidades. 

Ahora bien, el viaje se da en forma de vuelo. Las almas 

abandonan el cuerpo y salen volando por sí mismas, etéreas, ligeras, 

como un hálito de vida, para recalar en el Érebo, luego de que el cuerpo 

es consumido por las llamas. La metáfora lumínica se potencia y el 

reino de la noche cobra espesura, devolviendo su imagen tenebrosa y 

sombría, propia de haber alcanzado las horrendas profundidades de la 

tierra. Allí quedan flotando en un estado semi inconsciente, débiles e 

indiferentes a todo lo que las rodea. Su debilidad, sinónimo de su 

evanescencia, es coherente con el nuevo registro, ya que, al liberarse del 

cuerpo, han perdido la materialidad del mismo, su peso vital. Tal como 

sostiene Rohde, “apenas viven más que como la imagen del hombre vivo 

proyectada en el espejo” (ROHDE, 1948, p. 14). 

Como toda sombra, apenas un adelgazamiento ontológico, una 

disminución del ser mismo de la entidad referida, un mínimo reflejo de 

la vieja espesura de ser, perfectamente retenida en lo más sombrío del 

                                                 
37 Cuando Colli propone desandar el camino que conduce a la sabiduría no duda en 

ubicarlo en Delfos para mostrar cómo la locura es la fuente de la sabiduría, bajo el 
patrocinio de Apolo como dios oracular. Manía y sophía constituyen una alianza 

indisoluble a la hora de arribar a la verdad. 
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mundo subterráneo para que nunca más retornen, ni siquiera en forma 

de espectros nocturnos. Una vez incinerado el cuerpo, ningún peligro 

queda de una aparición fantasmática. El relato homérico devuelve la 

escena, tras la muerte de Patroclo y esboza un cierto culto a las almas 

de los difuntos. 

 

Las marcas de un viaje al más allá. Muerte y nostos 

“No hay nada tan aborrecible para el hombre como la muerte y las puertas del Hades” 

(ROHDE, 1948, p. 8) 

 

Iniciaremos nuestro descenso de la mano de Ulises. El inicio del 

viaje está marcado por el escenario ritualizado que señala el paso de 

una realidad a otra. La excepcionalidad de la circunstancia marca un 

momento fundamental del relato y el comportamiento de Ulises da 

cuenta de ello, marcando que ciertos viajes no puedan darse bajo 

cualquier condición; esta es precisamente el registro del tiempo y del 

espacio sagrado, a diferencia del profano; tiempo y espacio se trastocan, 

generando las condiciones de posibilidad de una realidad que fractura 

lo ordinario: 

libamos allí mismo al común de los muertos primero de todo 

derramándoles leche con miel y después vino dulce, finalmente 

agua pura. Esparcida la cándida harina, imploré largamente a 

los muertos, cabezas sin brío, prometiendo inmolarles en casa 

una vaca infecunda, la mejor que se hallase al volver al país de 

mis padres, y colmarles la pira de ofrendas (HOMERO. Odisea 
11, vv. 25-32). 

Leche con miel, vino dulce, agua pura, manjares que 

acompañaron a los mismos muertos en su vida, transida por el brío de 

la jovialidad. Promesas de los mejores dones que se pueden entregar, 

completan un cuadro de fuerte resonancia antropológica. Aplacar a la 

turba de los muertos supone el sacrificio final: “tomando las reses 

cortéles el cuello sobre el hoyo. Corría sangre negra” (HOMERO. Odisea 

11, vv. 25-32). El cortejo de las almas se reúne mostrando la condición 

homogeneizante de la muerte. 

Si hay algo que emparienta a los hombres es la muerte como 

marca que a todos roza por igual. Constituye un parámetro que define 

la condición antropológica sin distinción de estatutos o registros. Los 

respectivos topoi que hombres y mujeres ocuparan durante sus vidas se 
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igualan en un espacio común; más allá del tipo de muerte, de las 

diferencias, una misma geografía ve deambular el cortejo de almas 

privadas de vida. La vida ha sido un magnífico caleidoscopio de 

imágenes y sensaciones, una sinfonía de diferencias, pero la muerte 

aplana la diversidad e iguala a las almas en el mismo escenario gris y 

sombrío: “desposadas, mancebos, ancianos con mil pesadumbres, 

tiernas jóvenes idas allá con la pena primera; muchos hombres heridos 

por lanza de bronce, guerreros que dejaron su vida en la lid con sus 

armas sangrantes” (HOMERO. Odisea 11, vv. 38-41). Sin distinción de 

edad, sexo ni categoría social, la muerte arrasa el espectáculo vigoroso 

de la vida y genera con su presencia el “lívido miedo” que se apodera de 

Ulises ante la visión de esas “cabezas sin brío”. 

El desfile de los muertos se inicia con el alma de Elpénor, aún 

insepulto, ya que su cuerpo había quedado en la tierra de Circe sin 

cubrir y sin los debidos duelos. Muerte reciente que duele hasta las 

lágrimas ante el relato del viejo amigo que ha descendido a las 

mansiones lúgubres de la pareja que reina sobre la muerte. El pedido 

de Elpénor pone en circulación un nuevo par complementario: olvido y 

recuerdo: 

haz memoria de mí, te lo ruego, no me dejes allí en soledad, sin 
sepulcro y sin llanto, no te vaya mi mal a traer el rencor de los 

dioses. Incinera mi cuerpo vestido de todas mis armas y 

levanta una tumba a la orilla del mar espumante que de mí, 

desgraciado, refiera a las gentes futuras (HOMERO. Odisea 11, 

vv. 71-76). 

La muerte arrasa la fuerza vital pero nunca el nombre. Morir sin 

pena ni gloria sumaría más opacidad a la tenebrosidad que la muerte 

implica (DETIENNE, 1986)38. En cierto sentido la memoria como 

potencia de vida contrarresta el olvido como potencia de muerte. 

Recordar es de algún modo hacer presente y con ello se conjura de 

alguna manera la definitiva ausencia que acarrea thánatos. Recordar es 

mantener el nombre vivo aunque la muerte haya visitado al amigo, al 

héroe, al camarada. 

Vientos de presencia en un mar de ausencia. El recuerdo de los 

vivos acompaña en la lúgubre soledad que la muerte trae, como alberga 

                                                 
38 Cuando el autor analiza la función poética de celebrar a los hombres intrépidos 

alude al valor del recuerdo y la gloria como núcleos de consideración antropológica. El 
hombre vale lo que vale su logos es la afirmación que da cuenta del maridaje entre 

memoria y honor. 
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el sepulcro y el llanto derramado en memoria del difunto. Rituales de la 

muerte que acercan, quizás, la inexpugnable distancia que la misma 

implica: “presta oídos a mi súplica y alza en el túmulo el remo con que 

vivo remé compañero de todos los tuyos” (HOMERO. Odisea 11, vv. 77-

78). 

Si bien estamos frente a la imagen desolada del cortejo de las 

sombras sin brío, el modo en que Homero se acerca al funesto 

espectáculo se juega en la ambigüedad de las representaciones que dan 

cuenta de la vida, intersectando ambos registros: los muertos hablan, 

ruega, lloran, sufren, recuerdan su vida pasada. Escenas propias de la 

vida para hablar de la muerte. 

 

Todo sobre mi madre. Muerte y dolor 

¿Qué destino te vino a abatir en la muerte penosa? (HOMERO. Odisea 11, v. 171) 

 

La sombra de una madre quizá sea una de las visiones más 

difíciles de tolerar; de allí los sentimientos que despierta en Ulises, 

desgarrado por el recuerdo querido y familiar: “brotó el llanto en mis ojos 

al verla, inundóseme el pecho de dolor” (HOMERO. Odisea 11, vv. 87-

88). El motivo del descenso parece cumplirse ante la visión de Tiresias, 

el viejo augur. Circe ha indicado su contacto para que Ulises complete 

su nostos. Nuevas representaciones de la vida inundan el relato. Como 

lo hiciera en vida, Tiresias se dirige a Ulises en un largo monólogo de 

recomendaciones y consejos. La sabiduría del “perfecto adivino” parece 

intacta más allá de residir en las mansiones subterráneas. Incluso 

desde su muerte anuncia la muerte del héroe, escrutando el tenebroso 

futuro, tal como puede hacerlo un maestro de alétheia: “librado del mar, 

llegará a ti la muerte, pero blanda y suave, acabada tu vida en la calma 

de lozana vejez; entretanto tus gentes en torno venturosas serán. Estas 

son las verdades que anuncio” (HOMERO. Odisea 11, vv. 134-137). El 

cuerpo habrá perdido su vigor pero la sabiduría de Tiresias se muestra 

intacta, devolviendo la muerte calma que Ulises merece después de 

tantos infortunios. 

El diálogo entre el héroe y el perfecto adivino vuelve a poner a la 

muerte en tensión ambigua con la vida y sus representaciones. Los 

muertos, como los vivos, toman la palabra, preguntan y responden, 
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rompiendo la imagen sepulcral de la muerte asociada a la nada, a la 

cesación de todo aquello que la vida ha implicado. La muerte habla a 

través de sus propios muertos. Más allá de la palabra y sus visiones, 

“acabó sus presagios el alma del prócer agorero y al fondo se entró de las 

casas de Hades” (HOMERO. Odisea 11, vv. 150-151). La muerte parece 

conservar la familiaridad de las escenas vitales, al tiempo que devuelve 

sus marcas más lúgubres. 

Quizás la pregunta de su madre Anticlea sea la más nítida huella 

de esta ambigüedad que desdibuja constantemente los límites entre la 

vida y la muerte: “¿Cómo fue tu llegada, hijo mío, al país de las brumas, 

vivo aún?” (HOMERO. Odisea 11, vv. 155-156). ¿Cómo puede la vida 

visitar la muerte? ¿Cómo puede Ulises descender a las mansiones 

tenebrosas, sabiendo que “el paraje es difícil de ver por los vivos” 

(HOMERO. Odisea 11, v.156)? La vida y la muerte se rozan, recreando 

la aventura existencial de los mortales, donde ambas se entrelazan 

permanentemente. Vivir es siempre empezar a morir por la propia 

marca de la finitud. 

El diálogo entre Ulises y su madre recrea otras escenas, puntos 

de contacto, lugares comunes, personajes queridos por ambos, una 

identidad compartida. Los recuerdos de la vida pasadas viven en el 

alma de la difunta Anticlea. La vieja reina porta una verdad, la que su 

hijo busca afanosamente. Como en el caso del perfecto adivino, la 

verdad se juega en el topos la muerte; allí donde no parecen quedar 

vestigios de lo que fuera la vida y su potencia, la verdad se yergue en el 

logos de los muertos, de los muertos que hablan y sentencian, que se 

expresan con la palabra más dolorosa y lacerante. La muerte se llevó a 

la vieja reina por el dolor insoportable que la ausencia del hijo 

provocara en su alma afligida: “no, mi Ulises, mi luz, fue mi pena por ti, 

fue el recuerdo, fue tu misma bondad quien dio fin a mi gozo y a mi vida” 

(HOMERO. Odisea 11, vv. 202-203). 

Si retomamos la metáfora lumínica, la morada de la pareja de 

Hades y Perséfona se inscribe en la cruel opacidad, emparentada de 

alguna manera con la oscuridad de la noche; no obstante, la metáfora 

retorna desde la imagen lumínica que siempre trae la verdad. Tanto 
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Tiresias como Anticlea devuelven la verdad que siempre brilla desde la 

intrínseca naturaleza de su ser de-velado (DETIENNE, 1986)39. 

La tensión cuerpo-psique se hace evidente en los versos que se 

refieren al deseo de Ulises de acariciar a su madre. Anticlea se distingue 

nítidamente en el reino de los muertos, como se distingue cada uno de 

los viejos amigos pero la posibilidad de contacto está negada a partir de 

la incorporeidad del alma que ha descendido. Tal como sostiene Rodhe: 

es innegable que también el que vuela con la muerte al reino 

del Hades aparece designado como “él mismo” con el nombre 

propio del que fuera hombre vivo, lo que indica que la imagen o 

la sombra que es la psique —pues sólo ella entra al Hades— se 

le confieren el nombre y el valor de la personalidad entera, del 
“yo” del hombre (1984, p. 10). 

La sombra porta identidad; no se trata de un ámbito de pura 

indistinción y opacidad donde las almas anónimas se mezclan en el 

“mismo deshonor abstracto” (FOUCAULT, 1990)40. El nombre persiste y 

allí están las sombras de Anticlea y Elpénor perpetuando una identidad 

conservada. 

La dimensión del cuerpo es otra cosa y solo forma parte del 

escenario de la vida. Es la más cabal percepción que Ulises tiene 

cuando quiere acariciar a su madre. La vieja reina no es más que una 

sombra evanescente. La insoportable levedad del ser se hace patenta en 

la mano que se retrae porque no hay materialidad en esa mano: 

Dijo así, mientras yo por mi parte, cediendo a mi impulso, 

quise al alma llegar de mi difunta madre. Tres veces a su 

encuentro avancé, pues mi amor me llevaba a abrazarla, y las 

tres, a manera de ensueño o de sombra, escapóse de mis 
brazos” (HOMERO. Odisea 11, vv. 204-208). 

Maravillosa y desgarradora descripción de la muerte en su 

dimensión más originaria. El cuerpo ya no está y por ende la 

materialidad y la espesura ontológica que sostiene el abrazo, la caricia, 

                                                 
39 La concepción que el autor belga analiza a lo largo de la primera parte de su obra 
tiene que ver con una verdad inscrita en la tensión aletheia-lethe como aquello des-

cubierto, de-velado, por oposición a lo cubierto, y que exige un acto de develamiento, 

de corrimiento de un velo que solo puede llevarse a cabo a partir de una triple 
excepcionalidad: la del sujeto, la del logos y la de la circunstancia en que la verdad 

emerge. 

40 El autor utiliza esa expresión para referirse al anonimato en que se encuentran los 

sujetos en el marco del dispositivo de encierro indiscriminado que supone el Hospital 
General, inscrito en la configuración clásica de la locura, donde la tecnología política 

encierra todo aquello que atentan contra el Buen Orden Burgués. 
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el roce de los cuerpos vivos ha dejado de ser y una mera sombra que 

solo conserva como núcleo ontológico el nombre del muerto, se yergue 

en la soledad del encuentro. Esa es la marca de la sombra, su 

fragilidad, su evanescencia, su debilidad a partir de la falta de 

corporeidad como sostén de la sensibilidad. Apenas una psique que 

carece de conciencia propia, han huido de ella el espíritu y sus 

órganos; todas las potencias de la voluntad, de la sensibilidad, 

del pensamiento, han desaparecido al desintegrarse el hombre 

en los elementos que lo forman (ROHDE, 1984, p. 9). 

Ulises no tiene consuelo y sabe que la Señora de los Infiernos ha 

dispuesto esta pálida imagen de lo que fuera su madre, la reina: “¿O 

una imagen es esto, no más, que Perséfona augusta por delante lanzó 

para hacerme llorar con más duelo?” (HOMERO. Odisea 11, vv. 213-

214). 

Más allá de esta afirmación, insistimos en los matices que 

venimos aportando; si bien el mundo de Hades restituye la 

fantasmagórica imagen del cortejo de las almas deambulando que han 

perdido su vitalidad, el poema devuelve una paradojal presencia de la 

muerte. Y la muerte vuelve a hablar a través de Anticlea. Su lógos se 

deja oír en el marco del dolor compartido con el hijo querido: 

porque es esa por sí condición de los muertos: no tienen los 

tendones cogidos ya allí su esqueleto y sus carnes, ya que todo 

deshecho quedó por la fuerza ardorosa e implacable del fuego, 

al perderse el aliento de los miembros; sólo el alma, escapando 

a manera de sueño, revuela por un lado y por el otro 

(HOMERO. Odisea 11, vv. 218-223). 

No hay tendones, ni carne, ni miembros, pero sí el hálito de la voz 

relatando dolor, del lógos, quizás apagado y lúgubre pero vigente aún, 

narrando la cruel experiencia de saberse mortal; experiencia 

intransferible de conocer el único destino posible para los hombres que 

habitan bajo el sol de Grecia, de ser un “ser para la muerte”, capaz de 

reconocer la propia muerte como una marca antropológica e 

instituyente de la existencia humana (HEIDEGGER, 1997)41. 

La procesión de mujeres, esposas e hijas, que desfilan frente a 

Ulises trae el recuerdo de sus insignes maridos. Tiro, Antíopa, Alcmena, 

Mégara, Epicasta, Cloris, Leda, Ifimedia, Fedra y Procris, Ariadna, Mera, 

                                                 
41 El ser para la muerte, el ser con, el ser en el mundo y el ser a la mano son los 

cuatro existenciarios a partir de los cuales se revela el ser del existente humano. 
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Clímena, Erifila, en una sucesión imposible de contar. Muchos son los 

muertos sin distinción de condición, tal como aludimos; muchas las 

almas que deambulan por el espacio tenebroso que el héroe visita por 

recomendación de Circe. Espacio lúgubre pero no silencioso que 

tensiona su oscuridad con el intersticio lumínico de la verdad que sale 

de las voces de ciertos difuntos. 

 

 

Cuando matan las manos de una esposa. Muerte y traición 

“y clamó en alta voz derramando espesísimo llanto” (HOMERO. Odisea 11, v. 391) 

 

El cortejo de las mujeres pasa y el relato de Agamenón vuelve a 

poblar el topos de voces que traen su muerte espantosa en manos de 

Clitemnestra. Uno imagina el país de los muertos como una geografía 

donde reina un silencio espectral y donde la voz y el relato se extinguen 

en el mismo momento en que el cuerpo se vuelve “arcilla insensible”. 

Pero, el universo mítico es siempre una cantera de imágenes, una usina 

productora de representaciones, un magma de configuraciones 

inesperadas que rompen la habitual familiaridad entre las palabras y 

las cosas. Allí impera otra lógica, otra trabazón entre lo que se ve y lo 

que se dice (FOUCAULT, 1964)42; allí, en las voces que el mito trae 

desde ecos lejanos y en la gramática de su trazo, las voces de los 

difuntos cobran protagonismo y entonces los relatos ganan la escena 

del teatro infernal. 

La voz en alto de Agamenón da cuenta del encuentro entre ambos 

y el llanto espeso, del dolor. La inmaterialidad de la imagen del viejo 

conductor de hombres imposibilita el abrazo tendido por el Átrida: “A mi 

encuentro tendiendo las manos trató de abrazarme, mas faltaba del todo 

ya en él la indomable energía y el vigor que otro tiempo animara sus 

ágiles miembros” (HOMERO. Odisea 11, vv. 392-394). El mismo destino 

que el abrazo truncado de Ulises soñando con acariciar a su madre. Los 

                                                 
42 El pensador francés sostiene que toda configuración de época articula una cierta 

manera de ver y nombrar el mundo. La trabazón entre lo que se ve y los nombres con 

que se nombra constituye una forma de saber histórico y por ende deviniente y 
siempre en perspectiva. Un saber es así una forma de ordenar aquello que sobre la 

superficie aparece para ser conocido y para ser nombrado. 
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cuerpos han quedado en otro topos y con ellos lo más vital del hombre. 

La muerte trae en su negatividad el triste recuerdo de la positividad de 

aquella energía derramada en el campo de batalla. La muerte se erige 

así en principio de inteligibilidad, volviendo perceptible desde su 

estatuto lo que ya no es posible, lo que ha dejado de ser, trazando lo 

que pertenece a la esfera de la vida y de la muerte como topoi 

irreconciliables. 

Agamenón da cuenta de su propia muerte. La ha padecido y 

ahora se convierte en un narrador en primera persona. Ulises es su “tú” 

y a él se dirige el relato, generando un “entre” entre la vida, 

representada por Ulises, y la muerte, inscrita en la imagen del Átrida. 

Escena desgarradora donde se reinstala un vínculo que otrora guardara 

la fuerza de la vida y hoy se reescribe de alguna manera en el escenario 

de la muerte. Inmenso dolor de una verdad que vuelve a echar luz sobre 

el sombrío cuadro de los idola. 

Agamenón cuenta su verdad que es la de su muerte en manos de 

Egisto; una muerte que no parece corresponder a un varón de su talla. 

Ilíada es quizás el canto emblemático de la muerte que roza a los 

varones más nobles. Como sostiene Vidal Naquet: 

la inmensa mayoría de los muertos en La Ilíada (algunos 
heridos se curan, la muerte jamás es lenta) no sucumben 
en duelo sino en lo que se llama la aristeia, una serie de 
hazañas durante la cual el guerrero, embargado por la 
furia, adquiere una fuerza sobrehumana y derriba todo 
cuanto se le cruza en el camino (VIDAL-NAQUET, 2001, 
p. 46). 

El rey de Micenas no ha tenido esta muerte bella, seguramente la 

que merecía un varón de su condición. Su muerte dista es casi una 

humillación indigna de su estatuto. Él mismo se lo hace saber al viejo 

compañero: “Tú ya has visto, sin duda, morir multitud de varones tanto 

en lid singular como en recios combates de guerra; pero nunca sentiste 

una tal compasión cual te hubiera embargado si allá entre las jarras y 

mesas repletas nos miraras yacer en el piso humeante de sangre” 

(HOMERO. Odisea 11, vv. 416-420). Egisto lo ha matado como se mata 

a un buey, con la muerte más triste, animalizando de algún modo al 

jefe de los griegos e impidiéndole el gozo de retornar a su casa para 

disfrutar del cariño de sus hijos y de sus siervos. La voz de Agamenón 

es su otro yo, ese yo oculto e invisible que desciende a las mansiones 

reservadas a los difuntos. Se ve nítidamente como en todos los casos 
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que hemos analizado esta especie de doble antropológico a partir del 

cual 

tanto el hombre visible (es decir el cuerpo del hombre y las 

fuerzas vitales que en él se manifiestan) como la psique que en 

él mora, uno y otra, pueden perfectamente designarse como el 

“yo” propio del hombre. Y es que el hombre, según la 

concepción homérica, tiene una doble existencia: la de su 
corporeidad perceptible y la de su imagen invisible, que cobra 

vida propia y libre solamente después de la muerte. Esta 

imagen invisible, y solamente ella, es la psique (ROHDE, 1984, 

p. 10). 

Esta es quizás la clave de la peculiar “actividad” de las almas que 

han emigrado de sus cuerpos. Una vida no entendida en los términos 

que habitualmente reconocemos como propios de la vida, pero sí una 

cierta dimensión de actividad que supone el logos como forma de 

expresión y que toma cuerpo en los relatos a los que asistimos, dotando 

al Hades de una dramática particular. 

Este escenario, impregnado de palabras y consideraciones, 

retorna en el intercambio de pareceres entre Ulises y Agamenón a 

propósito de la calidad de las mujeres que han representado piezas 

claves de la narración: Helena, Clitemnestra y Penélope. Se produce la 

clasificación esperable entre la perfidia de las dos primeras que han 

arruinado a pueblos y hombres a partir de su conducta indecorosa, y la 

mesura de Penélope, la hija de Icario, “insigne en prudencia” (v. 446). 

 

El triste espectáculo de reunirse con los pares. Muerte y philia 

¿Cómo osaste bajar hasta el Hades, mansión de los muertos, donde en sombras están 

los humanos privados de fuerza? (HOMERO. Odisea 11, vv. 475-476) 

 

Aquiles, Patroclo, Antíloco, Ayax, magníficos varones salen al 

encuentro de Ulises, rico en trazas. Los viejos compañeros han 

descendido como todos los muertos a reunirse en las mansiones de la 

pareja infernal (COLOMBANI, 2005a)43. Ulises saluda a Aquiles con el 

respeto que su condición merece y surge un matiz de suma importancia 

en la conversación que mantienen. Según la mirada del Laertíada, el 

                                                 
43 El texto enfatiza las relaciones de poder de estos varones en cuanto al poder divino, 
a partir de una lectura política de Ilíada que revela la tensión que caracteriza a los 

juegos de poder que se dan entre los actores del drama. 
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dolor que la muerte causa está mitigado por el lugar que el Pélida 

ocupara, tanto en vida entre los mortales, como en su actual destino, 

entre los difuntos: “Tú, Aquiles, fuiste, en cambio, feliz entre todos y lo 

eres ahora. Los argivos te honramos un tiempo al igual de los dioses y 

aquí tienes también el imperio en los muertos: por ello no te debe, ¡oh 

Aquiles!, doler la existencia perdida” (HOMERO. Odisea 11, vv. 482-

486). Nada más alejado del sentimiento del Pélida. La vida es un bien 

deseado y su pérdida no se compara con nada ni hay elemento alguno 

que mitigue el dolor de perderla. No hay reino ni posición que desdibuje 

el pesar por la huida de aquellos placeres que la vida en su plenitud 

deparaba; ni el nombre ni la fama son capaces de aliviar el sufrimiento 

de una pérdida irreparable “No pretendas, Ulises preclaro, buscarme 

consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de 

cualquier labrador sin caudal y de corta despensa que reinar sobre todos 

los muertos que allá fenecieron” (HOMERO. Odisea 11, vv. 488-491). 

Magnífica representación del valor de la vida. El deseo y la añoranza por 

aquella fuerza vital, por aquellos tendones cogidos, por aquellos 

miembros vigorosos y activos llevan a Aquiles a soñar otra vida, la más 

pobre, la más alejada de lo que fuera su condición heroica. La vida está 

por encima de todo valor, de todo estatuto, de toda posición social o 

económica. Es el impulso “humano, demasiado humano” (NIETZSCHE, 

1986)44 de desear la vida sin más, la vida en su intrínseco valor, la vida 

como un bien preciado, cuyo recuerdo invita a cambiar cualquier 

riqueza por un solo instante de aquella plenitud, definitivamente 

extinguida. El deseo de Aquiles es intenso. No se trata del mero logos 

que se pronuncia desde el relato que se intercambia; Aquiles acerca el 

deseo como eco de aquel vigor existencial que se juega precisamente en 

él como topos de inscripción. Desear la vida es lo que nos mantiene en 

nuestra condición antropológica y eso es justamente lo que trae Aquiles 

en su alocución, teñida de ira: “Si por breves instantes me viese en la 

casa paterna, bien se habrían de espantar de mi furia y mis manos 

invictas los que ahora forzándolo están y le quitan la honra” (HOMERO. 

Odisea 11, vv. 501-503). Nada pues, como la vida bajo el sol que inunda 

la Hélade. 

                                                 
44 El título y la obra en sí refieren a las marcas de lo humano como tal, por fuera de 

toda perspectiva metafísica que para Nietzsche constituye el germen del vaciamiento 
del hombre en su registro antropológico; una forma de enfermedad que descentra al 

sujeto de su ser hombre sin más, sumiéndolo en el más profundo anti vitalismo. 
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Apenas una referencia del marco social al que el propio Aquiles 

accedería gustoso a cambio de su vida. Vidal-Naquet cuenta que en la 

Atenas del siglo VI quien labraba la tierra al servicio de un pobre 

formaba parte de una clase social baja, los thetes; por entonces eran los 

remeros de la ciudad y no accedían al ejército en calidad de hoplitas y, 

si por excepción lo hacían, el estado les proveía los pertrechos que ellos 

no podían afrontar (VIDAL-NAQUET, 2001, p. 91). Aún a esta condición 

humana y social un varón de la talla de Aquiles descendería gustoso 

porque el recuerdo de la vida plena parece ser el más bello y el más 

deseable de todos aquellos que los mortales puedan añorar. 

En esa particular “vida” que anima el topos subterráneo, el Eácida 

muestra signos de satisfacción luego de que Ulises narrara el destino de 

Neoptólemo, su hijo, “el primero siempre en hablar con palabras 

certeras” (HOMERO. Odisea 11, vv. 511) cuando en torno a los muros 

de Troya se celebrara el consejo. Las noticias de su partida sin sufrir 

ningún tipo de daño, triunfal, airoso, alejado de la ciega furia de Ares, 

reconfortan a Aquiles y su alma denota alegría: “Tal le dije y el alma del 

rápido Eácida fuese por el prado de asfódelos dando sus pasos gigantes, 

satisfecha de oír el honor que alcanzaba su hijo” (HOMERO. Odisea 11, 

vv. 538-540). Una noticia de vida en medio de los rumores de muerte; 

un hálito de alegría en el marco sombrío que thánatos diagrama, un 

prado de asfódelos rompe la densa tenebrosidad de las mansiones 

infernales y aligera la geografía con la imagen liviana que supone un 

prado. Soplo de “vida” en la alegría de Aquiles Pélida. 

El dolor, el viejo rencor y la furia de Áyax le impiden detenerse 

ante el reconocimiento del Laertíada: “Áyax, hijo de aquel noble y cabal 

Telamón, ¿ni después de la muerte olvidarte podrás del rencor contra mí 

por aquellas por aquellas tristes armas?” (HOMERO. Odisea 11, vv. 552-

555). Sin respuesta a la convocatoria, solo el alejamiento de su alma 

que “se fue con las almas de los otros mortales sin vida, del Érebo al 

fondo” (HOMERO. Odisea 11, v. 564). 

Las galerías subterráneas encierran tantos y tantos rostros 

conocidos que su recorrido es un pasaporte al horror más desgarrador. 

Minos, el hijo de Zeus, conserva su vieja función de justicia y juzga a 

los muertos, en clara continuidad de lo que representara su imagen 

como rey de justicia (DETIENNE, 1986, pp. 39-58)45. Orión, el gigante, 

                                                 
45 El capítulo correspondiente a Nereo, el anciano del mar, plantea la referencia al rey 

Minos como rey legendario que la leyenda perpetúa y que reúne en su figura las 



 

 

 

   

 

 

 

 66 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 09 de Maio de 2018 

Artigo aprovado em 10 de Maio de 2018 

obstinado en cazar las fieras que fueran en vida sus presas; Ticio, el 

hijo de Gea, consumido por los buitres que le roen el hígado; Tántalo, 

sumergido en arduos tormentos, viendo evanescerse, cual sombras, el 

agua y los frutos que su sed desea con ardor; Sísifo, víctima de recias 

torturas, empujando una piedra monstruosa que por su propio peso 

desciende al llegar a la cima, “y él tornaba a empujarla con todas sus 

fuerzas. Caía el sudor de sus miembros y el polvo envolvía su cabeza” 

(HOMERO. Odisea 11, vv. 599-600). 

El Hades, la mansión de anchas puertas, está devolviendo un 

nuevo rostro. No es meramente el topos por donde deambulan lúgubres, 

las almas de los difuntos en actitud penosa, es también una geografía 

sombría de horrendo tormentos. Ticio, Tántalo y Sísifo nos han devuelto 

con sus destinos finales esta otra cara de lo mismo: la muerte 

acechando desde múltiples rostros. 

Heracles es el próximo rostro conocido y quizá un emblema de la 

dualidad que acabamos de describir; en él la muerte muestra su rostro 

atroz, pero también su cara benévola. Heracles goza de un estatuto en 

cierto modo privilegiado, “ya que él de los dioses al lado se goza en 

festines con su Heba de lindos tobillos” (HOMERO. Odisea 11, vv. 602-

603). Cara diurna de la muerte que permite un contacto privilegiado 

con los dioses. Pero Heracles también trae el rostro nocturno de una 

muerte atroz: “En su torno chillaban los muertos a modo de aves que 

dispersa el terror, mientras él, cual la noche sombría, con el arco en las 

manos montaba una flecha” (HOMERO. Odisea 11, vv. 605-607). 

 

El fin de un largo viaje hacia la noche 

“Cuando sólo recibo noticias de la muerte”46 

 

El viaje de Ulises ha llegado a su fin. La búsqueda de la verdad lo 

condujo a Tiresias, el perfecto adivino, para saber más de sí, de sus 

posibilidades de regreso y del destino de los suyos. La verdad recibida 

                                                                                                                                               
marcas que Detienne atribuye a Nereo, recogiendo la imagen que Hesíodo devuelve en 
la Teogonía del hijo de Ponto. 

46 García Montero, Luis, “La nube negra” en Sabina, Joaquín , Alivio de luto, 2005 

(material discográfico). 
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se inscribe en la subjetividad de Ulises como quien descubre sus 

posibilidades existenciales. Pero Tiresias ha sido la excusa para un 

descenso que ha señalado lo más originario de la condición de mortales, 

la propia finitud que acecha a cada uno de los que gozan de la vida 

plena. La muerte y sus figuras se han enseñoreado en un relato que ha 

tenido distintos “interlocutores” devenidos en las evanescentes sombras 

que la muerte arroja a deambular por los oscuros caminos de las 

mansiones subterráneas; voces e imágenes han desfilado ante un Ulises 

que, a partir de la muerte, reconstruye parte de su vida; la muerte 

habla (FOUCAULT, 1966)47, no solo en los muertos que se acercan y 

aparecen en lúgubre procesión, sino le habla a Ulises porque le 

devuelve parte de su historia. Los muertos han constituido parte de su 

relato existencial y ellos, en su retorno, vigorizan las marcas subjetivas 

del hombre que añora el regreso al hogar. Verlos en sus sombras 

evanescentes es ver la propia muerte pero también la propia vida en 

relato retrospectivo. No es la nada de la muerte, es la palabra de la 

muerte trayendo la condición humana. 

Pero la lección es, al mismo tiempo, insoportable, tan insoportable 

como la vida misma cuando no está revestida por las imágenes que nos 

preservan de la muerte que nos acecha cada día por nuestra propia 

condición antropológica. Es la intuición dionisíaca del horrendo abismo 

de la vida la que se tensiona constantemente con el velo multicolor que 

reviste las representaciones de la muerte como condición común y que 

Apolo como maestro de las apariencias nos regala para hacer la vida 

soportable (COLLI, 1994)48.  

Es hora de regresar: “pero antes reuniéronse en torno por miles los 

muertos con chillido horroroso y fui presa de lívido miedo, no me fuese 

Perséfona augusta a mandar desde el Hades la cabeza del monstruo que 

infunde el pavor, la Gorgona” (HOMERO. Odisea 11, vv. 632-635). Un 

soplo de vida, el lívido miedo de Ulises. Un sentimiento humano 

demasiado humano ordena embarcar y soltar las amarras. Atrás ha 

                                                 
47 Cuando aborda la construcción de los saberes a partir de ciertas condiciones 

histórico políticas que la facilitan, Foucault aborda el nacimiento de la anátomo- 

patología y define al cadáver como el cuerpo que habla tras la muerte. 

48 El filólogo italiano aborda la tensión Apolo-Dioniso desde la mirada del 

descubrimiento y cubrimiento del fondo último de la vida. Ante lo patente del horror 
que supone el fin en el marco del dionisismo, la jovialidad apolínea entrelaza las 

imágenes del arte para volver la vida soportable. 
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quedado el reino de los muertos y ahora el nostos marca un nuevo 

capítulo de la vida. Ítaca espera. 
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VISIONES ALTERNATIVAS SOBRE LA MUERTE EN LA 

FILOSOFÍA GRIEGA CLÁSICA 

Víctor Hugo Méndez Aguirre49 

 

RESUMEN: El propósito del presente trabajo es subrayar la presencia 

de visiones alternativas sobre la muerte en la filosofía clásica griega y 

cómo ésta es definida como separación alma y cuerpo en la polémica 

entre monistas y dualistas. Se concluye que el dualismo de Platón se 

opone férreamente al monismo porque lo considera incompatible con la 

justicia. 

Palabras Clave: Muerte; Alma; Cuerpo; Justicia. 

 

ABSTRACT: The aim of this paper is highlight the presence of 

alternative views on death in Classical Greek Philosophy and the way 

how death is defined as the separation between body and soul in the 

polemic between monists and dualists. It is concluded that Plato’s own 

dualism is adamantly opposed to monism because he believes it is 

incompatible with cosmic justice. 

Key Words: Death; Soul; Body; Justice.  

  

 

 

                                                 
49 Centro de Estudios Clásicos, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. mendezsaguirre@unam.mx 



 

 

 

   

 

 

 

 71 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 06 de Abril de 2018 

Artigo aprovado em 10 de Abril de 2018 

Introducción 

¿Dónde se originó la visión sobre la muerte que predomina en 

Occidente? La respuesta a esta interrogante suele ser los diálogos de 

Platón. Sin lugar a dudas es verdad que la idea de la muerte como 

separación del alma con respecto al cuerpo de tal manera que al morir 

el cadáver se corrompe mientras el alma inmortal se dirige al lugar que 

le corresponde a recibir el respectivo premio o castigo es una tesis 

característica del platonismo. Sin embargo, Platón construye su 

dualismo antropológico en férrea oposición al monismo. La querella 

antropológica entre monistas y dualistas se barrunta ya en Homero. El 

propósito del presente texto se reduce a ilustrar que la definición 

platónica de la muerte claramente dualista se construye en crítica 

abierta contra otras visiones monistas y que en los diálogos es posible 

rastrear “visiones alternativas sobre la muerte en el mundo antiguo”. 

En primer lugar, se señala que en Grecia arcaica y clásica 

coexisten diversas concepciones alternativas sobre la muerte y que esta 

diversidad se remonta a la Nekyia: por una parte ahí se plantea que el 

alma del muerto se dirige al Hades donde yace exangüe y sin mayor 

conciencia; por la otra, ahí aparece por primera vez en la literatura 

griega la concepción de la muerte como separación alma-cuerpo.  

En segundo lugar se pergeña un mapa de los monistas 

antropológicos en la filosofía presocrática de acuerdo con los cuales la 

unidad alma cuerpo determina que el fallecimiento de un individuo 

implique la disolución tanto de sus elementos somáticos como de los 

psíquicos.   

En tercer lugar, siguiendo a Bruno Snell, se hace hincapié en que 

paulatinamente se van formando en Grecia los conceptos “alma” y 

“cuerpo” tales como ahora los entendemos; y se subraya que en este 

proceso contribuyó particularmente el pitagorismo y el orfismo. La tesis 

de la inmortalidad del alma individual se constituye en una concepción 

alternativa al monismo antropológico. 

Por último se expone la escatología de Platón de acuerdo con la 

cual la muerte se define como la separación del alma con respecto del 

cuerpo; se ilustra como los mitos escatológicos de los diálogos insisten 

en que las almas de los muertos reciben premios o castigos en 

ultratumba; y se señala como después de un determinado tiempo estas 

almas reencarnan en otro ser viviente. 
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1. Visión sobre la muerte y ritos fúnebres en la Nekyia de 

Homero 

 

Homero constituye una fuente ineludible de la que abrevan las 

visiones sobre la muerte en el mundo antiguo. Aunque en toda la 

epopeya se registran muertes y reflexiones aisladas sobre la misma es 

en la Nekyia, el canto 11 de la Odisea, donde la muerte se torna 

protagonista.  

En la casa del Hades reside la raza de los muertos (ethnea nekron 

ODISEA, XI: 34). Se trata de un lugar de difícil acceso, sin embargo no 

es completamente inaccesible. “Hay grandes ríos de por medio y 

terribles corrientes, ante todo el Océano, al cual no es posible que cruce 

alguien a pie, si no tiene una nave bien hecha” (ODISEA, XI. 157-159).   

En sus afanes por regresar a su Ítaca Odiseo desciende a la casa 

de Hades partiendo de la isla Eea, residencia de Circe, con el propósito 

de consultar al alma de Tiresias con respecto sobre el anhelado retorno. 

En Homero se barrunta una visión de la muerte como separación 

del alma con respecto del cuerpo y aparecen el dualismo soma-psykhe. 

En palabras de la madre de Odiseo: “[...] ésa es la norma del hombre, 

cuando uno se muere: los nervios ya no sostienen las carnes y huesos, 

sino que a éstos, del fuego ardiente el gran vigor los destruye, una vez 

que la vida deja blanca la osamenta, y el alma, cual  sueño, volando 

hacia afuera, volita” (ODISEA, XI: 218-222). 

El primer muerto con el que habla Odiseo en el Hades es su 

compañero Elpénor. Éste fallece en la sala de Circe debido a un 

accidente. Ahí queda su cuerpo (soma ODISEA, XI: 53), insepulto, 

mientras que su alma (psykhe ODISEA, XI: 65) desciende hacia el 

Hades.  

El dualismo soma-psykhe es de gran relevancia en la antropología 

de Occidente. Sin embargo, en Homero, de acuerdo con la conocida 

tesis de Bruno Snell, estas categorías todavía no han adquirido 

plenamente el sentido cuerpo-alma tal y como ahora lo entendemos.  

Con respecto a soma, esta palabra en Homero alude 

principalmente al cadáver que yace exánime, no al cuerpo vivo. 

Siguiendo al mencionado Bruno Snell, “miembros” es como Homero se 

refiere al cuerpo humano vivo:  
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En vez de «cuerpo», hallamos «miembros», gyĩa son los 

miembros en cuanto dotados de movimiento por medio de 
articulaciones, mélea son los miembros en cuanto dotados de 

fuerza debido a la musculatura […] A nosotros se nos hace 

difícil creer que en un tiempo el hombre no haya tenido una 

concepción clara, ni correspondiente expresión, del cuerpo 

como tal. De las expresiones mencionadas, que pueden tener 
en la frase el lugar de lo que luego fue sôma, sólo los plurales 

gyĩa y mélea etc., denotan el cuerpo en su corporeidad; khrós 
denota únicamente el límite externo del cuerpo, y démas 

significa estatura, talla. (SNELL, 1965, p. 22). 

 

Emilio Crespo hace hincapié en que “démas” es precisamente otra 

palabra empleada en los textos homéricos para referirse al cuerpo:   

 

Según Aristarco, la palabra démas es empleada en los poemas 

homéricos para designar el cuerpo –especialmente el humano– 
[…] Por su etimología, démas está relacionado con el latín 

domus ‘casa’ […] y tiene el sentido de ‘edificación’. Es decir, 
démas es una palabra heredada, significa ‘estatura’ o ‘talla’ y 

designa metafóricamente el cuerpo erguido (y, por tanto, vivo) 

[…] El término homérico que más se aproxima por su 
significado al cuerpo es khrós, que se traduce como ‘piel’ o 

‘carne’ y que en los poemas homéricos designa propiamente la 

superficie o el límite externo del ser humano que sirve como 

sustrato del color y de la textura […] De lo anterior resulta que 
en el griego homérico no hay palabra para designar el cuerpo 

humano vivo como un conjunto unitario […] La conclusión más 

verosímil de los datos y las observaciones precedentes es que la 

Ilíada y la Odisea documentan un estadio arcaico o primitivo 

en el que el hombre no tenía conciencia de su cuerpo como 

unitario (CRESPO, 2015, p. 49). 

    

En resumen, para Homero de acuerdo con la lectura de Snell el 

cuerpo es conceptualizado en términos de “suma de miembros”. 

Si soma, todavía no reviste todavía en los textos homéricos el 

significado pleno de cuerpo psykhe tampoco es exactamente lo que se 

entiende actualmente por alma. Ambos conceptos conforman un 

tándem que se consolida en referencia mutua. “Esta carencia de un 

concepto unitario de cuerpo lleva indefectiblemente a la inexistencia del 

concepto opuesto, el de alma” (MARTOS, 1999, p. 56). 



 

 

 

   

 

 

 

 74 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 06 de Abril de 2018 

Artigo aprovado em 10 de Abril de 2018 

Ciertamente, la palabra “psykhe” aunque aparezca en Homero 

dista mucho de ser el “alma” tal como la entiende posteriormente 

Platón. De hecho, Odiseo alude a “las testas sin brío de los muertos 

[nekyon amenena karena]” (ODISEA, XI: 29). Las almas de los muertos 

no son otra cosa que cabezas exangües. En el Hades se encuentran 

indistintamente mezcladas sin consideración alguna a sus méritos o 

falencias y, a excepción de Tiresias, sin mayor conciencia de sí. Las 

almas en el Hades tal y como son representadas por Homero 

difícilmente permiten atribuir creencias en una inmortalidad personal 

en un sentido fuerte; pero tampoco se encuentra ahí ninguna creencia 

firme en la retribución moral generalizada de las acciones en el 

inframundo. 

La religión homérica-hesiódica, la imperante en Grecia arcaica y 

clásica, registró lo que ha sido denominada “doble teología”.  

Por una parte, los Olímpicos no son creadores del mundo ni se 

sienten moralmente responsables de él. Son inmortales que después de 

haber conquistado el poder reemplazando a la anterior generación de 

deidades y haberse repartido las funciones cósmicas se pasan el tiempo 

banqueteando siendo superlativamente felices. Algunos mortales 

reciben tratado deferencial de su parte, como Menelao por el sólo hecho 

de ser esposo de Helena, hija de Zeus. Otros reciben castigos 

ejemplares, como Tántalo o Sísifo. Sin embargo, estos casos son 

excepcionales y no hay una creencia en una retribución generalizada de 

las conductas en el Hades al grado de que el alma del difunto Aquiles, el 

héroe por antonomasia en la literatura homérica, declara: “Preferiría, 

estando en la tierra, trabajar a sueldo para otro, para un hombre sin 

suerte, que no tuviera muchos recursos, más que reinar entre todos los 

muertos que han perecido” (ODISEA, XI: 489-491). La conclusión a la 

que arriba Vieira resulta ineludible: “O inferno homérico caracterizause 

pela ausência de transcendência e pela pequenez” (VIEIRA, 2001, p. 

17). 

Por otra parte, la idea de la justicia como la virtud perfecta cuya 

implantación es preocupación fundamental de los Olímpicos aparece ya 

en el mismo Homero. En el recuento que Odiseo hace de lo que 

presenció en el Hades destaca singularmente la existencia de una 

variante de corte de justicia ultramundana que barrunta, aunque 

lejanamente, la idea de una justicia generalizada aplicada en el más 

allá: “Allí, cierto, vi a Minos, el hijo preclaro de Zeus, con un cetro de 
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oro, impartiendo justicia a los muertos, sentado, en torno a él, sus 

causas al rey exponían, sentados y a pie, en la casa de anchas puertas 

del Hades” (ODISEA, XI: 568-571). 

 A pesar de la inanidad de las almas de los difuntos algo que 

resulta muy importante para el mundo homérico es el ritual funerario 

que se le debe al muerto, ya sea cremación o inumación. “No que 

concerne asprácticas funerárias durante o final do período homérico a 

cremação permanecia como pratica principal para adultos” (TEIXEIRA, 

2017, p. 29). Esto resulta de tal importancia que incluso los dioses 

mismos velan porque se cumplan dichos rituales. En la Nékyia que 

venimos se comenta Elpénor le solicita a Odiseo que se consumen los 

ritos fúnebres que aún siguen pendientes: “Al partir, no me dejes atrás, 

sin llanto, insepulto, alejándote: no sea yo para ti causa de la ira divina. 

Más quémame junto con todas las armas que tengo, y en la playa del  

agrisado erígeme un túmulo” (ODISEA: XI: 72-75). 

En Homero los ritos fúnebres revisten tal importancia que 

negarlos al cadáver de un enemigo derrotado puede constituir parte de 

una venganza insaciable, como la que Aquiles ejerce en contra de 

Héctor por la muerte de Patroclo. Precisamente los ritos fúnebres 

celebrados en honor de Patroclo incluyen sacrificios humanos, lo cual 

remite tanto a la excepcionalidad del episodio como al carácter arcaico 

de los textos homéricos que evocan, como es bien sabido, una época 

anterior conocida como la Edad Obscura. Sin embargo, la ambigüedad 

de sus ideas sobre la muerte darán pábulo a dos clases de concepciones 

antagónicas: monismos y dualismos psicosomáticos. 

Una ilustración de las concepciones homéricas en torno a la 

muerte se encuentra en una ánfora de cuello de figuras negras 

actualmente en el Museo del Louvre atribuida al Pintor de Diosfos 

procedente de Atenas, ca. 500-490 a. C., conocida como “Hipno y 

Tánato levantando el cuerpo de Sarpedón”. Contrasta la pequeñez del 

alma que abandona el cuerpo con las dimensiones mayores del cadáver. 
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2. La querella psicosomática: los monistas  

 

Parte importante de la filosofía griega arcaica y clásica desarrollo 

un monismo dinámico en el que el cosmos se explica a partir de uno o 

varios principios cuya proceso ininterrumpido de transformación da 

lugar al universo tal y como lo conocemos. El primer fisiólogo griego del 

que se conoce un fragmento explícito sobre el alma es Anaxímenes. Para 
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este integrante de la escuela milesia del siglo VI a.C. el aire es el 

principio del cosmos en general y del alma muy en particular, de tal 

suerte que los procesos de condensación y rarefacción que permiten su 

devenir los afectan en igual medida y no permiten suponer alguna clase 

de inmortalidad del alma. 

Protágoras es un sofista que se adhiere a una metafísica de corte 

fenomenalista. En consonancia, su antropología filosófica, según el 

testimonio de Diógenes Laercio (IX. 51): “Afirmaba también que el alma 

no es nada más que sensaciones” (SOFISTAS, 2002: 17). La noción del 

alma-aisthesis será recuperada siglos después por Hume en su fórmula 

del alma como “haz de percepciones” y que anticipa tesis 

contemporáneas como la de que el alma es un epifenómeno del cuerpo. 

Este sofista y Demócrito merecen ser considerados los máximos 

monistas psicosomáticos del siglo V a. C.  

En el fragmento D/K 68 A 109 (Aecio, IV, 7, 4) se encuentra la 

formulación más pura del monismo psicosomático antiguo: “Demócrito 

y Epicuro dicen que (el alma) es mortal y que se corrompe al mismo 

tiempo que el cuerpo” (DEMÓCRITO, 1999: 82) 

En resumidas cuentas,  el monismo psicosomático plantea que la 

muerte implica la disolución del alma en sus elementos constitutivos, 

sin pervivencia personal alguna. Sin embargo, paralelamente a esta 

visión de la muerte en Grecia floreció otra de no menor importancia: el 

dualismo psicosomático. Esta perspectiva define la muerte como 

separación del alma con respecto del cuerpo y postula la pervivencia de 

la identidad individual después del fallecimiento.   

 

3. La querella psicosomática: dualistas y la formación del 

tándem cuerpo-alma 

 

Se reconoce que la primera escuela filosófica que preconiza el 

dualismo psicosomático es la pitagórica. Independientemente del debate 

al respecto de si Pitágoras escribió o no sus pensamientos, su esposa, la 

primera filósofa mujer de Occidente, explícitamente defiende la 

inmortalidad del alma: “En efecto, la pitagórica Teano escribe: La vida, 

en efecto, sería realmente una ganga para los malos, una vez cometidos 
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sus crímenes pueden morir, si el alma no fuera inmortal”. (Clemente de 

Alejandría, STROMATA. IV, 44.2.).   

Junto a los pitagóricos, los órficos forman una parte fundamental 

de la historia del dualismo psicosomático. Alberto Bernabé señala al 

respecto: “La oposición cuerpo/alma con menosprecio del cuerpo frente 

al alma la hallamos claramente atribuida a los órficos en las laminillas 

de Olbia” (Bernabé, 1995, p. 219). 

Según Bruno Snell los conceptos complementarios “cuerpo y 

alma” alcanzaron un significado semejante al que les atribuimos en el 

siglo V a. C. Según este autor esto se constata en autores como Píndaro 

(SNELL, 1965, p. 23). 

 En el ámbito filosófico un filósofo que hará suya el dualismo 

psicosomático y la metempsicosis, frecuentemente asociado con la 

tradición pitagórica, es Empédocles. 

 

4. Platón y su definición de la muerte  

 

La definición platónica de la muerte es bien conocida:  

 

La muerte, a mi entender, no es otra cosa que el hecho de la 

mutua separación de dos cosas, el cuerpo y el alma. Cuando se 

han separado una de la otra, pues, cada una de ellas conserva 

aproximadamente el estado que tenía cuando el hombre vivía” 
(Platón, GORGIAS, 524 b). 

 

La noción de que el fallecimiento implica la separación entre alma 

y cuerpo ya aparece en Homero cuando se describe el deceso de 

Elpénor. Pero aquí las almas de los muertos ya no son cabezas sin 

fuerza, por el contrario, sobreviven tal y como eran cuando animaban al 

cuerpo, lo cual implica una diferencia fundamental. 

En contra de los monistas psicosomáticos Platón ofrece media 

docena de pruebas de la inmortalidad del alma, la mayoría de las cuales 

se encuentran en el diálogo Fedón, mientras que otras están en el Fedro 

y el libro X de la República. ¿Por qué tanta atención a este tema en 

particular? Se puede argumentar que Platón requiere de la inmortalidad 

del alma para que exista justicia en el cosmos. Si el alma fuera mortal y 



 

 

 

   

 

 

 

 79 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 06 de Abril de 2018 

Artigo aprovado em 10 de Abril de 2018 

no hubiera retribución ultramundana de los crímenes cometidos 

durante la vida que permanecen impunes la justicia se vería 

sensiblemente comprometida. 

“A ideia mais difundida dos mundos de além-túmulo é que este 

mundo é similar ao nosso, porém mais agradável” (TEIXEIRA, 2016, p. 

100). La corrección que hace Platón al mundo ultramundano gravita en 

torno de la idea de justicia. La inmortalidad del alma le da esperanzas a 

Platón de que en el más allá habrá recompensas para los virtuosos y 

castigos para los inicuos que lograron evadirse del castigo al que se 

habían hecho acreedores mientras aún vivían.  

Aunado a las pruebas de la inmortalidad del alma, Platón ofrece 

mitos escatológicos en sus diálogos Gorgias, Fedón y República X. El 

Hades platónico no se asemeja al homérico ni al órfico, aunque contiene 

algunos rasgos comunes. En la Nekyia aparece la figura de Minos 

juzgando a los muertos. Platón extiende la idea del juicio a todas las 

almas de los muertos que sobreviven íntegras. En el Gorgias Minos es 

auxiliado en sus funciones judicativas por Eaco y Radamanto. Así que a 

pesar de las severas críticas que Platón hace a los poetas no deja de 

retomar elementos de sus obras que considera utilizables para la 

construcción de su propia filosofía. A esta estrategia platónica Bernabé, 

siguiendo a Diès, la denomina “transposición” (BERNABÉ, 2011, p. 10). 

 

Conclusiones 

 

Las visiones sobre la muerte en la filosofía griega antigua 

oscilaron entre los monismos y los dualismos psicosomáticos. Ambas 

perspectivas se barruntan en la Nekyia de Homero donde encontramos 

tanto la concepción de la muerte como separación alma-cuerpo como 

una extremadamente pálida presencia de las almas en el Hades. 

Los monistas, a partir de Anaxímenes en el siglo VI a. C., 

consideran que el alma humana y el cosmos comparten el mismo y se 

encuentran sometidos a un proceso ininterrumpido de cambio. Un siglo 

después, ya en época clásica, la tesis del alma-aisthesis de Protágoras 

se suma a la tesis de la mortalidad del alma del atomismo construyendo 

una visión de la muerte como aniquilación de la persona. 
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Los dualistas junto con su definición de la muerte como 

separación del alma con respecto del cuerpo van a contribuir a fijar el 

sentido que tienen estas palabras hasta nuestros días. Ya desde los 

tempranos pitagóricos se asocia la inmortalidad del alma a un 

requerimiento de justicia en ultratumba. Los órficos van a incidir en el 

mismo sentido. Platón se opone férreamente al monismo psicosomático. 

El filósofo ateniense va a seleccionar algunas ideas del mismo Homero, 

de los órficos y de los pitagóricos para construir su propia definición de 

la muerte en términos de separación del alma con respecto del cuerpo 

de tal suerte que mientras que éste se ve sujeto a la degradación 

aquélla se dirige a un lugar donde es juzgada y recibe, en función de la 

conducta que observó en vida, los respectivos premios o castigos. Desde 

los pitagóricos hasta Platón la idea de la inmortalidad del alma está 

fuertemente asociada a la creencia en el imperio de la justicia a nivel 

cósmico.   

En resumidas cuentas, las concepciones filosóficas sobre la 

muerte entendida como separación alma-cuerpo en Grecia arcaica y 

clásica desarrollaron una tensión que provenía desde Homero entre 

monismo y dualismo y culminaron con dos visiones diametralmente 

opuestas en Grecia Clásica: por una parte, la mortalidad del alma de 

Demócrito; por la otra, su inmortalidad en Platón. Y en esta querella 

entre monistas y dualistas, según Bruno Snell, Occidente acuñó sus 

conceptos alma y cuerpo, lo cual dista de ser una contribución baladí. 

Pero dicha tensión no ha desaparecido del todo, mientras que la Edad 

Media fue platónica en lo que respecta a la muerte, la modernidad, con 

Hume claramente, recuperó a Protágoras. Y en las sociedades 

pluralistas democráticas de nuestros días ambas teorías siguen 

teniendo vigencia. ¿Se podría pensar mayor vigor para un pensamiento 

antiguo? 
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RITOS E REPRESENTAÇÃO DA MORTE ENTRE OS 

THETES 

 

Prof. Dr. Alair Figueiredo Duarte50                                                                                                       

 

 

Na polis dos atenienses, poder sepultar seus mortos51 se insere 

entre as obrigações em cumprir os ritos cívicos. Tal prerrogativa, trata-

se de um tributo simbólico àqueles que em conformidade com a lei 

receberam o nome dos seus antepassados e os honraram: gerando 

filhos para a polis, cuidando dos assuntos políticos e cumpriram com 

todas suas obrigações cívicas.  

Diante do imaginário social atenienses do século V a.C., o 

sepultamento visava permitir que a alma do cidadão que foi livre em 

vida não se tornasse escrava e errante diante da morte. Há necessidade 

de que a alma seja acolhida em seu novo lar no Hades, por isso ela 

deveria receber honras do seu grupo social em um cerimonial fúnebre.  

Ian Moriss afirma que o enterro é definido como parte de um funeral 

que integra um conjunto de ritos (MORRIS, 1992: 2), nos quais é feito o 

uso de símbolos que estruturam seus imaginários sociais. A ordem 

cósmica imaginada e inserida no corpo social políade de que os homens 

devem: nascer, crescer, cumprir com suas obrigações de cidadão e 

morrer, recebendo dos deuses um lugar no além-túmulo; visa dar ao 

indivíduo sentido a sua existência. Cria-se imaginários funerários, 

manifestado através de ritos e rituais que asseguram na memória dos 

vivos. Esses rituais marcam a lembrança do indivíduo tornando-o como 

um exemplo a ser seguido.  

Pierre Vernant irá mencionar no corpo comunitário, há uma 

ideologia funerária definindo todo o imaginário social empregado pelos 

vivos, o qual visa assegurar no plano das instituições as estratégias e 

exigências para uma vida coletiva. Cria-se na esfera social uma 

civilidade sobre a morte, tornando-a comunitária – política – pois todo 

                                                 
50 NEA-UERJ/NEHMAAT-UFF/LSC-MB) email: epibatai@outlook.com.br 

51Entre os autores que abordam o estudo dos sepultamentos na Antiguidade, podemos 
citar Ian Morris que aaponta a importância dos achados arqueológico, os quais podem 

fornecer informações complementares a documentação escrita (MORRIS, 1992: 364).    
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grupo social para afirmar seus traços específicos e perpetuar suas 

estruturas instauram continuamente regras que lhes são próprias e 

particulares (VERNANT. Apud. ANDRADE, 2008: 292).  Quando 

analisamos os ritos fúnebre comum aos cidadãos tethes atenienses, 

identificamos que o segmento partiu de singularidades presentes em 

seu contexto social de produção e desenvolveu especificidades em 

relação aos rituais fúnebres presentes no imaginário social da morte 

entre os helênicos.   

A propósito dos ritos fúnebres helênicos, anteriormente ao 

período Clássico a responsabilidade em conduzi-los cabia aos familiares 

do morto. Mas a partir do início do século V a.C., principalmente no 

caso dos mortos em combate - possivelmente por necessidade de exaltar 

a memória dos grandes feitos, vitórias e resistência contra inimigos 

poderosos – esse dever passou a ser de todo o corpo comunitário 

(ANDRADE, 2008; 294). Tucídides descreve o cerimonial público 

ateniense de sepultamento dos seus mortos de guerra, mostrando-nos 

que o rito se tratava de uma tradição para exaltar os feitos dos 

ancestrais. O cerimonial foi custeado pelo governo políade, que 

condicionou os restos mortais dos seus combatentes em um mausoléu 

público. A cerimônia consistia em:  

os ossos dos defuntos são expostos num catafalco durante três 

dias, sob um toldo próprio para isto, e os habitantes trazem 

para os seus mortos as oferendas desejadas; no dia do funeral 

ataúdes de cipreste são trazidos em carretas, um para cada 

tribo, e os ossos de cada um são postos no ataúde de sua tribo; 
um ataúde vazio, coberto por um pálio, também é levado em 

procissão, reservado aos desaparecidos cujos cadáveres não 

foram encontrados para o sepultamento. Todos os que 

desejam, cidadãos ou estrangeiros, podem participar da 

procissão fúnebre, e as mulheres das famílias dos defuntos 
também comparecem e fazem lamentações; os ataúdes são 

postos no mausoléu oficial, situado no subúrbio mais belo da 

cidade; lá são sempre sepultados os mortos em guerra, à 

exceção dos que tombaram em Maratona que, por seus méritos 

excepcionais, foram enterrados no próprio local da batalha. 

Após o enterro dos restos mortais, um cidadão escolhido pela 
cidade, considerado o mais qualificado em termos de 

inteligência e tido na mais alta estima pública, pronuncia um 

elogio adequado em honra dos defuntos. Depois disso o todos 

se retiram         (TUCIDIDES, II: 34)  

A narrativa de Tucídides nos demonstra que a cerimônia reunia 

todos em prol de um único objetivo, o de resistir as dificuldades. O fato 

os restos mortais dos que tombaram em combate serem colocados em 
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um mausoléu oficial, tornava todos iguais na morte, tanto quanto foram 

no combate. Tal peculiaridade tinha por finalidade, evitar que 

particulares, ao financiarem o funeral de seus familiares e amigos, 

deixassem de priorizar o dever de honrar os deuses, buscando destacar 

o prestígio social do morto e sua família.   

O prestígio social em Atenas, durante o século V a.C., em boa 

parcela dos casos, vinha acompanho da capacidade pecuniária. O poder 

aquisitivo do indivíduo o colocava em posição de vantagem diante 

daqueles que não possuíam recursos para edificar um suntuoso 

mausoléu, sinalizando a memória dos transeuntes. Ao realizar um 

suntuoso funeral e erguer um túmulo imponente, a família do defunto 

lhe conferia a perpetuação de seu nome em um asilo mortuário. Philipe 

Ariès, destaca que o uso do cemitério como espaço público dos 

defuntos, foi desenvolvido a partir da noção de que o local era um asilo, 

tomando a concepção de refúgio e lugar de descanso (ARIÈS, 1976: 23). 

Para o Lexicógrafo Charles Du Cange, a palavra cemitério nem sempre 

recebeu a conotação de lugar próprio para se realizar enterros; o termo 

poderia também significar um lugar de asilo, no qual as pessoas 

erguiam suas construções visando estabelecer residência, descanso ou 

se reunirem. Assim, no asilo - chamado de cemitério - os corpos dos 

que ali viviam poderiam ser, ou não, enterrados lá. Posteriormente o 

termo "Cemitério", passou a significar, uma parte da cidade que 

formava um conjunto de casas, zonas fiscais ou domínios. As pessoas 

acostumaram ali se reunir e se encontrar nos asilos visando realizar 

debates, planejamentos, assumir compromissos de negócios, fazer 

apresentações públicas e ter momentos lazer. Até que finalmente, toma 

a concepção de lugar de repouso aos que teriam cumprido suas 

obrigações em vida, sendo enterrados nesses locais de reunião (CANGE, 

apud. ARIÈS, 1976: 23). Percebemos que a necessidade de perpetuar a 

memória ao se confundir com a vaidade humana, propiciou a 

construção de mausoléus cada vez mais suntuosos. Entre os helenos 

cemitérios eram permeados de monumentos suntuosos, cujo as 

inscrições presentes nas estelas funerárias custeadas por famílias 

tradicionais de Atenas, dão demonstrações de uma negociação que 

envolve a morte e o prestígio social. Buscava-se mais o valor público do 

morto, visando assegurar o prestígio da sua linhagem no imaginário de 

manter tal prestígio extensivo aos descendentes vivos.   
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Diante da exaltação do prestígio social presente nos monumentos 

e ritos fúnebres, fica evidenciado que os cidadãos atenienses do 

segmento thetes, ao realizarem os ritos de sepultamento dos seus entes, 

não teriam como exibir a mesma pompa das tradicionais famílias 

atenienses; muito menos possuíam recursos para erigir um tumulo 

suntuoso, capaz de ser avistado à distância. Seus túmulos não seriam 

capazes de chamar atenção dos que circulavam no espaço políade 

reservado aos mortos. Mas, como todo cidadão ateniense, os integrantes 

do segmento social dos thetes deveriam receber uma sepultura para 

honrar a polis e seus ancestrais, assim como as gerações póstumas. A 

tradição prezava que caso o indivíduo estivesse fora do território 

ateniense, vindo a morrer, o cidadão deveria ser conduzido a um 

território aliado e ser sepultado segundo os ritos de costume (VAUGHN, 

1998: 42).  O hábito de repatriação do morto à terra dos ancestrais, 

deixavam os cidadãos que se encontravam embarcados e longe do solo 

pátrio, com um problema a superar. Aqueles que eventualmente 

houvesse perecido por qualquer mal, não poderiam ser simplesmente 

jogados no mar sem receber uma sepultura em terra que fosse capaz de 

avivar uma lembrança comunitária. Ao morto, deveria ser conferido um 

túmulo, ratificando quem foi esse cidadão e o que representou dentro 

do corpo social.  

A norma funerária ateniense, presava que o morto fosse 

transformado em um defunto52, recebendo os ritos e baixando a uma 

sepultura. Por esse motivo dez estrategoi atenienses foram levados a 

condenação, mesmo após sairem vitoriosos na Batalha de Arginousa 

(406 a.C.). Os magistrados foram condenados à pena capital, por não 

recolher os náufragos devido às más condições climáticas e com isso, 

impedirem seus marinheiros de receberem as honras e os ritos 

fúnebres, em uma sepultura (ARISTÓTELES, Const. de Atenas, 34.1).  

A preocupação ateniense em repatriar seus mortos de guerra, era 

cercada de uma série de medidas. Para identificar os mortos em 

                                                 
52 Entenda-se morto, um corpo inanimado de valor para alguém ou importância social; 

enquanto que termo, defunto, visa definir o corpo inerte de um humano ou animal 
dotado de memória coletiva entre os vivos. Nesse sentido, quando o defunto não 

possui uma identidade particular por falta de uma inscrição no seu túmulo ele fica 

identificado pelo seu nicho social e o papel que cabe a essa parcela comunitária. A 

análise do espaço geográfico dos cemitérios, definem as distinções sociais no qual os 

indivíduos estiveram inseridos em vida. Na avenida central, encontramos os grandes 
mausoléus, seguidos por sepulturas mais modestas até que se chegue a sua periferia, 

repleta de covas rasas.    
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batalha, os atenienses contavam com uma lista que deveria ser 

ratificada pelos combatentes que se reconheciam entre si e ficavam 

responsáveis por buscarem seus companheiros baixados em combate. 

Essa medida seria executada após armistício que permitia aos vencidos 

repatriarem seus mortos. Nessa ritualidade, um arauto era enviado 

portando um caduceu simbolizando Hermes, o qual lhe conferia 

imunidade e autoridade para negociar os critérios e a temporalidade 

necessária para execução da tarefa de reconhecer e recolher seus 

mortos (SIENEUX, 1999: 98-99).  Dentro da prática do ritual fúnebre, 

tanto a inumação quanto a incineração eram comuns. Há vários relatos 

que abordam o período Clássico e que narram a prática de enterrar ou 

incinerar corpos de combatentes de guerras. Ateniense incineravam o 

morto visando conceder a honra dos ritos fúnebres dentro do território 

políade ou zonas sob sua influência (SIENEUX, 1999: 105-106).   

O ritual de entrada no Hades possuía valor ímpar para os 

helenos, pois a sepultura na qual o combatente será baixado, deve ser 

um território com identidade para a sociedade ao qual o féretro 

pertence. Seus restos mortais deveriam estar próximo a terra dos 

ancestrais, estendendo proteção aos seus descendentes. Tucídides (V: 

74), narra que lacedemônios transportaram o corpo de Lissandro, que 

tombou em combate, para próximo à fronteira da Beócia a fim de que 

fosse enterrado em território amigo e obtivesse entrada no Hades. Essa 

prática ritual possui relação com o mito da autoctonia53, que permitia 

ao cidadão afirmar sua origem comunitária e a reclamar sua 

participação política igualitária na memória da polis. Tal prática ganhou 

                                                 
53 C,f. Delfim Ferreira Leão:autochthon não tinha inicialmente esse significado, 

começando por ser usado para designar um povo que, desde tempos imemoriais, 

‘habitara sempre no mesmo solo’, portanto que nunca fora um colono ou invasor. 

Todas estas qualidades positivas remetem para um padrão que facilmente se 
identificaria com o patamar cultural de Atenas, embora as primeiras ocorrências deste 

termo, aplicado a um povo, não sejam ainda usadas para designar a Ática. Com efeito, 

essas referências surgem nos relatos históricos de Heródoto e de Tucídides, mas é 

significativo registar que nenhum dos autores aplica a designação de autochthones a 

Atenas, talvez por terem a consciência clara de que na Região Ática havia um bom 
núcleo de antigos imigrantes (ε ̓πήλυδες) de outras terras. Portanto, de uma utilização 

por vezes ainda renitente do termo autochthones para designar os atenienses 

enquanto povo que ‘habitara desde tempos imemoriais o mesmo lugar’, o conceito 

sofreu uma expansão que daria ao mito da autoctonia um sentido mais idealizado e 

propagandístico, traduzindo-se na acepção altamente metafórica de um povo que 

‘brotara do próprio solo pátrio’. Disponível em: 
http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas63/05_DL.pdf  
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grande projeção a partir das reformas de Clístenes, que passou 

identificar o cidadão pelo demos e não pelo nome familiar. O retorno às 

terras cívicas tinha por finalidade manter a existência e perpetuação da 

cidade (SIENEUX, 1999:106). As narrativas míticas, coadunam na 

exaltação do bom cidadão, aquele que pereceu pela sobrevivência da 

sua comunidade.                                                           

A pesquisadora Pamela Vaughn, destaca que entre os helênicos 

havia necessidade de se repatriar o corpo do morto em batalha as terras 

ancestrais para lhe conferir um túmulo. Dar-lhe uma sepultura não se 

tratava apenas de uma homenagem, mas do pagamento de uma dívida 

da comunidade políde com seu cidadão. Trata-se da responsabilidade 

em manter a tradição por parte dos mortais em cumprir as ordens 

divinas, livrando-se por meio disso, de possíveis punições dos deuses 

(VAUGHN, 1998: 41). Nesse objetivo, Theseo teria permitido repatriar 

corpos de tebanos mortos em batalha após estabelecimento de trégua 

(PLUTARCO. Theseo: 29). Em Homero também é possível encontrar 

vestígios de práticas que ressaltam o costume helênico de se respeitar 

os deuses. Aquiles irá permitir a repatriação do corpo de Heitor após o 

clamor de Príamo, o qual foi conduzido ao acampamento dos exércitos 

Aqueus sob a proteção de Hermes (VAUGHN, 1998: 41).  

Corroborando com as evidências literárias, dados arqueológicos e 

epigráficos ratificam a preocupação em se honrar o morto dando-lhe um 

túmulo. Pausânias irá nos evidenciar os diversos memoriais atenienses 

em honra aos mortos de guerra. Nesses monumentos não constava 

apenas os nomes dos cidadãos, mas de todos os aliados, metécos, 

mercenários e escravos (PAUSÂNIAS, I: 29; Apud. VAUGHN, 1998: 41). 

Eles deveriam ser sepultados em regiões no qual eram honrados e 

respeitados, fosse sua pátria ou território aliado. Os argivos mortos na 

Batalha de Hysiai, em 669 a.C.54, foram transportados para que 

recebessem um funeral em território aliado como se pôde (PAUSÂNIAS. 

Apud.: VAUGHN, 1998: 42). Portanto, podemos inferir que para os 

helenos, um cidadão sem túmulo é um homem sem memória, logo, um 

homem sem história.  

                                                 
54 Na Primeira Guerra Messênia. segundo Pausânias (2:24), em 669/8 os espartanos 

foram derrotados pelos argivos em Hysiai. Na Segunda Guerra Messênia, os messênios 

foram auxiliados por Argos, e arkádios. Argos, suportou os espartanos, e no final da 

guerra, foram expulsos do território pelos espartanos. O conflito sobre o território na 
fronteira áreas de Arkadia e Kynouria continuou até o século VI a.C., terminando com 

a decisiva derrota de Argos na Thyrea em 545 a.C. 
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O túmulo é uma pedra que fala, mesmo que não possua 

nenhuma inscrição. Os que o visualizam, terão a consciência que ali jaz 

um indivíduo que contribuiu de alguma maneira para a perpetuação da 

sociedade (ANDRADE, 2008: 302-304). O túmulo garante memória, 

tanto ao morto e ao grupo ao qual está integrado; assim como ao 

próprio monumento no qual o féretro foi sepultado. O monumento 

classifica a esfera social do defunto e a sepultura, traz o morto para a 

memória dos vivos; permitindo elaborar uma memória coletiva que será 

partilhada. Essa memória coletiva confere identidade ao defunto, tanto 

quanto garante que o mesmo, continue a atuar na vida dos vivos lhes 

conferindo forças (VERNANT, Apud. ANDREADE, 2008: 304). Através de 

uma sepultura ou monumento funerário, os mortos permanecem vivos 

na memória do seio comunitário.   

A pesquisadora Paula Falcão Argolo investigou os vestígios 

funerários humanos em Atenas no século V a.C. voltando sua atenção 

às crianças e destaca que o sepultamento das mesmas, diferenciavam-

se do que ocorria no sepultamentos de adolescentes e adultos 

(ARGOLO, 2011: 96). As centenas de inumações de crianças escavadas 

nas necrópoles extramuros atenienses, revelaram que elas eram 

inumadas majoritariamente em vasos de terracota provenientes do uso 

doméstico.   

Durante o século V e boa parte do IV esta foi uma modalidade de 

enterramento comumente utilizada para a inumação de crianças 

pequenas. Ânforas para armazenamento de vinho eram reutilizadas 

como urna funerárias, abrigando corpos de natimortos. Já as crianças 

maiores que morreram entre seus 3/10 anos de idade, tinham seus 

corpos depositados em sarcófagos de pedra e, mais frequentemente, em 

pequenos lamakes, esquifes de argila em formato retangular ou ovalado. 

Outra modalidade de inumação, compreendia a deposição do corpo em 

covas simples recobertas por telhas de terracota, ou por dutos de argila 

- as mesmas eram empregadas na construção de redes subterrâneas de 

abastecimento de água (ARGOLO, 2011: 96-97).   

A propósito do uso de vasos como urna funerária, Giorgios 

Vavouranakis nos informa que usar um phitoi55, era uma prática 

                                                 
55 Embora alguns autores não demarquem a diferença entre Ânphora e Phitoi, 

identificamos algumas distinções quanto a sua forma cilíndrica. Particularmente 
classificamos como Ânphora o vaso de cerâmica, com base circular e que permanece 

de pé sem auxílio de uma base externa. É mais comum ao uso em residências ou 
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comum entre povos que habitavam ilhas localizadas no Mar Egeu, com 

maior frequência na ilha Creta. Achados arqueológicos ratificam que 

dos séculos XXI a IX a.C., após seu uso no armazenamento e transporte 

de vinho, azeite e grãos; muitos pithoi serviram como urnas para corpos 

de crianças (VAVOURANKAKIS, 20014: 197-222). O pesquisador 

Kristakis, brevemente menciona a possibilidade de crenças religiosas 

expressarem-se através mar, motivando o uso dos pithoi dentro desse 

processo ritual. Em conformidade com Giorgios Vavouranakis, esse 

ritual possivelmente se espalhou de Creta para toda a Hélade, 

permitindo comparações segundo as especificidades locais (KRISTAKIS, 

apud.: VAVOURANKAKIS, 20014: 199).   

Os vasos utilizados nos rituais em Creta, tratavam-se de potes 

mediam entre 0.50cm e 1.20m (VAVOURANKAKIS, 20014: 199-2004). 

Creta foi uma nautocracia e a circulação de vasos que eram 

transportados nas embarcações que aportavam e partiam da ilha eram 

intensos. Essa circularidade de recipiente de cerâmica entre povos 

helênicos, nos trazem elementos interessantes para apreender possíveis 

rituais fúnebres que eram próprios aos homens que vivem no mar.  

Com a intensificação das navegações no mundo helênico, os grandes 

vasos comerciais de cerâmicas, phitoi, foram bastante usados entre 

1500 a.C. a 500 d.C., sendo bastante eficientes no transporte de vinhos 

e outros produtos, em todo o Mediterrâneo. A análise comparativa entre 

o aumento no uso dos pithoi no comércio marítimo e a prática ritual em 

usar esses recipientes como urna funerária, nos permite apreender o 

emprego de grandes jarros de cerâmica pelos nautai atenienses, diante 

das mortes no mar. Diante da prática ateniense em repatriar o corpo do 

morto para receber uma sepultura e adentrar o Hades; seria adequado 

utilizar os pithoi disponíveis para transportar os corpos daqueles que 

pereceram no mar. Tal prática atenderia ao ritual de morte guerreira 

marítima adotada pelo nautai thete. Ao se estabelecer a repatriação do 

defunto em um pithoi, seria lhe dado a oportunidade de receber um 

                                                                                                                                               
estabelecimentos comerciais, de maneira que podem acondicionar grãos, óleo ou 

víveres em seu recipiente sem que se acomodem um sobre o outro. Por outro lado, 

percebemos o vaso de cerâmica com a base pontiaguda, a qual não permite ao objeto 

permanecer de pé sobre a própria base e por isso, necessita de uma base externa. Seu 

uso tem fins atingir o comércio em larga escala, pois seu formato foi projetado para ser 
acomodado e transportado em embarcações, acumulando-se uns paralelamente ao 

outro formando uma espécie de “colmeia” de vasos.    
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túmulo e seu eydolon, poderia ser recepcionado na nova morada no 

Hades conduzido por Caronte, o barqueiro da morte.   

Diante da Guerra do Peloponeso, a morte tornou-se um fenômeno 

presente no cotidiano da polis. E embora a guerra traga aos homens um 

sentimento funesto, tem a importante função de unir o indivíduo aos 

seus iguais. Um monumento funerário ou um túmulo nunca está 

isolado das aspirações comunitárias, pois o monumento propicia criar 

relações sociais e políticas entre o defunto e seu observador, mesmo o 

morto, um anônimo. A morte demarca territórios, institui fronteiras e 

ratifica as identidades entre os vivos, pois os homens ao cultuarem seus 

mortos, cultuam o que são em vida trazendo na memória individual e 

do grupo, um conjunto complexo de signos.    

Os ritos fúnebres não expressam a ideia de morte vista como um 

fim, mas sim a sobrevivência da comunidade ao qual o morto pertencia. 

Uma lápide funerária, uma urna ou um léchytos, são imagens que 

permitem reflexões acerca da sociedade dos vivos. Esses artefatos são 

capazes levar toda a comunidade a participar do ritual fúnebre, 

intergindo com seus mortos (BARCELÓ, 1990: 182). Assim, os ritos 

fúnebres tornam-se fundamentais para a sobrevivência comunitária e é 

através deles que os mortos continuam a participar da vida, motivando 

seus descendentes. Os mortos acabam, de uma maneira ou outra, 

dando continuidade à existência através das tradições e dos costumes 

deixados. Entre os helenos esses costumes tomam materialidade nos 

discursos míticos e nas suas alegorias representadas nos vasos de 

figuras, negras, vermelhas ou em vasos funerários de fundo branco, 

léchytoi.  

Para os atenienses, as narrativas míticas apresentam 

diversidades de seres e divindades que se encontram em esfera oposta 

ao mundo dos vivos – habitando o mundo subterrâneo – outras servem 

de ponte entre esses dois mundos. Entre esses seres, citamos: 

Thanatos, a personificação da morte; Hades, divindade que presidia o 

mundo dos mortos e punia ou repelia, aqueles que não respeitavam 

seus domínios; Hécate, divindade que presidia a magia e os 

encantamentos, deusa dos mortos, senhora dos malefícios; Hermes, 

deus olímpico mensageiro e, protetor dos viajantes, ladrões e 

embaixadas diplomáticas e que conduzia os defuntos até Caronte; o 

barqueiro que transportava até o Hades, as almas que receberam 

sepultura.  
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No período Clássico, a figura de Caronte, circulava no imaginário 

social dos thetes. Caronte tratava-se de um barqueiro que conduzia as 

almas dos defuntos através dos pântanos que margeiam o rio Aqueron, 

rumo ao mundo dos mortos. Pesquisas realizadas por Alberto Cañas 

Márquez, irá ressaltar que a figura de Caronte não pode ser analisada 

de maneira isolada, pois o barqueiro sempre se apresenta nas suas 

representações iconográficas acompanhado de uma outra divindade, ou 

indivíduo que não concluiu sua travessia ao mundo do Hades 

(MÁRQUEZ, 2015: 5). Portanto, dentro de um campo de experimentação 

comparada, a análise das representações de Caronte deve ser feita a 

partir de um contexto social, visto que temos poucas informações a seu 

respeito, tal qual ocorre com os cidadãos atenienses thetes.  

A arqueóloga Ótilia Reuejos Pagés, ao realizar pesquisas sobre 

território central na região da Astúria, localizada na Peníssula Ibérica, 

faz referência a figura de Caronte e nos aponta que o barqueiro da 

morte golpeava e rechaçava aqueles que permaneceram insepultos ou 

não lhe pagaram o óbulo, para que fosse realizado a travessia. O óbulo 

deveria ser colocado na boca do defunto por seus familiares durante os 

ritos fúnebres, ou pessoas próximas (PAGÉS, 2013: 164)56. Aqueles que 

haviam cumprido todos os ritos, seriam transportados para a outra 

margem do rio Aqueron, alegoricamente representando a fronteira 

vida/morte. A Hermes cabia apontar ao barqueiro, o lugar de 

desembarque de cada um dos seus passageiros (PAGÉS, 2013: 164). 

Caronte apenas conduzia a embarcação, não analisa os vícios ou 

virtudes, assim como vaziam os auteritai atenienses que remavam 

guiados pelo kybernetes e seu trierarca, não discutiam os fins político 

do destino final da embarcação.  

A identificação de Caronte com os cidadãos atenienses que 

compõem o segmento social dos thetes é estreita, pois a sua 

representação na indumentária é um khyton curto, mesma vestimenta 

usada pelos remadores e trabalhadores do porto. Caronte circula em 

                                                 
56 Por outro lado a pesquisadora Alícia Arevalo, irá esclarecer que o óbolo colocado na 
boca do defunto em referencia a Caronte não pode ser visto como uma unanimidade. 

Ao escavar sepulturas, a arqueóloga percebeu que na medida em que o mito de 

Caronte ganhou projeção no Mediterraneo devido aos contatos marítimos, a moeda 

não aparecer somente na boca do falecido, mas também em outras partes do corpo. Às 

vezes encontramos na pelve, na caixa de torácida, pés e mãos. Embora na Hélade, e 
na península italiana as moedas sejam encontradas na boca do falecido, não pode ser 

visto como um rito generalizado (AREVALO. 2012: 02).    
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ambiente aquático e não vê a luz do sol, semelhante aos remadores que 

se encontram cobertas abaixo nos trieres kataphractae. Por seus 

serviços, Caronte recebe de misthos, o óbolo, que em conformidade com 

o ritual fúnebre, deve ser posto na boca do defunto afim de garantir o 

translado do seu eydolon para o Hades. O óbolo é a mesma unidade 

monetária que o remador recebe por seus serviços. Pierre Grimal irá 

descrever Caronte como um homem idoso, barbado e de semblante 

fechado, portando um chapéu redondo; cujo o tratamento dispensado 

aos seus passageiros é sempre ríspido e brutal (GRIMAL, 2000: 77). A 

figura de Caronte e suas características próximas aos cidadãos thetes, 

pode ser compreendida como uma alegoria do ritual fúnebre que 

circulou no imaginário social do segmento menos provido de recursos 

da comunidade ateniense no século V a.C. Os demais segmentos 

censitários, já possuíam sua representação alegórica da morte na figura 

de Hipnos e Thanatos. 

 Diante da identificação com a figura de Caronte, os cidadãos 

thetes - que já contribuíam ativamente na defesa bélica da polis 

tripulando os trieres - agora sedimentavam a perpetuação da sua 

memória na comunidade políade, tendo quem os conduza ao além-

túmulo. Em razão de Caronte ser um barqueiro que circula em regiões 

de fronteiras, no qual o ambiente aquático manifesta a relação binária 

de oposição: vida/morte, expõe a representatividade dos cidadãos thetes 

no cenário social e político de Atenas no século V a.C, conduzindo 

pessoas através da thalassa.  Nessa conjuntura fica bem delineado, os 

espaços de atuação e identidade social do cidadão. Portanto, os ritos de 

formação e de morte guerreira entre os atenienses no século V a.C., não 

somente irá defini-lo como ser social, mas irá fomentar o surgimento de 

novos símbolos.   

Os símbolos que circulavam na sociedade ateniense do século V 

a.C., mostravam-se importante para o estabelecimento de fronteiras, 

pois como nos menciona Bronislaw Baczko, eles introduzem valores; 

classificam e modelam comportamentos individuais e coletivos, 

indicando as possibilidades de êxito nos seus empreendimentos 

(BACZKO, 1985: 311). Os cidadãos thetes ao permanecerem com suas 

atividades sociais relacionadas aos trieres alcançaram êxito junto a 

sistema democrático, tendo participação política e lugar social. 

Tornaram-se agentes sociais (BACZKO, 1985: 307-311), dando sentido 

à sua conduta. Os thetes ao absorverem ritos de formação e morte 
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guerreira, regulamentaram os comportamentos de reciprocidade juntos 

ao demais membros do corpo social, apagando as incertezas quanto ao 

seu lugar no além-túmulo. 
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A MORTE COMO FENÔMENO SOCIAL: APONTAMENTOS 

SOBRE AS CIÊNCIAS HUMANAS E AS ABORDAGENS 

SOBRE A MORTE 

 

Jesus Marmanillo Pereira57 

 

Resumo – O presente artigo visa apresentar algumas possibilidades de 
pesquisa a respeito da temática da morte nas Ciências Humanas. Para 

tanto, valeu-se da contribuição de autores como Bronislaw Malinowski, 
Norbert Elias, Jacques Le Goff e outros que oferecem abordagens que a 
tomam de acordo com aspectos da cultura, sociedade e contextos 

históricos.  Nesse sentido, serão demonstrados um conjunto de ritos e 
crenças relacionadas à morte em diferentes contextos culturais e 

temporais. Tratam-se de percepções e dos efeitos dela nos 
comportamentos humanos, as formas de organização e agrupamento e 
em relação aos discursos da diferença, do cristianismo e modernidade. 

Apesar da diversidade de áreas e complexidade do fenômeno, verificou-
se que existem pontos comuns nas abordagens e que se trata de um 

problema complexo que possibilita uma abordagem interdisciplinar. 

Palavras Chave: Morte, Ciências Humanas, Problema Social 

Abstract - This article aims to present some research possibilities 

regarding the thematic of death in the Human Sciences. To do so, he 

drew on the contributions of authors such as Bronislaw Malinowski, 

Norbert Elias, Jacques Le Goff and others who offer approaches that 

take it according to aspects of culture, society and historical contexts. 

In this sense, a set of rites and beliefs related to death in different 

cultural and temporal contexts will be demonstrated. These are 

perceptions and their effects on human behaviors, forms of organization 

and grouping and in relation to the discourses of difference, Christianity 

and modernity. Despite the diversity of areas and complexity of the 

phenomenon, it was found that there are common points in the 

approaches and that it is a complex problem that makes possible an 

interdisciplinary approach. 

Keywords: Death, HumanSciences, Social Problem 
                                                 
57 Professor de Sociologia do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Maranhão. E-Mail:jesusmarmanillo@hotmail.com. 
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Introdução  

 
E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte Severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

de fome um pouco por dia 

(de fraqueza e de doença 

é que a morte Severina 

ataca em qualquer idade, 

e até gente não nascida) 

MELO NETO, 1974, p.74) 

 

Mais que a história de um retirante que foge da seca, seguindo o 

caminho para o litoral Recifense (PE) o livro Morte e Vida Severina, e em 

especial, o trecho destacado na epigrafe, demonstra de forma direta a 

multidimensionalidade e a presença da morte no decorrer da vida do 

homem sertanejo.Traz a morte biológica e como fruto de um problema 

social que reflete as características de determinados grupos, 

temporalidades e percepção da vida. Demonstra, portanto que a finitude 

da existência possui significados sociais e relacionais, não se limitando 

ao fim dos impulsos vitais. 

Se a morte representa um objeto de reflexão na literatura, nas 

Ciências Humanas a situação não é diferente, pois ela é abordada como 

um fenômeno social, histórico e cultural que auxilia pesquisadores na 

própria compreensão de sociedades e agrupamentos - em diversas 

temporalidades e espacialidades. Nesse sentido, o presente artigo visa 

apresentar, de forma breve, algumas abordagens teórico-metodológicas 

nas áreas de Sociologia, Antropologia, História e refletir sobre uma 

agenda de pesquisa em torno da referida temática. 

Para pensar a o fenômeno social da morte nas Ciências Humanas, 

a partiu-se das áreas da Antropologia, Sociologia e História, ressaltando 

as contribuições de autores como Bronislaw Malinowski, Victor Tunner, 
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Georg Simmel, Norbert Elias, Jacques Le Goff e outros especialistas que 

apontam a relação entre o fenômeno da morte e a sociedade. Isso 

significou um trânsito por diversas perspectivas entre as quais, o 

funcionalismo, estruturalismo, sociologia clássica, sociologia processual 

e nova história. Tal estudo teórico foi organizado em duas partes nas 

quais se buscou abordar a morte e sua relação com a cultura nas 

sociedades não europeias, e outra cujo foco caiu sobre a sociedade 

ocidental em diferentes temporalidades.  

 

A Morte:Culturae Organização Social dos “Outros” 

 

 Sendo a antropologia uma área que se detém na análise das 

diferenças culturais, é possível dizer que sua relação e os estudos sobre 

a morte remonta à própria origem e desenvolvimento da disciplina e do 

conhecimento a respeito de povos que viviam na África, Oceania e 

America, considerados de alteridade máxima (PERIANO, 1999). Isso 

pode ser visualizada em clássicos do evolucionismo como James George 

Frazer e Edward Burnett Taylor, nas perspectivas funcionalista de 

Bronislaw Kasper Malinowski, estruturalista de Claude Levi Strauss, 

interpretativa de Clifford Geertz entre outras.  

Entre os motivos que justificam essa aproximação da temática da 

morte com a história da disciplina é possível citar o fato de que o 

animismo, a relação entre o sobrenatural e vida ordinária, entre 

homens e deuses e tantos outros fenômenos religiosos sempre 

constituíram um campo de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos.  

Assim, é possível observar que em 1890 ocorreu publicação do livro “O 

Ramo de Ouro” escrito por James George Frazer, que já tocava no tema 

da morte e observava que em alguns povos australianos e indígenas a 

existência dos seres vivos era desenvolvida de duas formas, corpo e 

alma. Para ele, a alma era compreendida como um pequeno homem ou 

animal que se encontravam dentro dos homens e animais aos quais lhe 

conferia movimentação e vida.  Segundo Frazer 

“ ..como la actividad de un animal un hombre se explica por la 
presencia del alma, así la quietud del sueño o de la muerte 

se explican por sua usencia, temporal em El sueño o "trance" 

y permanente em la muerte”. (FRAZER, 1981, p.218) 
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Sobre essa concepção de morte, Cabral (1984) percebe uma 

continuidade do da teoria Tayloriana que entendia que era por meio da 

contemplação da morte, no sono, sonhos e desmaios que os 

antepassados originaram uma concepção de alma fundamental para o 

sistema religioso, agregando um conjunto de símbolos e ritos58 que 

constituíam temas centrais para a antropologia da religião. 

Segundo Duche Pérez (2012), o antropólogo Edward Burnett 

Taylor argumentava59 que a morte é um ponto de partida para se 

problematizar duas questões importantes: a construção de um campo 

de pesquisa sobre religião por meio da analise da veneração dos mortos 

(do politeísmo ao monoteísmo), e própria ideia da existência da alma 

(animismo) e sua relação com os grupos social e familiar.  Sobre isso 

Malinowski explica: 

Pertence a Edward B. Tylor o mérito de haver estabelecido as 

bases de um estudo antropológico da religião. A sua teoria, 

sobejamente conhecida, assenta no pressuposto de que o 

animismo, a crença em seres espirituais, é a essência da 
religião primitiva, e revela-nos de que modo esta crença teve na 

sua origem uma interpretação errada, mas coerente dos 

sonhos, visões, alucinações, estados catalépticos e fenômenos 

semelhantes. Refletindo sobre o assunto, o filósofo ou o teólogo 

selvagem teve de diferenciar, no ser humano, a alma do corpo. 

Ora, a alma continua obviamente a existir depois da morte, 
dado que aparece em sonhos, persegue os vivos em 

recordações e em visões, e aparentemente influencia os 

destinos humanos. Assim, surgiu a crença em fantasmas e 

nos espíritos dos mortos, na imortalidade e no mundo 

inferior. (MALINOWSKI, 1988, p.P.3) 

 

 Enfim, nos clássicos do evolucionismo problema de pesquisa a 

respeito da morte estava diretamente vinculada aos temas da religião, 

magia, organização e cultura das sociedades primitivas.  Após a década 

de 1940, Cabral (1984) nota que as teorias evolucionistas “cederam” 

lugar para uma abordagem funcionalista que passou a ganhar mais 

espaço acadêmico, valorizando mais as características socioestruturais 

                                                 
58 Para os estudos Durkhemianos a respeito da religião os ritos são compreendidos 

como modos de ação que reafirmam determinadas crenças.  No caso dos ritos 

fúnebres, a compreensão da cultura é fundamental para analisar as crenças e, 

consequentemente, entender como os vivos se relacionam, percebem e agem com 

relação à morte. 

59 No livro Cultura Primitiva: Pesquisas sobre o desenvolvimento da mitologia, filosofia, 

religião, linguagem, arte e costumes 
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relacionadas à religião, e consequentemente a morte.  Nesse âmbito os 

rituais mortuários e crenças passam a ser abordado em relação à 

estrutura e morfologia social. 

Dessa perspectiva podemos destacar o livro “Crime e Costume na 

Sociedade Selvagem”, de forma mais clara e direta no capítulo “As 

regras da lei nos atos religiosos”. Nele Malinoswki (2003) explica que 

nas comunidades melanésias (das ilhas Trobiands) não havia um único 

ato mortuário, uma única cerimônia que não fosse considerada uma 

obrigação do executante para com alguns sobreviventes. Para o autor os 

atos religiosos não eram motivados apenas pelo temor, amor ou piedade 

com os falecidos, mas também como algo da esfera pública da 

comunidade, adquirindo assim um caráter de regra que era vinculada a 

própria dinâmica social do grupo. Para visualizar essa perspectiva, vale 

citar o exemplo dado pelo autor, a respeito do luto de uma viúva. 

A viúva chora e se lamenta em tristeza cerimonial, cheia de 

piedade e temor religioso, mas também porque a força de seu 

sofrimento satisfaz diretamente os irmãos e os parentes 

maternos do falecido (...) Consequentemente é seu dever, 
para com os membros sobreviventes do clã de seu marido 

manifestar mortificação, guardar um longo período de luto 

e carregar o maxilar de seu marido por alguns anos depois 

de sua morte. Essa obrigação não deixa de ter reciprocidade. 

(MALINOSWKI, 2003, p.33) 

Essa relação entre os ritos fúnebres, as relações sociais, a 

reciprocidade e a obrigação coloca a “morte” em um patamar que 

extrapola a questão das crenças, centralizando-a em torno das lógicas 

sociais que estrutura a vida coletiva.  Trata-se de um fenômeno que 

está diretamente relacionado às dinâmicas da vida social do grupo, pois 

para ele os atos religiosos são concebidos tanto como obrigação moral 

para com objeto, a alma, espírito ou poder referenciado, como obrigação 

social já que há uma “dívida” com os parentes e amigos vivos. 

Malinoswki (2003) descreve, também, que além dos rituais fúnebres, a 

questão da morte também estava diretamente ligada ao exercício da 

punição por conta da quebra de regras sociais, demonstrando (mais 

ainda) a relação da morte as dinâmicas sociais. 

No livro “Magia, ciência e religião”, Manilowski (1988) observa que 

- na cultura dos Melanésios - os estados de saúde e morte estavam 

diretamente ligados as esferas da natureza e do sobrenatural, mais 

especificamente aos casos de feitiçaria.  Nessa perspectiva, a morte era 

compreendida como um estágio final, após a velhice, que poderia ser 
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ocasionada também por “acidentes”, situações de envenenamento, 

enfermidades e também como resultado de feitiçaria – sinalizando a 

relação entre os campos da magia e o fenômeno da morte.  Para o autor, 

a morte (assim como o casamento, a fecundação, a iniciação na fase 

adulta) era um tipo de “ato criador da religião” que se manifesta de 

forma prática na vida social que se estruturava em uma serie de ritos e 

crenças. Uma forma de se pensar a relação entre morte e vida, nesse 

viés, pode ser quando tais povos realizavam ritos para evitar a morte de 

crianças durante o parto, e também realizavam cerimônias religiosas 

para comemorar o nascimento. 

Passando de uma esfera pessoal do falecido a uma esfera pública, 

a situação de morte gerava a reunião de parentes próximos e da 

vizinhança em torno dos rituais fúnebres, demonstrando um conjunto 

de hierarquias e forma de estruturação social perante a situação. Assim 

Manilowski (1988) defende que, nas sociedades primitivas, a morte era 

muito mais que a eliminação de um membro, pois em tais rituais eram 

testadas a coesão, a solidariedade do grupo e evidenciadas formas de 

tradição, cultura e organização social. 

Concordando com Cabral (1984) e Duche Perez (2012), notamos 

que autores como Radcliffe Brown, Evans-Pritchard Emile Durkheim, 

Robert Hertz, Marcell Maus possuem perspectiva similar ou bastante 

próxima de Malinowski, pois apresentam uma forte crítica ao viés 

animista defendido pelos evolucionistas e passam a buscar as lógicas 

sociais de classificação60 e tomar os fenômenos religiosos em relação às 

próprias dinâmicas sociais dos grupos. Enfim tratam-se de clássicos da 

antropologia e sociologia que são, geralmente, associados ao viés 

funcionalistas. Possuem, portanto, uma preocupação em pensar a 

morte em articulação com um sistema de valores e culturas que 

determinam os rituais fúnebres, as causas (acidente, feitiço ou causa 

natural) e um conjunto de atores sociais que demonstram regras, 

hierarquias de forma de organização grupal. 

Da perspectiva estruturalista é possível destacar as contribuições 

de Lévi-Strauss, contidas no livro “Tristes Trópicos”, mais 

especificamente no capítulo intitulado “Os vivos e os mortos”.  O 

destaque de Strauss estaria no fato dele insistir que “que a morte está 

                                                 
60DURKHEIM, Émile e Marcel MAUSS.  “Algumas formas primitivas de classificação”. 
In:Ensaios de Sociologia. São Paulo: Perspectiva, 1990 pp. 399-455. 
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ligada à vida cultural e status social de todos os indivíduos (...) é por 

isso que todo o processo mortuário também é uma constante para se 

repensar, mesmo dentro do grupo ao qual pertence” (DUCHE PEREZ 

2012, p.210). Dessa forma, reafirma a ideia de um viés social para a 

compreensão do fenômeno, entendendo-o como diretamente relacionado 

à dinâmica da cultura. 

Como exemplo desse raciocínio Lévi-Strauss (1957), se valendo de 

um estudo realizado com os Bororos61, observou que quando a morte de 

um indígena provocava a mobilização de um sistema social mais amplo, 

pois a aldeia organizava uma caça fúnebre “contra” a natureza a fim de 

abater uma caça grande que fosse capaz de “quitar” a perda do falecido. 

Nesse contexto o autor explica a noção de “mori”, uma espécie de 

“dívida” da natureza com a sociedade, que a toma como responsável 

pela morte. Com a caçada fúnebre se realiza a vingança dos caçadores 

da aldeia, considerada uma forma de fazer com que o morto seja 

incorporado à sociedade dos mortos. Lévi-Strauss (1957) explica que se 

trata de um conjunto de ritos compostos por cantos fúnebres e pela 

atuação de papeis e hierarquias sociais, como por exemplo, dos Bari 

que são uma categoria especial de seres humanos que possuem ligação 

com o mundo sobrenatural e que não pertencem completamente ao 

universo físico, nem ao mundo social.  

Outro importante estudo que traz uma análise antropológica a 

respeito da morte é o livro “Os mortos e os Outros” de Manuela Carneiro 

da Cunha (1978), que grosso modo busca analisar tal fenômeno de 

acordo com dois tipos de determinações: 1) As instituições funerárias, 

ritos e leis, e 2) a noção de pessoa.  Dessa forma busca uma 

etnopsicologia que reflete como a sociedade molda a formação dos 

indivíduos.  Desse minucioso estudo sobre os índios Krahó62 é possível 

destacar alguns aspectos que reforçam os estudos anteriores, entre os 

quais, a ideia de que um tipo de alma e sopro vital, chamado Karô,  que 

habita o corpo dos membros dessa comunidade. Com o cessar desse 

sopro ocorreria à situação de morte que poderia ser decorrente de 

feitiço, doença ou acidente.  A relação entre a morte e a organização 

social pode ser percebida com a existência de papeis especializados 

como é o exemplo do papel social de curador, que é responsável pelo 

                                                 
61 Povo indígena que habita a região que compreende o “atual” estado do Mato Grosso. 

62Povo que vive no nordeste do estado do Tocantins. 
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diagnostico dos motivos da morte. É possível, também, citar fatos como 

a participação de todas as mulheres da aldeia, nos rituais fúnebres, e a 

ornamentação dos corpos falecidos como exemplos da relação entre a 

morte e as dinâmicas sociais do grupo estudado.  

Observando pelo outro lado, Victor Turner (1974) defende uma 

explicação dos ritos religiosos cujo ponto de partida se sustenta em um 

caminho que condiciona a compreensão da estrutura geral das 

comunidades às particularidades presentes nos ritos. 

Isso pode ser claro em sua explicação sobre um ritual conhecido 

como Isoma, desenvolvido pelo povo Ndenbu63, pois para Turner (1974) 

cada detalhe do ritual e de sua influência na vida dos nativos possui 

um significado maior que acaba compondo algo mais amplo. Nesse 

sentido, ele descreve a relação entre vida e morte, por meio de uma 

crença de que as crianças nascem com uma sombra de antigos 

ancestrais que seriam os “seres mascarados” cuja atuação no ritual 

possui uma função diretamente ligada à manutenção das “famílias” por 

meio da manutenção da fertilidade e do casamento. Trata-se de um 

ritual expresso espacialmente e simbolicamente, no qual “um casal a 

ser tratado senta-se na cavidade quente de um túnel, representando a 

passagem da morte para a vida” (TUNER, 1974, p.46).  

Simbolicamente ele é marcado pela presença de um frango branco 

que representa a boa sorte e vigor, e de um vermelho que significa a 

desgraça e o sofrimento da mulher, portanto converte-se em alvo de 

sacrifício. Enfim, há uma relação direta entre religião, vida e morte que 

é representada em vários elementos e símbolos do cotidiano desses 

nativos e, mais especificamente, nos relacionados à procriação.  

 

Individuo- Sociedade, o Tempo e a Morte no Ocidente 

 

Para o clássico da Sociologia, George Simmel, a morte pode ser 

avaliada de forma relacional, ou seja, tendo como referência a vida.  

Para ele a vida é orquestrada com a morte em movimentos ascendentes 

e de “descida” que demonstram aproximação e distanciamento entre 

esses dois estágios do homem. Simmel (1998) explica que essa relação 

                                                 
63Povo que vive na região do noroeste da Zâmbia, no centro-sul da África. 
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pode ser facilmente contextualizada na formulação hegeliana de que 

toda coisa atrai o seu contrário, e explica: 

A vida em si atrai a morte enquanto contrário, enquanto o 

“outro” em que se transforma em coisa e sem o qual essa coisa 

não possuiria absolutamente o seu sentido e a sua forma 

específica. Consequentemente a vida e a morte se encontram 

no mesmo degrau do ser como a tese e antítese (SIMMEL, 
1998, p.180). 

 

Deixando claro essas possibilidades de abordagem relacional 

sobre a morte, o autor se situa no viés das “formas sociais”, já que 

percebe que a significação do fim da vida também é criadora de forma. 

Para ele a morte “não se contenta com limitar nossa vida, quer dizer, 

dar-lhe forma à hora do desenlace; ao contrário, a morte é para a nossa 

vida um fator de forma, que vai matizar os seus conteúdos, fixando-lhes 

inclusive os limites” (SIMMEL,P.178-179). 

Com isso o autor quer dizer que após a morte é possível notar 

uma serie de agrupamentos e interações que se estabelecem em torno 

dos ritos fúnebres, ou seja, iniciam-se processos de formação social que 

agrupam parentes, especialistas e diversos atores que se detém sobre 

um único conteúdo- os significados da morte. Grosso modo, para 

Simmel (1998) a morte esta ligada ao individuo tanto em sua 

consciência subjetiva quanto no seu ser objetivo, sendo vinculada – 

portanto- aos conteúdos particulares dos processos da vida. Assim, 

pode ser enquadrada na relação individuo-sociedade, que expressa 

tanto à tensão entre subjetividade e objetividade, quanto a transição do 

privado para o público, como demonstrado nas abordagens 

antropológicas.  

Outra importante referência é o livro “Solidão dos Moribundos” de 

Norbert Elias que considera que o maior problema do homem não seria 

a morte em si, para as sociedades humanas, mas o conhecimento a 

respeito dela. Para o autor os ritos e crenças produzidos sobre a morte 

possuem um poder de socialização, na medida em que afastam ou 

unem pessoas. 

Seguindo uma perspectiva processual e histórica, Elias (2001) 

explica como a segurança e os conhecimentos médico resultaram em 

um tipo de relação com a morte marcada pelo distanciamento e 

esquecimento, após a formação dos estados nação.  Nesse sentido, o 

autor enfatiza que a relação com a morte dependeria da expectativa de 
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vida de cada sociedade, uma vez que tal variável pode significar 

afastamento ou presença maior com a idéia de ruptura da vida. Quando 

analisa a relação indivíduo – sociedade, sua perspectiva processual e 

histórica demonstra que nas épocas antigas morrer era uma atitude 

muito mais pública que nos dias atuais. 

Nesse âmbito é que ressalta o aspecto de negação e exclusão 

social da morte, em relação aos jovens que parecem ser preservados do 

tema, e também, em relação aos moribundos. Tal fato estaria 

relacionado ao alto grau de individualização e ao fato da lembrança da 

morte “do outro” ser a lembrança de nossa própria morte. Uma morte 

que religiosamente pode ser associada a uma mitologia da punição 

divina que exclui os pecadores da eternidade, ou uma morte que é 

inconcebível para os mais jovens nos tempos de tantos avanços 

científicos.   

A solidão dos moribundos resulta assim desse processo de 

exclusão e embaraço diante da morte do outro.  Nesse sentido, o autor 

explicar que a ela pode ser compreendida, também, como a diminuição 

dos laços sociais ao longo da velhice, ou seja, não se limitaria ao ato de 

morrer, mas seria um processo gradativo que desemboca com um 

processo extremamente solitário que reflete muito aspectos da 

sociedade contemporânea, como, por exemplo, a invisibilização dos 

idosos e vulneráveis que possuem uma situação mais próxima da 

morte. Seguindo uma linha elisiana e Simmeliana, Koury explica que: 

A morte, como conceito e expressão, encontra-se interdita na 

sociedade ocidental contemporânea. O modo de vida atual 

impede a vivência da morte sob um discurso de juventude 

eterna e dominação da natureza; a morte acontece e é 
entendida como uma forma de fracasso tecnológico. Como não 

pode ainda ser evitada, é aventada como a morte do outro e, 

como tal, as formas rituais e as expressões de dor são 

minimizadas e tratadas de modo higiênico. Estudos sobre o 

Brasil urbano do final do século passado constatou as 
formas interditas no trato da morte e do luto, o 

desconforto advindo, a diminuição e o esfacelamento das 

relações sociais, ampliando a esfera da solidão do homem 

comum (KOURY, 2004, p.130) 

 

 

Com essa citação é possível ter um panorama geral da morte na 

sociedade contemporânea, no entanto quando se trata de pensá-la no 

âmbito da historia a critica de Elias (2001) aos estudos de Philippe 

Airès, contidos no livro História da morte no ocidente, parece ser um 
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interessante pondo de partida.  Segundo o autor, o historiador possui 

uma imagem romântica da morte, pois tenta transmitir uma ideia “de 

que antigamente às pessoas morriam serenas e calmas” (ELIAS, 2001, 

p.19). Tal opinião seria o fio orientador para a seleção de fontes 

realizada por Airès, tornando o trabalho passível de crítica no âmbito 

epistêmico.   

Questionando essa ideia de aceitação tranquila da morte, o autor 

explica que na idade média havia uma vasta literatura sobre a morte 

que reproduzia um sentimento de medo e negação em relação à finitude 

da vida. Como exemplo, narra um poema no qual “três vivos passam 

por um tumulo aberto e os mortos lhes dizem: O que vocês são, nós 

fomos. O que somos, vocês serão” (IDEN, 2001, p.21). 

 

Em linha similar Le Goff (2006, p.120) explica que “cada 

civilização define-se pela maneira como enterra seus mortos, pelo modo 

como a morte é vivida e representada”. O autor retoma o argumento de 

Norbert Elias de que Airès teria uma perspectiva romântica. Grosso 

modo, na Idade Média o fenômeno da morte poderia ser pensado em 

relação às epidemias, a religião - ao momento em que se avaliaria todas 

as atitudes e comportamentos realizados durante a vida, e sua relação 

com a imortalidade da alma. 

Para além do romantismo, um ponto comum entre todos os 

autores, inclusive no Airès, é a preocupação com as atitudes diante da 

morte e suas relações com as dinâmicas sociais.  Ao analisar poemas da 

Idade Média, ele nota que existem vários tipos de rituais que variam de 

acordo com o tipo de morte e ator social envolvido. Um exemplo disso é 

que as mortes dos cavaleiros eram reguladas por um ritual 

consuetudinário, ou seja, os ritos fúnebres expressavam um conjunto 

de costumes que eram passados de geração em geração. Outro ponto 

comum entre autores como ELIAS (2001), LE GOFF (2006) e outros 

como FRANCO JÚNIOR (2001) é que a maior presença da morte na 

Idade Média ocidental, e sua vinculação forte com o cristianismo. Sobre 

isso vale destacar que: 

Vivendo num mundo agrícola, em que se percebe 

cotidianamente como alguns seres precisam morrer para que 

outros possam viver, convivendo com a constante ameaça da 
fome, das epidemias e das guerras, os medievais sentiam a 

onipresença da morte, mas isso não os incomodava. Eles 

tinham dela uma visão natural, tranquila, diferente da de 
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seus descendentes dos séculos seguintes. Como o 

cristianismo ensina que a morte é o começo da vida eterna, 

e não o fim definitivo, chegado o momento as pessoas 

procuravam se preparar. A grande tragédia não era morrer, 

mas morrer inesperadamente, sem ter confessado, recebido os 
sacramentos, feito doações e esmolas, estabelecido o 

testamento. (FRANCO JÚNIOR, 2001, p.188) 

  

Enfim, em relação à sociedade ocidental e as percepções e 

conhecimento sobre a morte estão diretamente vinculados, por um lado, 

aos discursos da modernidade, ao desejo de controle da natureza, a 

aflição do conhecimento da morte, ao controle do corpo de uma 

preocupação sanitária e negação da finitude da existência; e por outro 

ela também esteve, na Idade Média, amarrado ao discurso cristão que a 

pensa em relação a uma vida eterna e libertação da alma.  

Sobre a citação é importante esclarecer que o único ponto de 

discordância é a questão da tranquilidade com a morte. Poderia haver 

um sentido religioso que justificava a existência da morte, mas isso não 

significava uma “tranquilidade”, pois até mesmo nas batalhas a 

obtenção de prisioneiros de guerra possuía mais valor do que a morte 

do inimigo (LE GOFF, 2006).  

 

Considerações finais  

 

Se por um lado a morte pode ser compreendida como o fim da 

vida, os autores aqui analisados sinalizam que para as Ciências 

Humanas ela representa o início de uma serie de ações e atores que 

refletem as próprias características dos grupos ou sociedade no qual 

ocorrem os ritos fúnebres.  Se a vida e forma como ela é trabalhada 

pode ser uma forma de compreender o homem, o mesmo pode-se dizer 

das formas de conceber a morte. 

Podendo ser abordada em relação à organização de grupos, mais 

afastados ou mais próximos do modelo de sociedade ocidental, e nos 

mais diversos tempos e discursos, a morte constituiu um complexo 

campo de estudo que pode ser compreendido como o fenômeno 

universal que ultrapassa diferenças e está presente no destino de todos 

os homens que possuam existência. Se ela pode ser entendida como um 
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fenômeno universal para a humanidade, suas formas, representações e 

ritos também apontam para determinadas especificidades que vão 

depender dos locais e dos discursos dominantes de cada época, se for o 

da ciência moderna ou o da eternidade prometida após a morte.  

Contudo, percebemos que mesmo por diferentes caminhos, tanto a 

ciência quanto a religião sinalizam uma angustia humana diante da 

morte. 

A coesão social, o individualismo, o medo e o conforto são 

aspectos que parecem estruturar uma linha de argumentação presente 

em todos os autores analisados, independente da área disciplinar e 

forma de abordagem. Os estudos demonstram que mais que se prender 

a uma primeira impressão a respeito da morte, é importante 

contextualizá-la em relação à cultura e a própria sociedade. Esse pode 

ser um primeiro passo a partir do qual é possível compreender a relação 

entre o homem e a morte.  
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NOTAS SOBRE O TEMA DA RESSURREIÇÃO NOS 

PALEOCRISTIANISMOS 

 

Juliana B. Cavalcanti64 

Lair Amaro dos Santos Faria65 

 

Resumo: O tema da ressurreição parece ter sido bastante recorrente na 

literatura antiga, seja em tom de sarcasmo, dúvida ou atestação. Com o 

intuito de compreender melhor como os primeiros seguidores de Jesus 

lidaram com esse tema, o presente artigo pretende expor algumas 

impressões sobre os documentos remanescentes (tanto provindos do 

material neotestamentário como para além dele) desses indivíduos. 

Palavras-chave: Cristianismos – Ressurreição – Memória. 

 

Abstract: The theme of the resurrection seems to have been quite 

recurrent in ancient literature, whether in the tone of sarcasm, doubt, 

or attestation. In order to better understand how the early followers of 

Jesus dealt with this theme, the present article intends to expose some 

impressions of the remaining documents (both from New Testament 

material and beyond) from these individuals. 

Keywords: Christianities – Resurrection – Memory. 
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I. Na primeira epístola aos Coríntios, escrita por Paulo por volta 

do ano 54 E.C, é feita uma curiosa declaração acerca da ressurreição de 

Jesus (1Cor 15: 12-19): 

Ora, se se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como 
podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos 

mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo 

não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa 

pregação, vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que 

somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra 

Deus que ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não 
ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois, se os 

mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se 

Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé; ainda estamos nos 

vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em 

Cristo, estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente 
para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os 

homens.   

 

A fala acima de Paulo abre alguns apontamentos, são eles: 

(1) O tema da ressurreição era um elemento de debate nas 

primeiras comunidades cristãs, em especial sobre aqueles que já 

estavam mortos. 

(2) As dúvidas sobre a ressurreição dos mortos evidenciam que, 

entre os aderentes do movimento de Jesus, o kerigma vida, morte e 

ressurreição não era um elemento decisivo para a crença no Nazareno. 

(3) Aqueles que comungavam da veracidade da ressurreição, 

colocavam à prova a ressurreição para os demais.  

(4) Memórias sobre a ressurreição estavam sendo utilizadas em 

algumas comunidades como discurso de autoridade/poder. 

 

O ponto 1 é de especial interesse para nós, pois versa sobre os 

distanciamentos temporais que as comunidades estão do Nazareno. Isto 

é, diferentemente se perguntássemos hoje a um cristão sobre a 

ressurreição de Jesus, que teria uma pronta resposta, no contexto dos 

primeiros seguidores a fala dada dependeria do quanto ela detém uma 

concepção de fim dos tempos ou não. Bons exemplos desse caso são 

dados por Paulo em sua carta remetida aos Tessalonicenses (1Ts 4: 14-

16) e uma passagem relacionada a comunidade mateana (Mt 27: 52): 

Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os 
que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua 
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companhia. Por isto vos declaramos, segundo a palavra do 

Senhor: que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a 

vinda do Senhor; não passaremos à frente dos que morreram. 

Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da 

trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo 
ressuscitarão primeiro; em seguida nós, os vivos que 

estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o 

encontro com o Senhor, nos ares. 

 

Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos 

ressuscitaram. 

 

Como se verifica acima a comunidade paulina ligava o tema da 

ressurreição dos mortos ao retorno de Jesus, enquanto que para a 

mateana esta já tinha se dado. Neste sentido, podemos dizer que a 

questão da ressurreição de Jesus era fruto “de debates acalorados nas 

comunidades (...) sobre as consequências da fé na ressurreição” 

(VERMES, 2013 (2008): 145).  

Contudo, as distintas interpretações abrem as seguintes 

perguntas: Afinal, a ressurreição dos mortos estava diretamente ligada 

ao kerigma: vida, morte e ressurreição? Ou paulatinamente ela foi 

ligada ao kerigma? Só Jesus tinha o poder de ressuscitar mortos? E 

quais as implicações desse poder (enquanto figura relida por seus 

aderentes)? Por fim, a ressurreição escapa ao ambiente paleocristão? 

 

II. Para responder a essas perguntas, nos coube, em primeiro 

lugar, realizar um rápido levantamento no material neotestamentário. 

Mais especificamente, um olhar minucioso nos Evangelhos Sinóticos e 

de João e Atos dos Apóstolos. Segue abaixo a nossa sistematização:  

Quadro 1. Jesus como possíveis ressurreições de outras personagens 

 Elias João 

Batista 

Jeremias Outros 

profetas 

Mc 6: 14  X   

Mc 8: 2 X  X   X  
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Mc 14: 1  X   

Mt 16: 14 X  X  X  X  

Lc 9: 7-9  X   

Lc 9: 19 X  X   X  

 

Quadro 2. João Batista como possíveis ressurreições de outras 

personagens 

Mc 1: 2 Elias 

 

Por intermédio dos Quadros 1 e 2 podemos sugerir que dentro do 

ambiente religioso judaico-cristão do século I EC a ideia de ressurreição 

era corrente. Jesus e João, cognominado Batista, vão ser lidos por seus 

discípulos e aderentes como profetas famosos na história judaica que 

teriam retornado. Entre os mais recordados estão Elias e Jeremias. 

Além deles, João Batista parece demonstrar uma memória ainda muito 

latente entre os seguidores de Jesus, entre as décadas de 60 a 90 EC66, 

a tal ponto da figura do Nazareno ser colada com a dele.  

Para Geza Vermes, a lembrança dessas figuras proféticas sinaliza 

mecanismos ou gatilhos de memória produzidos pelos aderentes do 

movimento de Jesus e João Batista de tentá-los inseri-los nesse 

universo dos grandes personagens da religiosidade judaica. Em outras 

palavras, a comparação seria um esforço de “aumentar a fama dos 

antigos profetas como milagreiros” (2013 (2008): 107-108). 

 Gabrielle Cornelli (2006: 90) amplia ainda mais esse ambiente 

em que os aderentes do Nazareno estavam inseridos e atenua que 

práticas com cura, milagres e ressurreições eram amplamente 

conhecidas na Bacia Mediterrânica Antiga, e a esses homens era dada a 

alcunha de homens divinos. Autores como Apuleio, Luciano e Plínio, o 

Velho relatam histórias de ressurreição. Abaixo reproduzimos uma 

dessas narrativas (CORNELLI, 2006: 94-95):  

                                                 
66 Periodização que geralmente é atribuída o processo de redação dos Evangelhos 

sinóticos. Para datação ver: KOESTER, 2005. 
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Também este prodígio operou Apolônio. Uma menina parecia 

morta exatamente na de suas núpcias; o noivo seguia o caixão. 

Chorando o casamento não realizado, e junto com ele chorava 

toda a cidade de Roma, pois a menina pertencia a uma família 

consultar. Apolônio, estando presente aos funerais, disse: 
“Deponham o caixão, pois acabarei com o vosso pranto sobre 

esta jovem”; e perguntou qual era o nome dela. Os presentes 

achavam que iria pronunciar um discurso, como aqueles que 

se fazem nos funerais para estimular as lamentações; mas ele 

não fez nada disso: simplesmente tocou-a e sussurrou em 

segredo algumas palavras sobre ela e acordou a menina da 
morte aparente. E a menina começou a falar e voltou para a 

casa do pai.  

 

 O relato da narrativa de ressurreição de uma menina por 

Apolônio de Tiana, que era interessado por astrologia, adivinhação e 

interpretação dos sonhos, nos remete aos casos encontrados ao logo 

dos quatro Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Narrativas de ressurreição de pessoas que não são Jesus. 

Agente que opera a 

ressurreição 

Agente que 

ressuscita 

Passagem 

Jesus O filho da viúva Lc 7: 11-15 

Jesus A filha do Jairo Mc 5: 21-43; Mt 9: 18-

26; Lc 8: 40-56 

Jesus Lázaro Jo 11: 1-44 

Não declarado “Muitos santos que 

haviam morrido, 

depois da morte de 

Jesus” 

Mt 27: 52 

Pedro Tabita At 9: 36-43 

Paulo Êutico At 20: 9-10 

 

Comparando o caso da menina ressuscitada por Apolônio e as 

praticadas por Jesus, é possível afirmar que seus primeiros seguidores 
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o leram como um grande mago ou ressuscitador dos mortos, capaz 

inclusive de continuar realizando tal ato mesmo após a sua morte 

(SMITH, 1978: 9).  

A capacidade de ressuscitar parece ter sido transmitida aos 

seguidores de Jesus, já que em o livro de Atos se atestam duas 

ressurreições, tendo sido feitas por Pedro e Paulo. A chave para essa 

transmissão, segundo G. Cornelli (2006: 86), seria o emprego de voces 

magicae (“palavras mágicas”) aprendidas com Jesus, como no caso do 

relato da cura da filha de Jairo (Mc 21-43) e que depois são vistas sendo 

empregadas por Pedro (At 9: 36). 

Contudo, certamente esse deve ter sido um ponto de disputa no 

interior das comunidades paleocristãs67, o que inclusive explicaria a 

definição dada por Paulo na segunda carta aos coríntios sobre os 

elementos que qualificariam um apóstolo (2Cor 12: 12): “Os sinais que 

distinguem o apóstolo realizaram-se entre vós: paciência a toda prova, 

sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos.” As três expressões: 

“sinais milagrosos” (ςημεία), “prodígios” (τζρασ) e “atos portentosos” 

(Δύναμισ) são recorrentes no ambiente mágico e são amplamente 

utilizados em textos como de Heródoto e Políbio (CAVALCANTI, 2016: 

40). 

 

III. Além disso, o tema da ressurreição também foi um ponto 

relevante do ponto de vista ritual, como pode ser lido abaixo (Rm 6: 3-4; 

Rm 8: 11):  

Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo 

Jesus, é que na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo 

batismo nós fomos sepultados com ele na morte para que, 
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do 

Pai, assim também nós vivamos vida nova. 

 

                                                 
67 Do ponto de vista da cultura material um recente trabalho que aborda esse tema é 

de André Chevitarese. Ao falar sobre as mais antigas imagens sobre Jesus em seu 

livro “Cristianismos” (2017) o autor aponta que em todos os afrescos sobre a 

ressurreição de Lázaro, Jesus está com uma varia. Elemento que aparece também em 

afrescos de Moisés. Segundo Chevitarese (2017: 100) nesses afrescos não estaríamos 
vendo Jesus ou Moisés, mas as lideranças que se reconheceriam com as legítimas 

porta-vozes no falar de Jesus em suas comunidades.  
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E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos 

habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os 

mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o 

seu espírito que habita em vós.  

 

 Como é possível ler acima, por intermédio do ritual de batismo foi 

agregado um novo significado de ressurreição que não estava ligado ao 

corpo, mas metafórica. Isto é, a uma concepção de pertencimento a 

uma nova realidade ou grupo: ao Reino de Deus. Essa ideia parece ter 

ganhado força em outras comunidades sem serem as paulinas. Com 

efeito, um bom exemplo disso advém do afresco encontrado no 

batistério da igreja de Dura-Europos, datado do século III EC (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Mulheres visitam o túmulo vazio. Igreja de Dura-Europos, Síria, 256 EC. 

 

Como pode-se visualizar acima a cena retratada é a da visita das 

mulheres ao túmulo vazio. Em artigo anterior analisado por um dos 

autores do presente artigo, demonstrou-se que o afresco em conjunto 

com a presença do arco recesso (arcosolium), sinalizariam que por meio 

do ritual de batismo os novos aderentes passam por um processo de 

ressurreição espiritual (CAVALCANTI, 2017). 
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Além disso, nesse mesmo texto é ressaltado que o Jesus lembrado 

pelos cristãos de Dura era o dos milagres, dado a presença de 

iconografias da personagem sempre em contexto de operação de atos 

miraculosos.  Das suas ações mais fantásticas para os cristãos 

duranos, segundo Cavalcanti, foi a ressurreição enquanto que as 

testemunhas oculares selecionadas nessa comunidade foram as 

mulheres e não Pedro. Nesse sentido, percebemos mais uma vez a 

utilização da ressurreição como elemento de disputa de autoridade.   

 

IV. Por fim, mas não menos importante cabe-nos agora pensar o 

tema da ressurreição para os grupos que não tiveram suas memórias 

incorporadas no material neotestamentário: nos referimos aos cristãos 

gnósticos. 

Se para os companheiros de Jesus que vieram a formar o ramo 

hegemônico do cristianismo a crença em sua ressurreição corporal era o 

ponto central da fé, outros seguidores, que ficaram à margem dessa 

corrente principal, não viam com bons olhos tal afirmação. Longe de 

negarem a ressurreição, rejeitavam, porém, sua interpretação literal. 

No material literário que produziram, esses cristãos sublinhavam 

que as narrativas segundo as quais o Jesus ressuscitado se encontrava 

com os vivos não eram para ser entendidas como uma declaração cabal 

de que o seu Mestre havia fisicamente voltado à vida. Antes, eles 

advogavam que os encontros com Jesus se davam em um nível 

espiritual – o que quer que “espiritual” significasse para eles em seu 

contexto. 

Com efeito, a literatura cristã gnóstica apontava que os encontros 

com Jesus ressuscitado podiam se dar “em sonhos, em transes 

extáticos, em visões ou em momentos de iluminação espiritual” 

(PAGELS, 1989: 5). Como se vê, em uma perspectiva distinta da dos 

evangelhos canônicos. Diferente, aliás, não somente na maneira, mas 

também em um aspecto singular: enquanto os textos que vieram a 

compor o assim chamado Novo Testamento restringem as aparições do 

Jesus ressuscitado ao círculo íntimo de seus seguidores – excetuando a 

narrativa no evangelho de Lucas sobre a aparição a dois discípulos 

anônimos no caminho para Emaús e a narrativa da aparição a Paulo – o 
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material literário cristão gnóstico franqueia os contatos sobrenaturais 

de Jesus a um grupo mais extenso de pessoas. 

Por conseguinte, tanto a crença literal na ressurreição corporal 

quanto a noção de que as aparições foram limitadas no que tange ao 

período em que duraram e as suas testemunhas oculares, colidiram de 

frente com as percepções do outro grupo minoritário de cristãos. 

Convém salientar, para que não passe despercebido pelo leitor, que já 

nas primeiras dezenas de anos que seguiram à morte de Jesus de 

Nazaré por crucifixão, emergiu uma variedade de tentativas de 

contornar a decepção que foi não ver as promessas de Jesus cumpridas 

e a consequente vitória do império romano. Ou seja, as múltiplas 

narrativas da ressurreição engendradas nos círculos de seguidores do 

Nazareno. 

Essa variedade de narrativas, por sua vez, não alcançou a 

posteridade pois, para todos os efeitos, no imaginário coletivo cristão 

ocidental há tão somente as que estão registradas nos livros canônicos. 

Com efeito, atuando como agentes de enquadramento de memória, os 

assim chamados Pais da Igreja dedicaram-se a insistir na versão literal 

da ressurreição e a condenar peremptoriamente quem esposasse a visão 

não literal. 

Nesse sentido, pode-se aventar que declarações como as contidas 

no Evangelho de Filipe68 suscitaram estranhamento e preocupação 

naqueles que se colocavam como guardiões da doutrina verdadeira. 

Imagine-se o leitor, formado segundo a ortodoxia cristã, 

testemunhando, em meio a uma assembleia de cristãos no século II, um 

pregador cristão gnóstico com uma cópia do Evangelho de Filipe em 

mãos lendo em voz alta (PAGELS, 1989: 17): 

Jesus tomou-os a todos em reservado, pois ele não 

se revelava a si mesmo da maneira [que] ele era, mas 
na maneira que [eles podiam] ser capazes de vê-lo. 

Ele se revelava a [todos eles. Ele se revelava] ao 
grande como grande... (e) ao pequeno como pequeno. 

                                                 
68 O Evangelho de Filipe, muito embora integrasse os códices da Biblioteca de Nag 

Hammadi, apresenta um desafio considerável às interpretações correntes sobre o 
gnosticismo. Com efeito, desde os anos 1980, os estudos são dirigidos no sentido de 

ver em seu autor/comunidade alguma outra filiação religiosa (BUCKLEY, 1980). 
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Pagels complementa sublinhando que o Jesus ressuscitado, 

perante um discípulo imaturo, aparecia como uma criança. Já para um 

discípulo mais maduro, ele se mostrava como um velho, simbolizando 

sabedoria (PAGELS, 1989: 17). Ora, o leitor há de convir que um Jesus 

ressuscitado que assume formas variadas em conformidade com o 

estágio de conhecimento do discípulo subverte consideravelmente o 

modelo de aparições que os evangelhos canônicos estipularam69. 

E se não bastasse isso, esse Evangelho revoluciona o paradigma da 

fé cristã, no que tange à ressurreição de Jesus, declarando (KLAUCK, 

2007: 160): 

Aqueles que afirmam que o Senhor primeiro morreu e [depois] 

ressuscitou estão enganados. Pois ele primeiro ressuscitou e 

[depois] morreu. Alguém somente não morrerá se primeiro 

alcançar a ressurreição. Pela vida de Deus, senão aquela 

pessoa morreria. 

 

Outro documento encontrado entre os códices de Nag Hammadi 

reveste-se de uma condição profundamente instigante para os 

historiadores no tempo presente. O escrito a que se refere apresenta um 

subtítulo onde se lê “O Apócrifo de João” e é singular em virtude do fato 

de o documento integrar três códices distintos dentre os treze que foram 

encontrados. Anote-se, por sua vez, que a versão no Códice III é 

abreviada, enquanto as versões nos Códices II e IV são mais extensas. 

Mais que isso, tal escrito ocupa um lugar especial nos três códices: ele é 

o livro que abre a coleção de documentos gnósticos.  

Assim, antes de discutir o que interessa para esse trabalho, o 

aspecto da ressurreição, parece relevante deixar algumas questões para 

reflexões futuras. As pesquisas históricas identificaram uma quarta 

cópia de “O Apócrifo de João” (AJ) em outro códice antigo que não 

                                                 
69 A visão transgressora desse Evangelho talvez explique a afirmação peremptória de 

Hans-Josef Klauck: “O recurso a escritos do Novo Testamento, inclusive ao Evangelho 

de João e às epístolas paulinas, é claro demais no [Evangelho de Filipe], o que não 

permite que se defenda a tese de uma tradição independente, de modo que ninguém 
tenta retroceder sua datação nem mesmo para perto do ano 100. Com isso, o 
[Evangelho de Filipe] está excluído como testemunho autônomo da tradição jesuânica” 

(KLAUCK, 2007: 164, grifos dessa transcrição). 
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pertencia à Biblioteca de Nag Hammadi, mas que se suspeita originou-

se no mesmo grupo sectário. Essa quantidade expressiva de cópias já 

aponta para a alta estima que esse texto possuía entre aqueles sujeitos 

que legaram os livros que aqui colocamos em destaque.  

E, principalmente, algo deve ser inferido acerca do fato de o 

documento abrir três Códices. Sendo o primeiro, estariam os editores 

dos Códices II, III e IV sinalizando que AJ remeteria ao livro do Genesis 

das Escrituras Sagradas dos judeus? Esta é, com efeito, a opinião 

corrente à proporção que AJ entabula uma releitura gnóstica da criação 

do mundo. Mas esses são apontamentos em aberto que, como 

mencionamos acima, serão objeto de estudos posteriores. Vejamos, 

portanto, o material de AJ que toca diretamente no presente trabalho. 

O autor do texto em tela – que se pode associar ao gnosticismo 

setiano (KOESTER, 2005: 230) – transmite sua mensagem recorrendo a 

tradição apostólica, pois que inicia sua obra por meio das seguintes 

palavras: “E aconteceu num desses dias, quando João, irmão de Tiago – 

que eram filhos de Zebedeu – dirigiu-se ao Templo ” (ROBINSON, 1977: 

64). No local, “João” encontra um fariseu de nome Arimanius e a 

controvérsia se instala a partir do momento em que João é alvejado de 

perguntas que questionam a validade de se continuar seguindo a Jesus. 

Com efeito, Arimanius acusa Jesus de ser um enganador e 

mentiroso. Mais grave, o fariseu salienta que a mensagem por ele 

trazida desviou João da tradição dos pais. Conforme AJ, João 

entristecido sai do Templo e vai para um lugar deserto. Ali ele se faz 

uma série de perguntas para si mesmo (20,8-19) (KLAUCK, 2007: 206): 

Como o redentor foi escolhido? E por que ele foi enviado ao 

mundo pelo seu pai que o enviou? E quem é seu pai? E como é 

o éon para onde nós iremos? Ele nos disse que este éon foi feito 

à imagem daquele éon. Mas ele não nos instruiu sobre a 

natureza daquele éon. 

 

Tais perguntas em AJ podem ser tratadas como questionamentos 

que permeavam a comunidade e que demandavam respostas. Que 

garantiriam, de alguma forma, a preservação do grupo caso obtivessem 

respostas que sanassem as interrogações. No bojo dessas dúvidas, AJ 

descreve, de modo semelhante às narrativas apocalípticas judaico-
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cristãs (20,19-21,6), o que se sucede com João (KLAUCK, 2007: 206; 

ROBINSON, 1977: 64)70: 

Imediatamente, enquanto eu pensava essas coisas, os céus se 
abriram, e toda a criação refulgia na luz e o mundo tremeu. 

Senti medo e olhando eu vi na luz um jovem que apareceu para 

mim. Enquanto eu o olhava, ele se transformou em um velho. 

E ele transformava-se, tornando-se igual a um servo. 

 

Cumpre ter clareza do recurso retórico empregado pelo autor de 

AJ. Antes de prosseguir com o texto, perceba o leitor que é posta em 

ação uma série de eventos de magnitude cósmica com repercussões 

terrenas. Que ressoam, por exemplo, com as cenas descritas nos 

evangelhos canônicos relativas aos “fatos” ocorridos concomitantemente 

ao último suspiro de Jesus na cruz. É nítida a intenção de singularizar 

o evento revelatório e, acima de tudo, colocar “João” como o único 

receptor de uma mensagem a ninguém mais transmitida. Em outras 

palavras, “João” torna-se portador de uma Verdade revelada e, por 

conseguinte, inquestionável. 

Mas quem é esse Ser que se manifestou tão esplendorosamente ao 

autor de AJ? O que ele tinha para revelar? Denotando conhecer “João”, 

a figura polimorfa assim se dirige ao autor de AJ (ROBINSON, 1977: 

64): 

João, João, por que você duvida ou por que tem medo? Você já 

está familiarizado com essa imagem, não está? – quer dizer, 

não seja tímido! – Eu sou aquele que está sempre contigo. Eu 

sou o Pai, eu sou a Mãe, eu sou o Filho. 

 

Há aqui, sem sombra de dúvidas, declarações que destoam das que 

estamos acostumados a ouvir. Muito embora exista um eco do 

evangelho de Mateus 28,20 (“E eis que eu estou convosco todos os 

                                                 
70 J. J. Collins, em uma exaustiva e fundamental pesquisa, define um apocalipse como 
“um gênero de literatura revelatória com estrutura narrativa, no qual a revelação a um 

receptor humano é mediada por um ser sobrenatural, desvendando uma realidade 

transcendente que tanto é temporal, na medida em que vislumbra salvação 

escatológica, quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo, sobrenatural” 

(COLLINS, 2010: 22). Ao nosso ver, AJ apresenta os requisitos para ser incluído no 
gênero apocalíptico, muito embora tal classificação não haja sido proposta por 

nenhum especialista na literatura de Nag Hammadi. 
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dias”), a apresentação como Pai, Mãe e Filho simultaneamente tinha o 

potencial de estremecer as certezas dos cristãos ortodoxos. Que Jesus 

fosse um com o Pai e ao mesmo tempo Filho não era algo que 

escandalizasse as cabeças pensantes da corrente majoritária do 

cristianismo. Mas introduzir “Mãe” na fórmula certamente era algo 

impensável. 

Dando prosseguimento ao escrito, o autor de AJ anota o que foi 

dito a João em seguida (22,10-16): 

Agora, pois, ergue teu rosto, que você receberá as coisas que eu 

irei te ensinar e que anunciarás aos seus irmãos em espírito 

que são da raça resoluta dos perfeitos. 

 

Coloque-se o leitor no lugar de um cidadão de meados do século II 

que aderiu a um dos ramos do cristianismo primitivo. Se for alguém 

ligado aos grupos que se baseavam nos evangelhos em vias de 

canonização, é perfeitamente natural que reagisse ao texto de AJ. Afinal 

de contas, os registros tidos como normatizadores da fé dita cristã não 

continham outras aparições do Jesus ressuscitado além das que foram 

vertidas por escrito nos evangelhos. Basta lembrar das dificuldades 

enfrentadas por Paulo para convencer os demais discípulos de que as 

aparições de Jesus ressuscitado que testemunhou foram autênticas. 

Com efeito, um fator é inegável: ser testemunha da ressurreição ou das 

aparições pós-morte de Jesus envolvia, não um ato de fé, mas uma 

afirmação de autoridade e poder. 

Volte, então, o leitor à citação acima. Um traço comum aos textos 

cristãos não-canônicos – os livros de Nag Hammadi e o Evangelho de 

Judas, por exemplo – é o de reverter o kerigma para seus próprios fins. 

Implica dizer, não obstante a discussão e a controvérsia se a 

ressurreição foi literal ou simbólica, os cristãos gnósticos tiveram a 

perspicácia de advogar para si a condição de portadores da mensagem 

do Jesus ressuscitado. Aliás, convém frisar, os materiais literários 

cristãos de Nag Hammadi, sem exceção, foram redigidos na perspectiva 

de começar suas narrativas do ponto em que os materiais literários 

canônicos pararam. Desnecessário salientar as implicações disso. Se os 

evangelhos canônicos viram Jesus se despedir e voltar para o seio do 

Pai, os grupos minoritários que seguiam à margem alegavam receber 

Jesus frequentemente e, mais que isso, lhes trazendo ensinamentos 
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exclusivos. Não é de se espantar, portanto, que tais grupos fossem 

execrados pela cúpula da ortodoxia que dava seus primeiros passos no 

processo de hierarquização do movimento igualitário de Jesus de 

Nazaré. 

 

V. Como balanço conclusivo, podemos afirmar a ressurreição foi 

um tema que suscitou, mais do que a consolidação da fé em Cristo, 

debates acalorados no interior das comunidades paleocristãs. Com 

efeito, a própria pluralidade de percepções e discursos engendrados 

assinalam que, longe de existir uma afirmação padrão acerca da 

ressurreição de Jesus, circulavam memórias produzidas em tempos e 

por grupos distintos. 

Nesse sentido, assim evidenciamos ao longo desse trabalho, deve o 

leitor alargar o seu olhar e reconhecer que o tema da ressurreição do 

Nazareno foi explorado, entre as primeiras associações cristãs, 

consoante interesses particulares e, sobretudo, concorrentes. 

  Considere-se, por conseguinte, o exemplo por nós fornecido do 

registro encontrado em Dura-Europos (figura 1). O artista que fez o 

trabalho, muito embora tenha se respaldado na literatura 

neotestamentária, conseguiu, com a imagem, vincular a crença na 

ressurreição ao batismo e, dessa forma, ressignificar o kerigma. Ponha-

se, o leitor, no lugar de um cristão dos primeiros séculos, habituado a 

ouvir sobre a ressurreição segundo as pregações convencionais, de 

passagem por Dura-Europos e se deparando com a imagem. Qual o tipo 

de impacto que isso causaria? Iria o leitor contestar ou veria ali uma 

forma plausível de pensar sobre a visita ao túmulo vazio? Ou, como nós 

encaramos o fato, enxergaria o processo histórico em movimento em 

que, na ausência de um centro a partir do qual diretrizes e normas 

eram envidadas para todas as comunidades, as múltiplas experiências 

de fé estavam sendo construídas? Lembre-se o leitor do tópico em que 

trouxemos os escritos da Biblioteca de Nag Hammadi à baila. 

Por fim, deixaremos uma indagação ao leitor atento. Se, como 

evidenciamos acima, mais de uma percepção em torno da ressurreição 

de Jesus estava em circulação no seio das comunidades primitivas, por 

que, no presente momento, mesmo diante de uma pluralidade quase 
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incontável de denominações cristãs – tal qual nos primeiros séculos – a 

narrativa da ressurreição não difere de uma igreja para outra? 

 

Referências Bibliográficas 

 

BUCKLEY, J. J. “A cult-mistery in ‘The Gospel of Philip’”. In: Journal of 

Biblical Literature, vol. 99, n. 4, 1980, pp. 569-581. 

CAVALCANTI, J. B. ΣΗΜΕΊΑ, ΤΖΡΑΣ e ΔΎΝΑΜΙΣ, “Os sinais que 

distinguem o apóstolo” (2Cor 12: 12): Poder, misticismo e apostolicidade 

nos paleocristianismos. In: Nearco, Rio de Janeiro, 2016, ano IX, nº 1, 

pp. 35-54. 

CAVALCANTI, J. B. “A narrativa da ressurreição de Jesus como 

tradução. Repensando o lugar do feminino nos cristianismos.” In: 

Locus, Juiz de Fora, 2017 (Prelo). 

CHEVITARESE, A. Cristianismos. Questões e debates metodológicos 

(Edição revista e ampliada). Rio de Janeiro: Klíne, 2017. 

COLLINS, J. J. A imaginação apocalíptica. São Paulo: Paulus, 2010. 

CORNELLI, G. “A magia de Jesus.” In: CHEVITARESE, A., CORNELLI, 

G. e SELVATICI, M. (Orgs) Jesus de Nazaré: uma outra história. São 

Paulo: Annablume, 2006 

KLAUCK, H.J. Evangelhos apócrifos. São Paulo: Edições Loyola, 2007, 

pp. 61-. 

KOESTER, H. Introdução ao Novo Testamento, volume 2: história e 

literatura do cristianismo primitivo. São Paulo: Paulus, 2005. 

PAGELS, E. The gnostic gospels. New York: Vintage Books, 1989.  

ROBINSON, J. M. (Ed.) The Nag Hammadi Library. San Francisco: 

HarperSan Francisco, 1977. 

SMITH, M. Jesus the magican. San Francisco: Harper & Row, 1978. 

VERMES, G. Ressurreição. História e mito. Rio de Janeiro: Record, 

2013 (2008).  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 124 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 09 de Abril de 2018 

Artigo aprovado em 10 de Abril de 2018 

AS REPRESENTAÇÕES DA MORTE NA ICONOGRAFIA E 
NA LITERATURA DOS SÉCULOS XIV E XV 

 
 

Kerlys Santos de Sousa71 
 
 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar sobre as 
representações da morte no fim da Idade Média, levando em 
consideração as produções literárias e iconográficas influenciadas pelo 

pensamento religioso cristão. Tais produções que abordam o tema da 
morte no medievo possibilitam diferentes formas de interpretação da 

sociedade deste período. A historiografia revela que a morte está 
inserida num contexto histórico sociocultural e é um reflexo da 
sociedade na qual atua. Assim, cada sociedade em diferentes períodos 

da história pode desenvolver uma noção particular do que é a morte, de 
acordo com suas crenças, ritos e símbolos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Produções Artísticas. Fim da Idade Média. Morte. 
Representações 

 
 
ABSTRACT: This article aims to analyze the representations of death in 

the late Middle Ages, taking into account the literary and iconographic 
productions influenced by Christian religious thought. Such 

productions that approach the theme of death in the Middle Ages 
enable different forms of interpretation of the society of this period. 
Historiography reveals that death is embedded in a historical 

sociocultural context and is a reflection of the society in which it 
operates. Thus, each society in different periods of history can develop a 

particular notion of what death is, according to its beliefs, rites and 
symbols. 
 

KEYWORDS: Artistic Productions. End of the Middle Ages. Death. 
Representations 
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Introdução 

 

A relação do homem com a morte foi se desenvolvendo e se 

modificando no decorrer do tempo. As sociedades dos diferentes 

períodos criaram suas próprias maneiras de lidar com este fenômeno. 

No decorrer da Idade Média, a religião cristã influenciou o pensamento 

sobre a morte e o comportamento humano diante dela. Por essa razão, 

compreender as diferentes concepções, representações, ritos e os 

símbolos que os homens atribuíram à morte ao longo dos séculos, 

significa compreender as mentalidades72 coletivas de cada época. De 

acordo com a abordagem do historiador francês Michel Vovelle, a 

história das atitudes coletivas está em desenvolvimento e tem seus 

campos de atuação, tais como: atitudes diante da vida, estrutura 

familiar e a morte. Dessa forma, a imagem da morte se inscreve num 

contexto histórico e cultural (VOVELLE, 1996, p. 12).  

No fim da Idade Média o pensamento representado em imagens 

era um dos fatores que dominavam a vida religiosa (HUIZINGA, 1924, 

p.114). A iconografia73 e as obras literárias representavam os principais 

meios de divulgação dos ensinamentos da Igreja medieval. José Rivair 

Macedo revela que as imagens na Idade Média revestiam-se de caráter 

educativo pedagógico. A linguagem adotada procurava evidenciar 

símbolos e signos dotados de mensagens explícitas ou implícitas. 

Através da produção de imagens no período medieval era possível tornar 

visível o invisível e, mais que isso, era uma maneira de reforçar a fé 

cristã (MACEDO, 2004, p.120). Nesse sentido, Peter Burke afirma que 

as imagens, assim como textos e testemunhos orais, constituem-se 

numa forma de evidência histórica, pois registram atos de testemunho 

ocular (BURKE, 2004, p.17).  

                                                 
72 Na historiografia, o conceito de mentalidades passou a designar as atitudes mentais 

de uma sociedade, os valores, o sentimento, o imaginário, os medos, o que se 

considera verdade, ou seja, todas as atividades inconscientes de determinada época. É 

a estrutura que está por trás tanto dos fatos quanto das ideologias ou dos imaginários 

de uma sociedade (SILVA e KALINE VANDERLEI, 2009, p.279). 

73 Atualmente o significado historiográfico mais comum de “iconografia” abarca todos 

os aspectos envolvidos não apenas em uma obra de arte, mas em qualquer tipo de 

imagem ou material visual. As imagens são representações de ideais, sonhos, medos e 

crenças de uma época. Com o desenvolvimento da ideia de imagem como documento, 

a iconografia se tornou importante fonte para o estudo das mentalidades e das 
relações sociais (SILVA e KALINE VANDERLEI, 209, p.198).  
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Dessa maneira, pretende-se analisar a difusão dos temas da 

morte na iconografia e na literatura dos séculos XIV e XV, uma vez que 

foi nesse período que se atribuiu maior valor ao pensamento da morte. 

As expressões literárias e as artes visuais, vinculadas ao tema da morte, 

exprimiam a angustia coletiva que se formulou ao longo do período 

medieval. Além disso, revelam um conjunto de características críticas e 

moralizadoras ligadas ao sentimento religioso predominante no 

medievo. 

 

1. A visão macabra da morte no fim da Idade Média  

 

O homem na Idade Média motivado pelo sentimento religioso 

cristão, acreditava na existência de outro mundo e na continuidade da 

vida após a morte. Para Philippe Ariés, a ideia de continuação constitui 

um fundo comum a todas religiões antigas e ao Cristianismo. No 

Cristianismo medieval, a vida era morte no pecado, e a morte física, 

acesso a vida eterna (ARIÉS, 1977, p. 117). Para Michel Vovelle, a 

história da morte distingue-se em três níveis: a morte sofrida, a morte 

vivida, e o discurso da morte. A morte vivida caracterizava-se como um 

conjunto de gestos e ritos que conduzia ao túmulo ou ao Além. Esse 

tipo de morte se encaixava nas práticas funerárias, mágicas, religiosas e 

cívicas. Era uma morte formal e sistematizada, que demonstrava não 

apenas formalidade, mas também sensibilidade. Os ritos funerários, a 

expressão de angústia e a repetição dos gestos representavam um 

discurso coletivo. Por meio do discurso sobre a morte, que se modifica 

com o passar do tempo, podemos ter a noção da transformação das 

representações do Além no medievo (VOVELLE, 1996, p.14-15). 

Hilário Franco Júnior ao abordar o comportamento do homem 

diante da morte, revela que “a morte foi deixando de ser uma amiga que 

o encaminhava para a eternidade para se transformar numa inimiga 

que o afastava de tudo que conseguira ou pensava vir a conseguir neste 

mundo” (FRANCO JÚNIOR, 2006, p. 188). Essa mudança na postura do 

homem a respeito da morte ocorreu a partir do século XIII, com os 

progressos materiais da sociedade cristã ocidental (FRANCO JÚNIOR, 

2006, p. 188).  

Para Diogo José Caetano, o desejo de criar uma imagem de tudo o 

que se relacionava com a morte deu lugar ao desprezo de todos os seus 
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aspectos. Essa concepção se fixava continuamente no imaginário74 

coletivo medieval, através da crença nos castigos de Deus. Entretanto, o 

homem do medievo vivia constantemente cercado pelo medo de morrer. 

Esse medo não representava as emoções de ternura e de consolação que 

antes se tinha, e sim a dor pela ausência dos que morriam e o temor da 

própria morte que era enfatizada como os piores males na Idade Média 

(CAETANO, 2012, p. 36).  

As epidemias dos séculos XIV e XV, assim como a guerra e a 

fome, provocavam interrupção da vida, impedindo o funcionamento dos 

ritos coletivos de alegria e de tristeza, pois o número de mortos e o 

pânico de morrer limitavam a ritualização dos indivíduos. Essas 

rupturas eram acompanhadas de impossibilidade dos planejamentos de 

mecanismo de defesa contra a peste. (CAETANO, 2012, p.45). Segundo 

Jacques Le Goff, a peste alimentou uma nova sensibilidade e 

religiosidade. (LE GOFF, 2003, p. 231). Assim, o medo da morte 

transbordou para fora do imaginário, penetrando na realidade vivida 

pelo homem (CAETANO, 2012, p.42). 

Para Jean Claude Schmitt a cena da agonia do indivíduo estava 

associada aos diferentes temas emblemáticos do macabro75, a começar 

pela própria morte em sua representação alegórica (SCHMITT, 199, 

p.242). A arte macabra mostrava aquilo que não se via, aquilo que se 

passava debaixo da terra, a decomposição, não o resultado de uma 

observação, mas o produto de uma imaginação. Era um tema frequente 

em cenas não realistas e em alegorias, que mostravam aquilo que não 

era visto. Os pregadores franciscanos e dominicanos com seus sermões 

cooperaram para essa nova espiritualidade, assim como na concepção 

do Além (ARIÉS, 1977, p.154. 

                                                 
74 Bronislaw Baczko caracteriza o imaginário social como uma das forças reguladoras 

da vida coletiva. O imaginário social é, pois, uma peça efetiva e eficaz do dispositivo de 

controle da vida coletiva e, e especial, do exercício da autoridade do poder. (BACZKO, 

1884, p.310). 

75 Segundo Philippe Ariés, há o hábito de se chamar macabras (por extensão, a partir 

das danças macabras) as representações realistas do corpo humano enquanto se 

decompõe. O macabro medieval, começa depois da morte e detém-se no esqueleto 

ressequido (ARIÉS, 1977, p.133). Johan Huizinga destaca que o atual significado da 

palavra macabro é resultado de um longo processo. Mas o sentimento que ele encarna, 
algo horrível e funesto, é a concepção da morte que surgiu durante os últimos séculos 
da Idade Média (HUIZINGA, 1924, p.108) 
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Johan Huizinga aponta que os religiosos que pregavam o desprezo 

pelo mundo exprimiam um sentimento materialista na medida em que 

afirmavam que a beleza e a felicidade eram inúteis, uma vez que 

estavam destinadas a acabar um dia (HUIZINGA, 1924, p.106). Claude 

Blum destaca que a presença constante da visão da morte deveria 

induzir o homem a se distanciar das aparências, como por exemplo, o 

poder e a riqueza, para que assim encontrasse a verdade de um 

individuo obscurecido pelo pecado (BLUM, 1996, p. 280).  

Vale ressaltar que na Idade Média a representação da morte no 

imaginário coletivo esteve associada à ideia de pecado. Os cristãos 

temiam morrer em pecado, e no momento de sua última confissão 

esforçavam-se para conseguir a penitência e a morte cristã. A partir do 

século XIII, o pecado passou a ser representado sob novas formas, como 

por exemplo, dos vícios e dos sete pecados capitais, ambos voltados 

para a vida. Mas, isso não significa que houve total distanciamento 

entre morte e pecado, tendo em vista que ocorreu, ainda no final da 

Idade Média, uma série de representações na literatura e nas artes 

envolvendo a relação entre as duas temáticas (BLUM, 1996, p. 280-

283).  

A concepção sobre a morte se modificou nos últimos séculos da 

Idade Média. O homem passou a compreender a morte não mais como 

continuidade da vida na eternidade, mas como o fim, a decomposição. 

Philippe Ariés destaca que, o imaginário macabro que surgiu nesse 

período, demonstrava que o homem estava confrontado com o apego 

aos bens terrestres, que tomavam mais importância do que antes, “a 

verdade é sem dúvida que o homem nunca amou tanto a vida como 

neste final da Idade Média. A história da arte nos dá uma prova indireta 

deste fato” (ARIÉS, 1977, p.158). A partir dessa nova visão de mundo, o 

homem passou a dar um novo valor à representação da morte (ARIÉS, 

1977, p.154).  

Contudo, Philippe Aríes aponta que o macabro não era a 

expressão de uma experiência forte da morte numa época de muitas 

mortalidades e de crise econômica. Não era apenas um meio para os 

pregadores instigarem o medo da condenação, o desprezo ao mundo e a 

conversão. As imagens da morte e da decomposição não expressavam 

nem o medo da morte nem do além, mesmo tendo sido utilizadas para 

isso. Representavam o amor apaixonado pelo mundo e de uma 

consciência dolorosa pelo fracasso ao qual a vida dos homens está 
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condenada (ARIÉS, 1977, p.156).  

 

2. A morte na literatura e na iconografia dos séculos XIV e XV 

 

Para Gerhild Scholz Williams, a morte estabelece o vínculo entre 

passado e futuro e opera de forma estruturante como texto e signo 

sobre a concepção que cada sociedade faz de sua própria tradição. 

Neste sentido, a determinação da existência religiosa depende de como 

um povo representa sua divindade e como ele caracteriza sua morte.  A 

ideia de que a atitude com relação a morte se modificou com o passar 

dos séculos, tem seu lugar nas ciências humanas e na literatura. A 

concepção platônica da separação entre corpo e alma e a libertação da 

alma da prisão do corpo, indica uma das representações mais populares 

da morte e das promessas da vida no âmbito da cultura ocidental 

(WILLIAMS, 1996, p.131).  

Nesse sentido, Gerhild Scholz Williams enfatiza que a maioria das 

fontes literárias do período medieval provém da nobreza, visto que, nada 

se conhecia sobre a concepção da morte entre as camadas mais baixas, 

exceto alguns textos de sermões e estudos sobre o folclore ou a 

descrição da vida na poesia. A obra literária caracterizava um diálogo 

entre o poeta e o nobre e, como em muitos casos ambos pertenciam ao 

mesmo grupo, entre o nobre e o nobre (WILLIAMS, 1996, p.144). 

Havia na Literatura e na iconografia do medievo a representação 

do moribundo76, este sabia que iria morrer com antecedência e recebia 

no leito de morte a visita do padre. Ademais, o doente tinha tempo para 

se arrepender, orar, convocar seus familiares ao redor de sua cama e 

dizer o último adeus. O ritual da visita consistia na execução dos atos 

litúrgicos e sacramentais na hora da morte, tratava-se de um ritual 

coletivo, cercado de várias pessoas (ARIÉS, 1977, p.24).  

Porém, de acordo com Johan Huizinga, o pensamento dominante 

que se exprimia na literatura, tanto eclesiástica como laica, associado à 

salvação da alma e à lamentação foi substituído pela representação da 

morte horrenda e ameaçadora que fez surgir a ideia da dança macabra. 

                                                 
76 O significado de “moribundo” está relacionado a quem está prestes a morrer. Na 

Idade Média o padre visitava o doente para cumprir os atos litúrgicos e sacramentais 
que acompanhavam os últimos momentos do cristão sobre a terra (AVRIL, 1996, 

p.90). 
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A visão macabra emergiu da estratificação psicológica do medo, cujo 

pensamento religioso imediatamente a reduziu a um meio de exortação 

moral (HUIZINGA, 1924: 108, p.113). 

Durante os séculos XIV e XV houve a repercussão do “Memento 

morri” “Lembra-te de que morrerás”, que se tornou o fundamento da 

devoção e de um estilo de vida de reflexão. E logo suscitou a produção 

de tratados sobre a arte de morrer as “Ars Moriendi”77, que serviam 

como um manual de instruções sobre práticas, orações e atitudes que o 

homem deveria adotar para auxilia-lo no momento de morrer. Assim, se 

difundiu a representação do sentimento macabro, que também era uma 

filosofia (LE GOFF, 2003, p.230). 

 Claude Blum expressa que, as xilogravuras78 das Ars Moriendi 

representavam anjos e diabos disputando a alma do moribundo, este 

sabia na hora de sua morte o destino para onde seria conduzido: 

paraíso ou inferno. Essas imagens constituíam a ilustração da narrativa 

da condenação e da salvação, concentradas no tempo e no espaço da 

morte e tinham como função lembrar ao cristão como deveria ser uma 

boa morte (BLUM, 1996, 284). Para Johan Huizinga, a arte de morrer 

compreendia uma descrição da agonia da morte na qual reconhece um 

modelo fornecido pela literatura eclesiástica dos séculos anteriores 

(HUIZINGA, 1924, p.110).  

Nessa representação cumpriam-se: a morte terrestre, o juízo final, 

as penas infernais e as alegrias celestiais. Estes fenômenos 

caracterizavam as mudanças que foram introduzidas nos rituais da 

morte. Contudo, a familiaridade do homem com morte não se alterou, 

mas ele passou a vê-la com mais dramaticidade e individualmente. 

Assim, no espaço mítico da morte, reuniam-se o antes da morte, a 

morte e o seu depois (BLUM, 1996, 284). 

Os temas macabros surgiram tanto na iconografia, representados 

em afrescos ou em gravuras em madeira, como na literatura medieval. 

A Igreja sempre tentou impor o medo, mais o medo do inferno do que da 

morte. No final da Idade Média, os pregadores falavam da morte para se 

                                                 
77 Na Idade Média, a palavra “ars” estava associada ao “saber fazer”, a uma habilidade 

específica, deste modo refere-se tanto às competências cognitivas quanto às 

produtivas (LANDAU e PARSHALL, 1994, p.14). 

78 A palavra “xilogravura” se refere a técnica de gravar em matriz de madeira, a mais 
antiga forma de gravura e que possibilitava a reprodução da imagem gravada sobre 

papel ou outro suporte adequado (LANDAU e PARSHALL, 1994, p.01). 
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fazer pensar no inferno. Os fiéis talvez não pensassem necessariamente 

no inferno, mas foram então impressionados pelas imagens da morte. A 

evocação dos horrores da decomposição foi um meio de os monges 

mendicantes comoverem e converterem as populações laicas, em 

particular urbanas. Os mendicantes procuraram impressionar as 

imaginações através das representações da morte (ARIÉS, 1977, p.149). 

 A narrativa mítica dos três vivos e dos três mortos, que surgiu na 

Idade Média no século XIII e se estendeu até o XV, retrata a nova 

sensibilidade diante da morte. Segundo Claude Blum, trata-se de uma 

narrativa onde três jovens nobres encontram três mortos horrendos que 

lhes contam sua grandeza passada. Os três mortos não representavam 

almas do Além, mas ainda a encarnação da parte material do homem 

quando este não existia mais, representavam a própria morte, a 

ausência de vida e de humanidade a qual o homem estaria destinado. 

(BLUM, 1996, p.283). 

Além dessa narrativa, a alegoria79 da dança macabra se fez 

presente na literatura e na arte no final da Idade Média e expressava 

uma crítica à sociedade que se modificava. Para Philippe Ariés: “o 

objetivo moral é lembrar ao mesmo tempo a incerteza da hora da morte 

e a igualdade dos homens perante a ela” (ARIÉS,1977, p.140).  

A dança macabra surgiu ao longo do século XIV como um ponto 

de encontro dos elementos figurativos que constituíam a representação 

da morte (BLUM, 1996, p.285). Como exemplo, utilizamos um trecho do 

documento “Danza general de la muerte” do final do século XIV, da 

região da Espanha.  Nesse poema, a morte convida para a dança 35 

representantes dos diferentes grupos sociais da Idade Média, e lembra-

os da fragilidade da vida: 

Não tenha desgosto, senhor padre santo 

De ver minha dança que tenho ordenada 

Não dês valor ao seu manto avermelhado 

O que fizeste tens um salário 

Aqui morrerá sem fazer mais bulícios 

Danças agora imperante com sua cara satisfeita (DANZA 

                                                 
79 A “alegoria” é a tradução concreta de uma ideia difícil de compreender ou de 

exprimir de uma maneira simples. Os signos alegóricos contém sempre um elemento 
concreto ou exemplificativo do significado (DURAND, 1993, p.09).  
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GENERAL DE LA MUERTE, p.33). 

No verso acima a morte convida para a dança um representante 

religioso da sociedade medieval, o padre. A morte apresenta-se como 

uma personagem ameaçadora que adverte sobre a brevidade da vida e 

revela que os erros cometidos pelo convidado a dançar tem um 

pagamento, que é justamente a própria morte. Outro aspecto presente 

no documento refere-se à crítica que é feita no que diz respeito ao poder 

dos representantes religiosos. Dessa forma, diante da morte, o status 

social e os bens materiais são insignificantes, uma vez que esta é uma 

verdade inegável e torna todos os homens iguais.  

A dança macabra pregava a igualdade social tal como era 

compreendida na Idade Média. A morte nivelando as várias categorias 

sociais e profissões, como por exemplo, mercadores, cardeais, papas, 

bispos, imperadores, reis, lavradores e donzelas, caracterizava uma 

dança dos mortos e não da morte. Tratava-se de uma mensagem 

educacional para os fiéis, aos nobres que fossem humildes e aos pobres 

que confiassem em Deus e na promessa do paraíso. De acordo com 

Philippe Ariés, um tema que se difere das “Ars Moriendi” e das danças 

macabras, porém igualmente difundido na iconografia a partir do século 

XIV, é o do Triunfo da Morte, representado principalmente na Itália 

(ARIÉS, 1977, p.142). 
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Imagem 1: Triumph of Death (Triunfo da Morte). c.1446. Autor desconhecido. Galeria 

Regional de Palazzo Abatellis, em Palermo, Itália. 

 

A imagem retrata a morte personificada como um esqueleto vivo 

montado a cavalo (no centro), lançando flechas fatais em pessoas de 

grupos sociais distintos. À direita observa-se o grupo social dos nobres, 

em virtude das vestimentas luxuosas e dos instrumentos musicais, 

como por exemplo, o alaúde e a harpa. À esquerda nota-se um grupo de 

pessoas pobres. Na parte inferior há corpos de belas mulheres, papas, 

imperadores e poetas, todos atingidos pelas flechas lançadas. É 

interessante observar as diferentes reações diante do acontecimento. 

Alguns apresentam expressão facial de medo e angustia, enquanto 

outros demonstram tranquilidade. O Triumph of Death (Triunfo da 

Morte) não representa o confronto pessoal do homem com a morte, mas 

a ilustração do seu poder coletivo e social (ARIÉS, 1977, p.142).  

A alegoria da morte no ocidente cristão, era representada pelos 

símbolos do esqueleto ou cadáver descarnado, a pé ou montado num 

animal (geralmente boi ou cavalo) munido de alguma arma (foice ou 

arco e flecha). Essa representação passou a ser difundida a partir da 

segunda metade do século XII e tornou-se comum no universo mental 

do homem, para lembrá-lo que diante do ataque da morte, a grandeza 

transformava-se em pequenez e a beleza em algo inútil (BLUM, 1996, 
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p.278). 

 

3. Considerações Finais 

 

Em suma, Umberto Eco afirma que na Idade Média, tanto a 

pregação verbal, quanto as imagens exibidas nos locais sacros, eram 

destinadas a lembrar a iminência e a inevitabilidade na morte, além de 

cultivar o terror das penas infernais (ECO, 2007, p.62). Assim, a visão 

da morte e o que aparece de mais temido está ligado ao contexto 

histórico e sociocultural do período. 

Segundo Gerhild Scholz Williams, a morte, como acontecimento 

histórico, é a forma mais fácil que se pode compreender. O fim da vida 

aparece nas crônicas da Idade Média sem nenhum medo existencial 

perceptível. O cronista da Baixa Idade Média procurava descobrir os 

motivos do agir humano. Dessa forma, na literatura do fim da Idade 

Média surgiu a fusão da história do mundo com a história da salvação 

(WILLIAMS, 1996, p.135). A morte pode ser entendida como como texto 

e signo80 que, ou se estabelecem na consciência do homem, ou 

desaparecem na medida em que não são aceitos como relevantes 

socialmente ou culturalmente. Na literatura medieval a morte aparecia 

como realidade física e espiritual, que dissolvia vínculos sociais antigos 

conduzindo a outros novos (WILLIAMS, 1996, p.132). 

Além disso, o autor Gerhild Scholz Williams ressalta que as 

manifestações religiosas e não religiosas da Idade Média estavam 

estreitamente vinculadas à reflexão sobre a morte e ao amor em suas 

várias manifestações. Assim, a morte na Literatura e na arte atuava em 

uma relação com a concepção cristã medieval. A morte era entendida 

como castigo pelos pecados ou como recompensa pela virtude e acesso 

a vida eterna (WILLIAMS, 1996, p.132-144). 

Peter Burke destaca que apesar dos textos oferecerem indícios, as 

imagens por sua vez constituem-se no melhor guia para o poder de 

                                                 
80 O termo “signo” está associado a representação material simples de uma realidade 

complexa. Nesse sentido, o signo “Morte” tem seu lugar na hierarquia de signos que 

na Idade Média se juntam ao texto da queda do homem no pecado e da redenção 

divina. A morte é um texto que se torna ele mesmo um signo, e nesse processo 
diversas formas de produção de signos operam simultânea ou sucessivamente 

(WILLIAMS, 1996, p.142). 
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representações visuais na vida religiosa e política de culturas passadas 

(BURKE, 2004, p.17). O uso de imagens, em diferentes períodos, como 

objetos de devoção ou meios de levar a crer ou aceitar aquilo que se 

propõe, de transmitir informação ou de oferecer prazer, é uma maneira 

de testemunhar antigas formas de religião, de conhecimento e de 

crença. A arte pode fornecer evidência para aspectos da realidade social 

que os textos passam por alto, mas não necessariamente em todos os 

lugares ou épocas (BURKE, 2004, p.37).  

Levando em consideração que na Idade Média a maioria da 

população era analfabeta, pode-se compreender que as imagens que 

eram produzidas e colocadas nas igrejas serviam para que, aqueles que 

não sabiam ler os livros, pudessem “ler”, olhando as paredes (BURKE, 

2004, p.54). No entanto, Peter Burke chama a atenção para a seguinte 

questão: a ideia de que as pinturas eram a bíblia dos analfabetos tem 

sido criticada, com base na afirmação de que muitas imagens nas 

igrejas eram complexas para serem compreendidas por pessoas 

comuns. Porém, a iconografia e as doutrinas que eram ilustradas 

poderiam ter sido explicadas oralmente pelo clero. A imagem agia como 

um reforço da mensagem falada, em vez de se constituir em um única 

fonte de informação (BURKE, 2004, p.55). Assim, as imagens são um 

meio através do qual os historiadores podem recuperar experiências 

religiosas passadas, contanto que eles estejam aptos a interpretar a 

iconografia (BURKE, 2004, p.58). 
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A GUERRA DE TRÓIA E OS CADÁVERES DISPUTÁVEIS 
 

 
Jacquelyne Taís Farias Queiroz81 

 

 

Resumo: Durante os quase dez anos da guerra de Tróia surgiram 
outras circunstâncias e situações que levaram os gregos e troianos a 
lutar. Entre tantos outros motivos encontramos os combates longos, 

árduos e que provocaram muitas mortes em torno da defesa, do ultraje 
ou do intento de sequestro de cadáveres. Nos cantos XVI e XVII da 

Ilíada, Homero nos descreve a luta em torno de alguns cadáveres. O 
comportamento dos homens e das divindades diante desses cadáveres 
nos revela os códigos de conduta e de honra da sociedade grega do 

século VIII a.C.  

 

Palavras-chave: Ilíada. Cadáver. Ultraje. 
 
 

Abstract 

During the almost ten years of the war surged other circumstances and 

situations that made Greek and Trojan fight. Among them it is possible 
to find the lengthy hard fighting that caused a lot of deaths for the 
defense, outrage or for the corpses kidnapping. In the 16th and 17th 

chants from Iliad, Homer describes the fight around the corpse. The 
men and gods behavior about these corpses show us the code of 

conduct and honor of Greek society in 8th century b.C.  
 
Keywords: Iliad. Corpse. Outrage. 

 

 

 Os poemas atribuídos por Homero têm muito a nos revelar acerca 

de alguns códigos de conduta da sociedade da grega arcaica. A Ilíada 

narra uma guerra que durou dez anos sendo motivada pelo rapto de 

Helena por um troiano. Esse rapto foi o estopim inicial, porque em meio 

a essa guerra muitas outras razões surgiram e em muitos momentos 

                                                 
81 Mestre em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (UESB). Professora Auxiliar da 
Universidade do Estado da Bahia (Campus XVIII, Eunápolis, BA). 
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foram até norteadas por outras questões, como: demonstrar a honra, 

desonrar alguém, obter espólios, tomar o prêmio de guerra de um 

companheiro, mostrar que tinha valor enquanto guerreiro e também 

lutava-se por cadáveres. 

 Isso mesmo, cadáveres. Os interesse e interferências dos deuses e 

as lutas entre aqueus, troianos e divindades em determinados pontos 

da Ilíada se deram bravamente, foram visceralmente motivadas em 

torno da posse de cadáveres. Sem economizar na quantidade de versos, 

Homero descreve esses acontecimentos com riquezas de detalhes. 

Também percebemos a sua preocupação em nos narrar o som das 

armas ricocheteando, a agonia e a morte dos homens em torno desses 

corpos sem vida. 

Vamos nos ater aqui especialmente aos cantos XVI e XVII da 

Ilíada. O canto XVI é conhecido como Patrocléia, em geral se referem a 

ele com tal nomenclatura por descrever os feitos de Pátroclo em campo 

de batalha através de uma grande chacina (NUNES, 2009. p. 361). Já 

no canto XVII são descritos os feitos heroicos de Menelau, onde são 

reconhecidos (pelos aqueus e troianos) o seu valor de bravura e a sua 

reafirmação enquanto áristos através da manifestação de respeito e 

temor por parte dos troianos. 

Nos propomos a identificar nesses cantos a preocupação em torno 

dos antifunerais e espoliamento das armas em relação a três 

personagens heroicos: Sarpédone, Cebríones e Pátroclo. Homero se 

atém a retratar em quase dois mil versos a luta entre aqueus, troianos e 

a preocupação dos deuses pela posse de cadáveres como se estes 

fossem bens preciosos. E até mesmo porque não afirmar como prêmios 

de guerra? Porque alguns cadáveres foram disputados como verdadeiros 

tesouros até as últimas consequências 

Nessa perspectiva ao nos questionarmos: Por que luta-se para 

obter e ultrajar um cadáver se tantos outros morreram na guerra tal 

qual este por quem se luta? Por que uma divindade ordena o rapto de 

um cadáver para garantir-lhe o rito fúnebre sendo que este deus jamais 

passará por tal experiência? Um homem em meio à guerra pode se ver 

obrigado a proteger um cadáver ou esse ato é somente motivado por 

consideração, afeto e indignação? 

Porter (2011, p. 297) nos fala que o corpo não pode ser tratado e 

visto pelo historiador somente no âmbito biológico, mas que deve ser 

encarado como um resultado de sistemas e sinais sociais. Então talvez 

buscando as respostas para tais indagações teremos a oportunidade de 
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perceber melhor os códigos de conduta sociais e guerreiros que regiam 

a sociedade grega do século VIII a. C. 

Também ao analisarmos como os gregos tratavam os seus mortos, 

através do respeito e a oferta dos ritos fúnebres, da luta em torno 

desses corpos e ultrajes realizados nos cadáveres, podemos 

compreender o código de valores que norteiam a moral dos guerreiros 

que buscavam em campo de batalha espólios de guerra e prêmios, mas 

também ansiavam por honra, glória e imortalidade. 

 

O rapto divino de Sárpedone  

O canto I da Ilíada apresenta a seguinte situação: Aquiles se 

encontra muito aborrecido porque Agamêmnon lhe tomou o seu prêmio 

de guerra, a escrava Briseide. Aquiles tinha um prêmio diferenciado em 

relação aos outros companheiros de combate, uma bonificação à altura 

de sua importância enquanto guerreiro; porque a sua presença e a de 

seus companheiros Mirmídones na batalha faziam a guerra pender a 

favor dos aqueus. Tal reconhecimento foi materializado na figura de 

Crises demonstrando que em termos de hierarquia Aquiles era superior 

em relação aos demais aqueus.  

Se sentindo afrontado por não ter o seu valor reconhecido 

enquanto guerreiro, Aquiles decide retirar a si e os Mirmídones da 

peleja. Os guerreiros aqueus logo sentem a ausência provocada por 

Aquiles e os troianos avançam em direção às naves do aqueus. Se 

continuassem naquele ritmo em pouco tempo os troianos venceriam a 

guerra e os aqueus retornariam humilhados para seus lares.  

Aquiles havia alcançado o seu objetivo, demonstrando que a sua 

presença e a dos Mirmídones na guerra era importante, fundamental e 

que fazia diferença. Desta maneira também provar que ele não era um 

comum, que ele se ressaltava em importância entre os outros aqueus. 

Queria ressaltar a qualquer custo a sua superioridade nem que isso 

significasse a derrota dos aqueus pelos troianos. 

Já no Canto XVI percebemos as consequências do ultraje sofrido 

por Aquiles, pois este ainda se faz irredutível até o momento em sua 

decisão, pois se nega a ajudar os aqueus. Porém acaba cedendo a um 

pedido de Pátroclo, permitindo a este usar as suas armaduras e 

comandar os Mirmídones com a seguinte condição: lutar somente até 

afastar os troianos das naves dos dânaos e não a se aproximar em 

ocasião alguma dos muros de troianos. 
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Pátroclo entra em campo de batalha e mata dez troianos com 

fúria (Ilíada, XVI, 399-418). A sua ação chama logo atenção de ambos 

lados da guerra. Sarpédone percebe que por conta da atuação feroz de 

Pátroclo os guerreiros Lícios começam a recuar e por isso decide ir ao 

seu encontro: 

 

Sarpédone, quando viu os couraças-sem-cinto 

seus camaradas, mortos pela mão de Pátroclo 

Menécio, reprovou os Lícios quase-deuses: 

“Que vergonha! Para onde fugis, Lícios, à hora 

de mostrar a que vieste? Vou ao encontro eu 

mesmo desse homem. Quero saber quem é o forte  
que a tantos causou males e quebrantou os joelhos!” 

Disse. E saltou do carro ao solo, todo-em-armas. 

Pátroclo apeia da biga, ao vê-lo; feito abutres, 

garras-em-gancho, bicos recurvos, brigando 

num rochedo elevado, aos guinchos, eles dois, 
opostos um ao outro, embatem-se, gritando”. 
(Ilíada, XVI, 419-430). 

 

 Sarpédone era guerreiro valoroso e corajoso. Mesmo Pátroclo já 

tendo matado muitos homens, isso não o desencorajou ou o fez titubear 

frente ao inimigo. Homero iguala os dois, comparando-os a aves prontas 

para o ataque sem temor algum. Sarpédone mostrou o seu valor diante 

dos homens aos quais comandava, não tendo medo, nem correndo da 

morte, mas justamente indo ao seu encontro (VERNANT, 1978, p. 40). 

 Zeus, vendo a bravura do seu filho a quem chama de “meu 

Sarpédone” (Ilíada, XVI, 434) lamenta a sua morte. O Crônida acaba 

confessando a Hera o seu desejo em retirar o seu filho com vida do 

campo de batalha. A deusa Hera o repreende, dizendo que se realmente 

ele sente afeto verdadeiro por Sarpédone deixe então que “seja 

prostrado sem vida na pugna terrível pela potência de Pátroclo” (Ilíada, 

XVI, 451-452). 

Segundo Mossé (1989, p. 47) sucumbir em combate para um 

herói representa a honra suprema, ter uma bela morte. E na atitude de 

Hera percebemos esse valor que permeia a honra guerreira, seria muito 

mais nobre e glorioso morrer jovem em campo de batalha em uma luta 

árdua, pelas mãos de outro forte e temido guerreiro do que morrer já em 

avançada idade na paz de seu lar. A deusa sugere ainda que ao 

Sarpédone cair morto, Zeus remova o cadáver do filho e o envie para a 

Lícia para poder receber os devidos ritos fúnebres das mãos de seus 

parentes. 
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 Continuando a luta homicida, Sarpédone arremessa uma lança 

que fere superficialmente o ombro de Pátroclo. Revidando o ataque, 

Pátroclo dispara o seu dardo e “no coração de Sarpédone entrou, onde 

envolve o diafragma. Ei-lo que tomba por terra, tal como carvalho, ou 

pinheiro” (Ilíada, XVI, 481-482).  

 Glauco, escudeiro de Sarpédone, se encontra ferido com 

gravidade no ombro, sem forças para agir, pede ao deus Apolo que o 

cure para ajudar a “livrar o cadáver do inimigo” (Ilíada, XVI, 526). Com 

a saúde e o ânimo reestabelecido ele consegue avisar a Heitor e com 

censura lhe fala: 

 

Muito esquecido, sem dúvida, Heitor, dos aliados te encontras, 
que tua causa aqui morrem, distantes da pátria querida 

e dos amigos. Não levas jamais a nenhum teu auxílio. 

Morto se encontra Sarpédone, o chefe dos Lícios guerreiros, 

[...]  

Vamos, amigos, para onde o cadáver se encontra; indignai-vos 
no coração de que as armas lhe dispam e o corpo os 

Mirmídones 

lhe encham de opróbrio, irritados por causa de tantos Aquivos 

que, junto às naus, nossas lanças à Morte funesta levaram.   
(Ilíada, XVI, 540-547) 

 

 A fala de Glauco dá indícios para compreendermos algumas 

questões. A primeira delas é acerca da preocupação em relação as 

armas de Sarpédone, pois aquele que as possuir alcança a glória entre 

os seus afirmando talvez que possui as armas de um valoroso guerreiro 

que encontrou a morte em suas mãos. Porém, esse fato não é 

interessante estar associado à memória do morto perante a coletividade. 

 O que moveu Heitor foi a preocupação de sua imagem e da sua 

autoridade perante os combatentes troianos que comandava e aos 

guerreiros de outras localidades que os apoiavam, principalmente os 

advindos da Lícia. Pois a depender da maneira que Heitor se 

comportasse diante do cadáver (ignorando, ultrajando ou lutando pela 

posse) de Pátroclo, ele poderia obter maior ou menor respeito. 

 Então podemos perceber que Heitor não teve alternativa, pois 

para continuar tendo o apoio dos guerreiros à sua volta, ele teve que se 

lançar à luta pelo cadáver de Sarpédone. 

 Segundo Vernant (1989, p. 82) um guerreiro se torna importante 

quando ele é lembrado em meio à massa de defuntos desconhecidos dos 

guerreiros que lutaram na Guerra de Tróia e nem ao menos foram 
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citados por Homero. Porque teoricamente não se destacaram, não 

possuíam ou não manifestaram uma característica que os fizessem 

excepcionais, não realizaram um feito heroico que proporcionasse 

destaque diante dos demais, não eram reis ou filhos de algum rei ou 

divindade. 

 Por isso o cadáver de Sarpédone era tão importante nesse sentido, 

pois em vida ele foi rei da Lícia, era corajoso, destemido e ainda era filho 

de Zeus. Tais características faziam o seu cadáver se tornar valioso e 

objeto de disputa, seja com o intento de honrá-lo ou desonrá-lo. 

Homero menciona que Sarpérdone “Embora estrangeiro, ele era o 

baluarte de Ílion, [...] o melhor de seus muitos guerreiros” (Ilíada, XVI, 

550-551). Tais elogios também podemos observar na fala de Pátroclo ao 

Ajazes, pois ele se refere ao inimigo como “o valoroso Sarpédone” (Ilíada, 

XVI, 559). Iniciando-se a peleja pela posse do cadáver: Lícíos e Teucros 

de um lado, Argivos e Mirmídones do outro. 

Os Argivos e Mirmídones tinham a intenção de obter o cadáver 

para lhe despir das armas e ultrajá-lo, mutilando o seu corpo, e lhe 

negando os funerais. Já os Lícios e Teucros querem adquirir o cadáver 

para evitar que lhe despojem as armas, para proteger dos ultrajes e 

para lhe ofertar todas as honras fúnebres que cabe a um rei receber.  

Homero nos diz que “iniciaram terrível peleja ao redor do cadáver. 

Era indizível o estrondo das armas” (Ilíada, XVI, 565-566) e ainda 

menciona que a peleja envolvia tantas pessoas que o som dos escudos e 

dos gládios se batendo poderia ser comparado ao barulho dos golpes 

dos lenhadores que derrubam as árvores (Ilíada, XVI, 633-634). Ainda 

acerca da insistência dos guerreiros de ambos lados da guerra em obter 

o cadáver, Homero faz a seguinte comparação: 

 
Movimentam-se todas à volta do corpo, do mesmo 

modo que moscas volteiam no estáb’lo ao redor das vasilhas, 
na primavera, no tempo em que o leite transborda dos tarros. 

Dessa maneira apinhavam-se em torno do morto. Zeus grande 

não afastava da pugna terrível o olhar penetrante. 
(Ilíada, XVI, 641-645)    

 
 Zeus aflito acompanhou toda a luta em torno do corpo de seu 

filho Sarpédone, para poder intervir se caso necessário. O Crônida 

permitiu que o cadáver de Sarpédone fosse alvo de disputa, para que 

alta glória maior ainda ele pudesse atingir mesmo depois de morto. Tal 

disputa transformou o seu cadáver em um prêmio valoroso. 
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 A batalha continuou e muitos perderam a sua vida em luta por 

um cadáver, pois “Fora impossível, embora a indivíduo avisado, a 

Sarpédone reconhecer, porque o corpo se achava, dos pés até a fronte, 

completamente coberto de pó, de sangueira e de tiros.” (Ilíada, XVI, 

638-640). Vamos aqui lembrar que o corpo de Sarpédone não se 

encontrava sujo de seu próprio, mas do sangue dos inúmeros homens 

que morreram no intento de obter o seu cadáver. 

 Despois de luta árdua os aqueus ganham vantagem e tiveram a 

oportunidade de retirar a armadura do corpo de Sarpédone. Isso chama 

a atenção de Zeus que começa a temer que os aqueus se apoderem do 

corpo de seu filho para praticar ultrajes e por essa razão se dirige a 

Apolo com as seguintes palavras: 

 
Febo dileto, retira Sarpédone, logo, do alcance 

dos crebros dardos e o corpo lhe limpa do sangue anegrado 
na corrente de um rio, em lugar bem distante da pugna; 

unge-o com óleo divino, de roupa imortal o reveste 

e aos condutores velozes, depois encarrega que o levem 

o Sono e a Morte, irmãos gêmeos. Sem perda de tempo estes 

devem 
depositá-lo no solo fecundo e sagrado da Lícia, 

onde os irmãos e parentes exéquias condignas lhe façam, 

com cipó e túmulo, as honras devidas a quantos se extinguem. 
(Ilíada, XVI, 666-675). 

 

 Vernant (2006, p. 45) menciona que existiu uma oposição radical 

entre os deuses e os homens. Os primeiros são athanátoi (imortais), 

enquanto os homens são brotoí (perecíveis), destinados a adoecer, a 

envelhecer e a morrer. Ainda o autor nos apresenta Zeus como o deus 

da justiça, da exata repartição das honrarias e do respeito aos 

privilégios que cabe a cada um. 

 Zeus é imortal e não vai utilizar os ritos fúnebres. Mesmo assim a 

sua preocupação é notória em garantir que seu filho Sarpédone receba 

funerais. Por que a sua preocupação o leva a ordenar que dois outros 

deuses retirem o corpo de seu filho do meio da peleja? 

 Justamente por ser mortais os homens têm ritos fúnebres e tais 

ritos sãos seus privilégios exclusivos. Então, nesse caso, Zeus garante 

que Sarpédone receba as honras fúnebres, porque é a parte que cabe a 

ele enquanto mortal. Como nos fala Malta (2000, p. 145), a não 

realização do funeral faz com que o morto fique sem esse privilégio. Por 

isso que Zeus ordena que o deus Morte (Thânatos) e o deus Sono 
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(Hípnos) retirem o corpo de Sarpédone e entregue aos seus parentes na 

Lícia para lhes conceder os funerais de direito. 

 A outra questão é garantir a honra e a superioridade do guerreiro 

na memória dos vivos através de seu funeral; ou seja, reafirmar mesmo 

depois de morto a sua areté (virtude); pois como nos lembra Pires (2006, 

p. 107), a areté é o elemento que vai reforçar a superioridade distintiva 

do heroi. 

  

O corpo de Cebríones também se torna alvo de disputa 

Durante o combate pela posse do corpo de Sarpérdone, Pátroclo 

mata oito homens e Homero nos fala que ele não matou mais porque 

muitos fugiram (Ilíada, XVI, 692-697). Vamos nos lembrar que o motivo 

que impulsionou Sarpédone a lutar com Pátroclo foi o fato dele já ter 

matado outros dez homens em campo de batalha. O que nos leva a 

deduzir que Pátroclo em seu primeiro dia de batalha tem um 

desempenho notável e mata sozinho dezoito homens. 

Pátroclo está tão enfurecido e indomável, que este ignorou as 

instruções de Aquiles, em que delimitava a sua atuação em somente 

repelir os troianos de maneira que não se aproximassem das naves dos 

aqueus e ainda o advertiu para não se abeirar dos murros de Tróia. 

Enlouquecido, fez justamente o contrário, quase tomou Tróia se Apolo 

não tivesse dado vários golpes no escudo de Pátroclo nas três vezes que 

ele tentou escalar os seus muros (Ilíada, XVI, 689-704). 

Atiçado pelo deus Apolo, Pátroclo combate com Heitor e na 

tentativa de acertá-lo com uma pedra acaba por acertar Cebríones, 

irmão de Heitor e também filho do rei Príamo. Pátroclo ao ver o seu 

corpo já sem vida no chão 

 

[...] atirou-se a correr para o claro Cebríones, 

como leão cheio de ira, que à Morte conduz a coragem, 
em pleno peito ferido depois de arrasar um rebanho: 

sobre Cebriones, Pátroclo assim te atiraste, impetuoso. 

Nesse entrementes, Heitor, do seu carro, também já saltara. 

Ambos em torno do morto iniciaram terrível peleja, 

como dois leões esfaimados e cheios de ardor que no cimo 

de um alto monte disputam o corpo da corça abatida. 
(Ilíada, XVI, 751-758) 

  

Tanto Heitor quanto Pátroclo correm simultaneamente em direção 

ao corpo de Cebríones e lutam como dois leões. Diferente de Sarpédone 
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que além de ter características notáveis, era filho de Zeus e rei; 

Cebríones também é filho do rei Príamo de Tróia, porém nos cantos XVI 

e XVII não é mencionado que Cebríones realizou algum ato de bravura 

ou se deu cabo de muitos guerreiros em pouco espaço de tempo como 

Pátroclo. Mesmo assim, possuir as armas do filho de um rei poderia 

fazer aumentar a glória de qualquer guerreiro. 

Por isso percebemos que o intuito dos aqueus é obter as armas do 

cadáver, enquanto a intenção dos troianos é impedir que o corpo seja 

espoliado dessas mesmas armas, tal divergência de intenções vai 

ocasionar também forte peleja em torno do corpo de Cebríones. 

O desejo em obter o cadáver de Cebríones era tão grande que 

Homero nos diz que “Pela cabeça o cadáver Heitor segurou, sem largá-

lo, enquanto Pátroclo o aferra do pé. Os demais combatentes, Teucros e 

Argivos, em torno do corpo a lutar continuam” (Ilíada, XVI, 762-764). 

Mas os aqueus ganham em vantagem novamente e conseguem despir o 

corpo de Cebríones de suas armas. Homero não menciona se os aqueus 

além de espoliar o cadáver, ameaçaram ou desejaram realizar ultraje 

sobre Cebríones. 

 

O cadáver precioso de Pátroclo 

Depois que conseguiu despojar as armas o corpo de Cebríones, 

Pátroclo volta a lutar contra os troianos e “Por vezes três comete, como 

Ares veloz na aparência, com grandes urros; nove homens, três vezes, 

sem vida ele prostra” (Ilíada, XVI, 784-785). Na quarta investida Apolo 

decide fazer Pátroclo parar, pois sem ser percebido pelo herói, o deus 

com a mão espalmada lhe bate em suas costas, causando tontura sem 

medida. Ainda sem ser notado, Apolo lhe tira o capacete, couraça e a 

sua lança é quebrada, deixando-o vulnerável e aturdido. Enquanto isso, 

pelas costas um guerreiro troiano chamado Euforbo, lhe crava uma 

lança nos ombros. Euforbo, assim como Pátroclo, estava no seu 

primeiro dia de luta e havia matado vinte homens (Ilíada, XVI, 791-

813); ou seja, não foi um qualquer, um “sem nome” que conseguiu ferir 

Pátroclo, foi um guerreiro que também se sobressaiu em termos de 

valor entre os demais. 

Vendo Heitor que Pátroclo estava ferido, apressou-se em lhe 

enterrar no ventre uma lança. Ferido e fraco, Pátroclo é ameaçado de 

ultraje por Heitor, pois promete que “os abutres de Tróia farão bom 

repasto” de seu cadáver (Ilíada, XVI, 836). Mesmo sem forças Pátroclo 
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provoca Heitor dizendo que ele era somente o terceiro a lhe ferir e que 

se não acaso tivesse a ajuda de uma divindade, jamais ele seria capaz 

de matá-lo. Pátroclo ainda afirma que se viessem vinte troianos de 

frente os teria matado. Ele respondeu à ameaça de futuro ultraje ao seu 

cadáver chamando-o de incapaz, inferior, desvalorizando assim o seu 

feito.  Depois de ter dito tais palavras “cobriu-o com o manto de trevas a 

morte” (Ilíada, XVI, 847-857). 

  Vamos agora nos ater a seguinte questão: Quantos Pátroclo 

matou em seu primeiro e único dia de combate?  

Homero menciona no canto XVI da Ilíada que foram dez homens 

antes de Sarpédone morrer, oito depois que Sarpédone foi resgatado a 

mando de Zeus e vinte e um homens depois da morte de Cebríones; ou 

seja, Pátroclo consegue abater trinta e nove guerreiros e ainda lutar em 

torno de dois cadáveres. Na guerra Pátroclo mostrou o seu valor, 

mostrou para que veio, ele se sobressaiu em relação aos demais, ele fez 

diferença no campo de batalha, a sua presença foi interrompida por um 

deus, no caso Apolo, em dois momentos distintos. Se não fosse a ação 

da divindade, Pátroclo teria conquistado Tróia sozinho e teria matado 

mais de trinta e nove homens. Pátroclo se tornou um homem de valor, 

então, quem não queria o seu cadáver?  

Quem conseguisse ultrajar o seu corpo se afirmaria como 

superior entre os seus e rebaixaria o ofendido ao patamar dos animais. 

Como aqueles que se propusessem a lutar e a morrer para defender o 

cadáver de tais ultrajes também teriam o seu quinhão de fama e honra. 

E desta maneira os muitos guerreiros dos dois lados da guerra se 

voltam para o corpo de Pátroclo, pois ambos desejam ter a posse desse 

cadáver.  

Como dito antes, as ações para ultrajar ou defender um cadáver 

são tentativas em demonstrar de certa forma a superioridade em 

relação aos demais. Como podemos perceber nos adjetivos utilizados 

por Homero ao se referir a Menelau como “O nobre filho de Atreu, [...] 

valoroso guerreiro” (Ilíada, XVII, 1), acreditamos que ele foi considerado 

tão nobre e valoroso ao ponto de abandonar a batalha rapidamente e 

“ao redor do cadáver se pôs a girar, [...] o louro Atrida, desta arte, 

circunda o cadáver de Pátroclo” (Ilíada, XVII, 4-6) pronto e armado para 

matar qualquer um que ousasse sobre ele colocar as mãos. 

Ao se aproximar de Menelau, Euforbo reivindica as armas de 

Pátroclo como suas por direito, porque antes dele nenhum homem 

havia conseguido ferir Pátroclo. Ele ainda comunica que está disposto 
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inclusive a matá-lo para adquirir as armas de Pátroclo e assim alcançar 

alta glória entre os teucros. Nesse diálogo, apesar da ameaça de morte, 

Euforbo é respeitoso com Menelau, pois ao se referir a ele o chama de 

“Chefe de homens, de Zeus alto aluno” (Ilíada, XVII, 12). Ele reconhece 

a superioridade de Menelau em relação aos outros aqueus e o seu valor, 

mas mesmo assim, isso não é empecilho para dizer que está disposto a 

matar caso necessário. 

 Menelau em contrapartida não recua diante da ameaça de 

Euforbo e vai ao seu encontro, luta, mata e lhe retira a armadura. Não 

sendo impedido por nenhum dos troianos que assistem a tudo com 

passividade. Ninguém interveio por temerem Menelau (Ilíada, XVII, 61-

69).  

Porém, Menelau ao perceber que Heitor vinha com muitos outros 

troianos incitados pela notícia que Euforbo jazia no chão por conta da 

defesa do cadáver de Pátroclo, Menelau mesmo angustiado deixa o 

corpo de Pátroclo desprotegido.  

Vamos aqui observar a seguinte questão, Menelau encontrava-se 

espoliando Euforbo, um cadáver importante (de alguém que mesmo 

aprendiz em seu primeiro dia de batalha já havia matado vinte aqueus, 

o primeiro a ferir Pátroclo) e ao mesmo tempo estava a defender o 

cadáver de Pátroclo. Ao perceber que os troianos vinham em 

considerável número em sua direção, se vê diante de alguns dilemas: 

1 – Se ele abandonar as armas e o cadáver de Pátroclo que lutava 

por sua causa (pois defendia a honra de Menelau diante dos troianos 

por conta do rapto de Helena, sua esposa) e algum dos aqueus 

percebesse que ele fugiu deixando para trás as armas de Aquiles e o 

cadáver de Pátroclo, talvez ele pudesse ser censurado pelos seus 

guerreiros (Ilíada, XVII, 90-93).  

2 – Por vergonha82, poderia enfrentar sozinho Heitor e os troianos, 

porém logo ficaria cercado e morreria (Ilíada, XVII, 94-95) e ultrajariam 

facilmente o corpo de Pátroclo. 

3 – Sair e carregar o cadáver de Pátroclo (Ilíada, XVII, 104-105). 

Como vimos antes, ele decide sair correndo sem o corpo de 

Pátroclo. Ele não é censurado por sua atitude, pois Homero menciona 

que Menelau retrocedeu frente a presença de Heitor e “[...] o cadáver o 

Atrida deixou; mas amiúde volta a enfrentar o inimigo. Assemelha-se a 

                                                 
82

 O verso que se refere ao momento é: “[...] por ceder à vergonha” (Ilíada, XVII, 94), na 

tradução de Carlos Alberto Nunes (2009); porém na tradução de Haroldo de Campos 

(2002) para o mesmo termo ele utiliza por significado “brio”. 
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leão majestoso, que do curral é enxotado por cães” e que o seu “[...] 

coração valoroso sentindo no peito angustiar-se-lhe” (Ilíada, XVII, 109-

113). 

Menelau consegue encontrar Ajaz e comunica-lhe acerca da morte 

de Pátroclo e pede “[...] ao menos levemos para o alto Pélida [Aquiles], 

nu, como está, porque Heitor despojou-o das armas brilhantes” (Ilíada, 

XVII, 120-122). Com essa notícia Ajaz corre junto com Menelau para 

onde se encontrava o corpo de Pátroclo e se depara com a seguinte 

cena: 

 
Pós ter despido o cadáver de Pátroclo, Heitor o arrastava 

para poder decepar-lhe a cabeça com o bronze afiado 
e o corpo, assim mutilado, jogar para os cães da cidade. 

[...] 

depois [...] mandando que as armas de Pátroclo 

para Ílio sacra levassem, como alto sinal de triunfo. 
(Ilíada, XVII, 125-131).  

 

 Heitor despojou as armas de Pátroclo e ter em mãos as armas do 

inimigo não era suficiente. Para completar a sua glória, Heitor se 

preparava para decapitar o cadáver de Pátroclo e deixar que os animais 

selvagens fizessem de seus restos mortais repasto. Heitor lhe tirou a 

vida e também lhe queria tirar a bela morte através do 

desmembramento de seu corpo e dificultando a realização de seus ritos 

funéreos. Vernant (1978, p. 59) menciona que um cadáver ultrajado era 

aquele que não possuía sepultura.  

 Com a aproximação de Ajaz, Heitor desiste de seu intento de 

desonrar o cadáver de Pátroclo. Menelau e Ajaz começam a circundar o 

defunto para impedir novas investidas. Enquanto isso Heitor se retira 

da batalha e vai em direção aos muros de Tróia. Porém ele não parte 

sem antes ser duramente criticado por Glauco, lembrando-lhe que sem 

os Lícios os troianos sozinhos não teriam condições de proteger os 

muros de Tróia, que Heitor praticamente permitiu que o cadáver de 

Sarpédone fosse entregue aos cães. Ainda lhe previne que o correto e 

mais sensato seria Heitor retornar, lutar e levar o cadáver de Pátroclo 

para dentro dos muros de Tróia e pedir como resgate as armas e o 

cadáver de Sarpédone (Ilíada, XVII, 140-168). 

Devemos observar mais atentamente essa parte da narrativa, pois 

aos leitores é informado que o corpo de Sarpédone se encontrava longe 

dali, em segurança e com a garantia de seus ritos fúnebres na Lícia. 

Porém, os seus companheiros não tinham tal informação. Depois de 
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luta árdua, viram o corpo de Sarpédone desaparecer e isso os levou a 

crer que o cadáver estava em posse dos aqueus. Segundo a proposta de 

Glauco então, o corpo de Pátroclo era tão valioso para os aqueus que 

poderia ser utilizado como moeda de troca pelo corpo de Sarpédone.  

Depois de grave censura, Heitor se vê sem alternativa novamente, 

pois se decidisse não lutar pelo corpo de Pátroclo poderia perder o apoio 

dos guerreiros Lícios e estes poderiam deixar a guerra. Afinal de contas 

eles estavam ali lutando por uma causa que inicialmente não pertencia 

a eles. Glauco ainda recorda a Heitor uma questão pertinente, que 

Sarpédone “foi teu hóspede e amigo” (Ilíada, XVII, 151); ou seja, tinham 

laços de amizade. Konstan (2005, p. 36) menciona que na epopeia 

clássica “a amizade é concebida como um laço formal em vez de 

emocional, baseado na obrigação e não no amor”. 

Então Heitor retorna à luta, chama os guerreiros aliados. Para 

incentivá-los promete entregar metade da armadura de Pátroclo para 

aquele que “conseguir arrastar para Tróia o cadáver de Pátroclo” (Ilíada, 

XVII, 231). Já do lado aqueu, Menelau não promete espólios ou prêmios 

de guerra e pede que “vinde espontâneos; revolta no peito abrigai ante a 

ideia de se atirar o cadáver de Pátroclo aos cães troianos” (Ilíada, XVII, 

254-255). 

O sentimento de indignação, o desejo pela recuperação da honra 

do lado aqueu e a ofensa notória por Páris não devolver Helena à 

Menelau, nesse momento, são deixados de certa forma de lado. O 

importante, o foco da desavença que motivou muitas pessoas a lutarem 

reside agora em um cadáver, no corpo já sem vida de Pátroclo. 

Homero nos fala que os aqueus prontamente se colocaram em 

volta do corpo de Pátroclo e este ficou protegido por detrás dos seus 

escudos. Por vezes os troianos tinham vantagem e um dos seus 

conseguia arrastar o corpo de Pátroclo; porém, acabava sendo morto 

por um aqueu. As ordens de Ajaz eram sempre as mesmas, que “todos 

juntos, deviam lutar ao redor do cadáver” (Ilíada, XVII, 359). 

A batalha foi tão intensa que Homero nos conta que a terra ficou 

encharcada do sangue dos homens que sucumbiam por conta da luta 

pelo corpo de Pátroclo, porque lutavam sem cessar, pois “mata-se, 

entanto, sem pausa, ao redor do cadáver” (Ilíada, XVII, 411). 

Em muitos momentos “de ambos os lados, assim, o cadáver 

puxavam de Pátroclo, em reduzido terreno” (Ilíada, XVII, 394-395). 

Tanto teucros quando dânaos não recuavam, nem desistiam, pois 

afirmavam que preferiam morrer a ter que ter que passar pela vergonha 
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de ceder a glória para o oponente (Ilíada, XVII, 410-422). Apolo incitava 

Heitor a não cessar, enquanto a deusa Atena falava sempre a Menelau 

que seria uma humilhação e vergonha permitir “se rasgarem os cães 

sob os muros de Tróia o companheiro prestante de Aquiles” (Ilíada, 

XVII, 556-559).  

Depois de árdua peleja, Menelau e Ajaz suspendem o cadáver de 

Pátroclo e protegidos pelos demais aqueus conseguem do campo de 

batalha transportá-lo, pois: 

 
Como dois mulos robustos, usando máximo esforço, 

trazem, por ínvias picadas, no espesso dos montes, um tronco 
ou viga excelsa para uso das naves, e o suor e a fadiga 

o coração lhe oprime, no afã de o caminho vencerem: 

ambos, assim, o cadáver carregam [...] 
(Ilíada, XVII, 742-746). 

 

Apesar das investidas incessantes dos troianos, finalmente o 

corpo de Pátroclo é levado em segurança pelos aqueus para ser 

entregue a Aquiles que ainda não está ciente da morte e da batalha que 

se deu em torno do cadáver do amigo. 

 

Considerações finais  

São tantos acontecimentos, diálogos, evocações aos deuses, 

mortes e sobressaltos. Mas durante quanto tempo esses homens 

lutaram e morreram em torno desses cadáveres? Para responder a 

nossa questão evocamos a explicação salutar de André Malta (2006, p. 

82), ele nos explica que é um pouco difícil percebermos a temporalidade 

da narrativa por conta da quantidade de ações em poucos versos, mas o 

fato é que toda a Ilíada narra somente 52 dias do 9º ano da Guerra de 

Tróia e que os cantos que vão do XI ao XVIII se referem apenas ao 26º 

dia de combate narrado na Ilíada. 

Podemos chegar aqui a seguinte linha de raciocínio: os 

acontecimentos descritos por Homero em mais de dois mil versos 

contidos nos cantos XVI e XVII, ao qual se destinam esse estudo, 

teoricamente ocorrem em um único dia. Ou seja, em um único dia se 

disputaram três cadáveres. 

Outra questão é em relação à conduta de Heitor em relação ao 

cadáver. Ao observarmos os versos anteriores a esses mencionados 

percebemos que após Heitor matar e retirar as armas de Pátroclo, ele 

tem o intento de retornar aos muros de Tróia para exibir a sua glória e o 
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resultado de seus feitos. Ou seja, inicialmente ele não se dispõe por 

vontade própria a luta pelo cadáver de Pátroclo. Heitor é persuadido; ou 

até mesmo coagido por Glauco a lutar por aquele cadáver. Menelau 

também teve receio de ser censurado por algum guerreiro aqueu caso 

ele abandonasse o cadáver de Pátroclo nas mãos dos troianos. 

Heitor e Menelau se percebiam sem alternativa diante da decisão 

de lutar por um cadáver. Enquanto comandantes e reis teriam que ter 

atitudes que não pudessem ser repreendidos por seus guerreiros. Em 

muitas circunstâncias, ao se depararem diante de um cadáver valoroso,  

não o defendia por amor ou consideração, mas porque era uma atitude 

a ser tomada enquanto líder. Na epopeia homérica, segundo Vernant 

(2001, p. 407), o indivíduo vive e existe pelo olhar do outro, pois “ele é o 

que os outros veem dele. A identidade de um indivíduo coincide com a 

sua avaliação social: da derrisão ao louvor, do desprezo à admiração”. 

 Os corpos dos guerreiros mortos também se tornaram prêmios de 

guerra.  Sarpédone tem as armaduras espoliadas pelos aqueus, o seu 

cadáver é levado por Apolo, Morte e Sono para a Lícia. Assim os aqueus 

não conseguem ultrajá-lo. Cebríones tem as armas também espoliadas 

pelos aqueus; porém, esses não tiveram interesse em obter o cadáver 

para realizar ultraje. Pátroclo revela ser um valoroso guerreiro, mata 39 

homens em campo de batalha em seu dia de estreia na guerra. A luta 

pelo seu cadáver valioso é tão grandiosa que Homero reserva um canto 

inteiro para descrever tal disputa. 

 Depois do estudo e análise dos Cantos XVI e XVII da Ilíada 

acreditamos que talvez tenhamos algumas pistas para respondermos o 

seguinte questionamento: Quem desejava então disputar um cadáver na 

Guerra de Tróia? A depender do valor do guerreiro, todos queriam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 153 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 07 de Maio de 2018 

Artigo aprovado em 10 de Maio de 2018 

REFERÊNCIAS: 

 

Fontes: 

HOMERO. Ilíada. Tradução de Carlos Alberto Nunes. São Paulo: 

Ediouro, 2009. 

HOMERO. Ilíada. Tradução de Haroldo de Campos. Versão bilíngue. 

São Paulo: Arx, 2002. 

 

Estudos: 

KONSTAN, David. A amizade no mundo clássico. São Paulo: 

Odysseus, 2005. 

MALTA, André. A Selvagem Perdição: Erro e a ruína na Ilíada. São 

Paulo: Odysseus, 2006. 

______. O Resgate do Cadáver: O último Canto d’Ilíada. São Paulo: 

Humanitas Publicações, 2000. 

MOSSÉ, Claude. A Grécia Arcaica de Homero a Ésquilo. Lisboa: 70, 

1989. 

NUNES, Carlos Alberto. Os Feitos de Pátroclo (Patrocléia)/Resumo. In: 

HOMERO. Ilíada. Tradução de Carlos Alberto Nunes. São Paulo: 

Ediouro, 2009, p. 361. 

PIRES, Francisco Murari. Mithistória. v. 1. São Paulo: Humanitas, 

2006. 

PORTER, Roy. História do Corpo. In: BURKE, Peter. (Org.) A escrita da 

História: Novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 2011, p. 297-333. 

VERNANT, Jean-Pierre. A Bela Morte e o Cadáver Ultrajado. Revista 

Discurso, n. 9, p. 31-62, 1978. 

______. Entre o Mito e Política. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

2001.  

______. L’Individu, la mort, l’amour. París: Gallimard, 1989.  

______. Mito e religião na Grécia Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 154 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 13 de Maio de 2018 

Artigo aprovado em 15 de Maio de 2018 

CELEBRAÇÕES DA MORTE NA ROMA ANTIGA: Memória e 

Poesia em Epistulae Heroidum e Tristium de Ovídio (I 

a.C/ I d.C.) 

 

Profa. Dra. Ana Teresa Marques Gonçalves83 

Doutoranda Mariana Carrijo Medeiros84 

 

Resumo: Propomo-nos, no presente artigo, a realizar considerações 

acerca da percepção da morte e da forma como lidavam com a 

efemeridade humana na Roma do Principado de Augusto a partir da 

ótica do poeta latino Ovídio (I a.C./ I d.C.) em duas obras elegíacas, a 

saber, Epistulae Heroidum e Tristium. Para isso, faz-se necessário 

abordarmos a importância da cultura oral e escrita para tal sociedade, 

delineando a forma como se era entendida a função dos poetas e das 

poesias naquela sociedade, para que possamos analisar a forma como 

os documentos selecionados podem nos deixar rastros acerca da 

mentalidade sobre o morrer e a luta contra a corruptibilidade humana, 

seja a partir de textos, seja a partir de inscrições lapidárias e constantes 

rituais e oferendas.  Compreendemos, desta forma, que a poesia 

ovidiana, enquanto uma representação, apresenta-se como um 

importante recurso para compreendermos, a partir de sua ótica, como 

os romanos de tal período lidavam com a morte, o esquecimento e a 

memória. Dentro dos vários vieses de celebração da morte e luta contra 

o esquecimento, compreendemos a poesia como um suporte de 

recordação das ações humanas.  

Palavras-chave: Poesia-Representação-Morte-Memória-Ovídio 
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Abstract: In this article, we propose to consider the perception of death 

and how they dealt with human ephemerality in the Rome of the 

Principality of August from the perspective of the Latin poet Ovid (1 BC 

/ 1 AD) in two elegiac works, namely Epistulae Heroidum and Tristium. 

For this, it is necessary to think the importance of oral and written 

culture for such society, outlining how the role of poets and poetry in 

that was understood, so we can analyze how the selected documents 

can leave us traces about the mentality of dying and the fight against 

human corruptibility, either from texts, or from lapidary inscriptions 

and even rituals and offerings. In this way, we understand that Ovidian 

poetry, as a representation, presents itself as an important resource to 

understand, from its point of view, how the Romans of that period dealt 

with death, forgetfulness and memory. Within the various biases of 

celebration of death and struggle against oblivion, we understand 

poetry as a support for the remembrance of human actions. 

Keywords: Poetry-Representation-Death-Memory-Ovid 

 

A cultura oral na Roma de Augusto exercia grande influência na 

sociedade, haja vista que apenas uma pequena parcela da população 

possuía o domínio da leitura e da escrita erudita, e esta mínima parcela 

estava associada, sobretudo, à aristocracia romana. De acordo com 

Richard Miles, a escrita85 possuía um importante papel na construção 

cultural, identitária e do poder nesta sociedade. E ainda, devemos nos 

atentar a um detalhe de fundamental importância: 

                                                 
85 De acordo com François Desbordes, em seu livro Concepções sobre a escrita na 

Roma Antiga: “[...] a escrita foi fator capital no desenvolvimento do povo romano e de 

seu império, tornando-se, assim, a base da cultura latina – a ponto de uma mesma 
palavra, litterae, designar os caracteres do alfabeto e as mais altas manifestações da 

vida intelectual” (DESBORDES, 1995, p. 9). Ainda de acordo com o autor, podemos 
perceber a importância destinada à escrita e à leitura em Roma através das diversas 

formas de texto: a poesia, a lei, o testamento, o epitáfio. Mesmo com esta visível 

importância atribuída à cultura escrita, não podemos avaliar exatamente a extensão e 

os graus de alfabetização dentro desta sociedade (DESBORDES, 1995, p. 23). É 

importante percebermos que “qualquer que seja seu número, os latinos que sabem 
escrever não parecem considerar a escrita senão como o meio de uma ação, o suporte 

transparente de uma palavra que se tornou durável” (DESBORDES, 1995, p. 23). 



 

 

 

  

 

 

 

 156 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 13 de Maio de 2018 

Artigo aprovado em 15 de Maio de 2018 

sem a palavra escrita seria impossível a manutenção do 

Império. O conhecimento era poder e o Império romano soube 

articular bem as informações do governante aos governados (e 

o inverso também) (MILES, 2005, p. 38). 

  

A poesia86 situava-se tanto no âmbito da escrita quanto no da 

oralidade, uma vez que era frequentemente recitada em festivais e 

muitas vezes acompanhada do som de algum instrumento, como a lira. 

Ao mesmo tempo em que o seu caráter de circulação escrita reduzia e 

selecionava o público que a ela teria acesso, o seu vínculo à oralidade a 

tornava mais acessível aos outros segmentos da urbe romana, mas 

devemos levar em consideração o fato de que a poesia foi usada, em 

grande medida, para o entretenimento das pessoas, sobretudo daquelas 

ligadas à Aula Caesaris. De acordo com John Marincola, as obras 

literárias muitas vezes foram recitadas em voz alta: 

 

Como argumentou O Império presenciou desde cedo o 
surgimento e a proliferação da recitatio, geralmente em um 

encontro privado entre um grupo de amigos do autor que 

compareciam para ouvir e fazer críticas, embora locais públicos 

tenham sido usados às vezes (MARINCOLA, 2009, p. 13-14). 

 
Miles, a escrita exercia grande influência na manutenção do 

Império Romano, ainda que Roma fosse uma cidade majoritariamente 

oral. Definir os letrados da capital não condiz com aqueles que 

possuíam a capacidade da leitura e da escrita, uma vez que a leitura de 

mensagens de cunho mais simples não foi uma prática incomum no 

mundo antigo, apenas diferenciava-se de outros tipos de leituras como, 

por exemplo, das poesias (MILES, 2005, p. 53). 

O que nos interessa ater nos apontamentos realizados acima é 

no fato da poesia, portanto, para além de operar como uma forma de 

diálogo entre Augusto e os romanos, ter operado a favor da memória. 

Acreditamos que, no caso da poesia ovidiana, a funcionalidade da 

escrita esteja pautada em dois tipos de memória. Primeiramente, na 

memória individual do poeta, já que o mesmo constantemente 

enfatiza o seu desejo de perpetuação dos seus versos e da sua fama, 

levando em consideração, de acordo com François Desbordes, que 

                                                 
86 Poesia entendida enquanto um dos meios de comunicação entre o Princeps e a urbe 

romana utilizada durante o governo de Augusto. De acordo com Miles, a comunicação 

pode ser realizada de maneiras verbais ou não, e baseia-se em dois conceitos 
principais para que possa acontecer: a articulação das ideias e a transmissão destas 

ideias (MILES, 2005, p. 29).  
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uma das funções da escrita diz respeito ao registro intencional do 

futuro. A escrita consiste, de tal forma, em uma memória e os latinos 

prestaram constantes homenagens a esta potência que poderia 

imortalizar os seres humanos e alguns de seus feitos (DESBORDES, 

1995, p. 73). E, posteriormente, a importância crescente da 

construção de uma memória política em torno do governo do Princeps 

Augusto. Como pontua Jacques Le Goff, a memória:  

 

[...] varia em função da presença ou da ausência da escrita 

(oral/escrito) e é objeto da atenção do Estado que, para 

conservar os traços de qualquer acontecimento do passado 

(passado/presente), produz diversos tipos de 

documento/monumento, faz escrever a história, acumular 

objetos (LE GOFF, 2003, p. 419).  

 

No que diz respeito à função e à importância delegadas à poesia 

e aos poetas na Roma do Principado de Augusto, o poeta Horácio, 

contemporâneo de Ovídio, relata: 

 

Os poetas desejam ou ser úteis, ou deleitar, ou dizer coisas ao 
mesmo tempo agradáveis e proveitosas para a vida. O que quer 

que se preceitue, seja breve, para que, numa expressão 

concisa, o recolham docilmente os espíritos e fielmente o 

guardem; dum peito cheio extravasa tudo que é supérfluo. Não 

se distanciem da realidade as ficções que visam ao prazer; não 

pretenda a fábula que se creia tudo quanto ela invente, nem 
extraia vivo do estômago da Lâmia um menino que ela tinha 

almoçado. As centúrias dos quarentões recusam as peças sem 

utilidade; os Ramnes passam adiante, desdenhando as 

sensaborias. Arrebata todos os sufrágios quem mistura o útil e 

o agradável, deleitando e ao mesmo tempo instruindo o leitor; 
esse livro, sim, rende lucros aos Sósias; esse transpõe os mares 

e dilata a longa permanência do escritor de nomeada (Horácio. 
Epistula ad Pisones, 333-345). 

 
Percebemos que, para além de visar atingir aquilo que seja, ao 

mesmo tempo, útil e agradável, que instrua e construa exemplos a 

quem tenha acesso a tais escritos e a recitatio dos mesmos, a poesia, 

de acordo como Horácio, visa também transpor os mares e fazer com 

que haja uma longa permanência daquele que a escreveu, ou seja, 

aquela que visa chegar aos pósteros e atingir a imortalidade de seu 

autor.  

De acordo com Matthew Fox, a literatura em Roma trabalhava 

com as diversas maneiras que as experiências daquela sociedade 
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poderiam ser canalizadas para a escrita e para a oralidade (FOX, 

2007, p. 369). Ao pensarmos em literatura no mundo antigo, algo 

deve ficar bem claro: assim como o é hoje, a experiência contida nos 

escritos não se remetem às experiências como de fato ocorreram e 

ocorrem na vida prática. A literatura, deste modo, deve ser encarada 

como uma representação. Como pontua Roger Chartier:  

 

as representações do mundo social assim construídas, embora 

aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, 

são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as 

forjam (CHARTIER, 2002, p. 17).  

 
Desta forma, as representações não são neutras, pois elas 

buscam atender aos interesses de cada imaginário social, bem como 

justificar e enfatizar as escolhas dos indivíduos que as constroem, além 

de almejarem estabelecer domínio sobre o real. E isto constituía algo 

muito forte na Roma deste período, haja vista que o desenvolvimento de 

habilidades de estilo e de linguagem estava intrinsecamente associado à 

intencionalidade dos desenvolvimentos de cunho moral, social e político 

(FOX, 2007, p. 380). E ainda, como pontua Mary-Kay Gamel, “a 

literatura é pensada como existente principalmente a fim de produzir 

resultados e não como um fim em si mesmo. A obra literária não é tanto 

um objeto, portanto, é como uma unidade de força cujo poder é 

exercido sobre o mundo em uma direção particular” (GAMEL, 2012, p. 

346, apud: TOMPKINS, 1980, 204). 

Vale frisar que encaramos, ao longo deste artigo, a poesia na 

Roma deste período como um discurso público, de cunho 

extensivamente político: “ao tornar pública a poesia, a atuação fez 

ligações mais profundas entre a poesia e as instituições políticas 

romanas e a ideologia com os gêneros públicos, como a oratória e o 

teatro” (GAMEL, 2012, p. 348-349). E a poesia ovidiana, incluindo as 

principais obras de nossas considerações no presente artigo, a saber, 

Epistulae Heroidum e Tristium, se enquadra muito bem neste estatuto 

atribuído à poesia em Roma durante o Principado de Augusto, uma vez 

que ao mesmo passo em que Ovídio realiza exaltações à figura do 

Princeps e ao seu governo, mesmo que através das metáforas e da 

ironia, e por conter pressupostos ao longo de suas narrativas que eram 

vigentes durante o governo de Augusto, como a intensa tentativa de 

retomada do mos maiorum, também enfatiza constantemente os desejos 

de perpetuação e imortalidade de seus escritos. 
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A partir destas pontuações realizadas acerca da poesia e do ser 

poeta na Roma Augustana, propomo-nos, no presente artigo, a realizar 

considerações acerca de dois documentos provenientes deste período e 

construídos pelo poeta latino Ovídio (I a.C./ I d.C.): Epistulae Heroidum 

e Tristium, ambas pertencentes ao gênero elegíaco87. Ao encararmos tais 

poesias enquanto representações, acreditamos que, ao analisá-las, 

podemos compreender alguns aspectos concernentes à forma como os 

romanos de tal período enxergavam a morte e os próprios rituais 

fúnebres. Como pontuou o poeta Horácio em um excerto frisado por nós 

anteriormente, a poesia visava, também, a perpetuação e a longevidade 

daquilo que foi escrito; e, dentro dos vários vieses de celebrações e 

maneiras de lidar com a morte e com a efemeridade da vida humana, 

compreendemos a poesia como um destes vieses.  

Embora não seja nosso objetivo e foco central, aqui, analisar a 

forma como a imagem do Princeps Augusto foi construída nos escritos 

de Ovídio, vale ressaltar, ainda que brevemente, este aspecto, uma vez 

que, como pontuamos anteriormente, percebemos uma tentativa de 

perpetuação da memória dos feitos e da própria imagem deste 

governante nos escritos de Ovídio. Em Tristium, ao implorar pela 

clementia do Princeps, se não através da permissão de seu retorno a 

Roma, ao menos pela concessão de um exílio mais brando, o poeta, 

além de enaltecer a si mesmo, exalta também a gens Iulia, o próprio 

governo, as leis implementadas por Augusto e, sobretudo, um século de 

esplendor, permeado por paz e estabilidade que, como muitos outros 

poetas e historiadores o fizeram, atribuiu aos feitos de Augusto: 

 

Que seja assim, sabeis se meu erro me arrastou, e meu espírito 
foi imprudente, e não perverso; posto que dos menores 

cidadãos, se fui dedicado àquela família, se as ordens públicas 

de Augusto foram importantes para mim, se afirmei que os 

séculos seriam felizes, sendo ele imperador; e, fiel, ofereci 

incenso em homenagem a César e aos Césares, se foi este meu 

sentimento, assim perdoai-me, ó deuses (Ovídio. Tristium, 
Livro I, Elegia II, 122-135). 

 

                                                 
87 O termo “elegia” vem do grego eleghéia, élegos, ou seja, esteve ligada aos cantos de 

lamentação: [...] a elegia, para os antigos, foi poesia de argumento triste, cantada nos 

enterros. Como esta poesia se compunha em geral de dísticos, tal nome foi dado em 

seguida a qualquer composição, nessa métrica, que exprimisse algum vivo afeto, 
também amoroso ou que tencionasse aceitar sentimentos nobres; depois foi dado 

especialmente àquelas composições de tema triste e melancólico (LEONI, 1967, p. 81).  
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Dito isto, antes de debruçarmo-nos nos aspectos acerca da forma 

como a morte e os modos de lidar com ela estão presentes em tais obras 

de Ovídio, convém realizarmos uma breve apresentação sobre cada uma 

destas obras. Epistulae Heroidum, comumente conhecida em sua forma 

abreviada como Heroides, é uma coletânea que pertence ao gênero 

elegíaco e epistolar, e é composta por 21 epístolas divididas no que os 

estudiosos definem como simples e duplas. O primeiro grupo conta com 

quinze missivas, construídas pelo poeta na voz de heroínas como 

remetentes e seus amados heróis como destinatários. A temática 

comum existente entre estas epístolas gira em torno dos tormentos das 

relações amorosas: as heroínas realizam queixas do abandono sofrido, 

relatam todos os desafios e sofrimentos que passaram durante a 

ausência dos amados heróis, bem como realizam súplicas para que 

retornem a elas. O segundo grupo é composto por três pares de 

epístolas emparelhadas, as quais possuem os heróis como remetentes e 

as heroínas como destinatárias, as quais respondem suas missivas. Sua 

datação é incerta, porém, pelo fato de Ovídio realizar uma menção às 

epístolas desta obra em Amores, acredita-se que tal obra tenha sido 

produzida, ao menos em partes, juntamente com a primeira.  

Mesmo que a temática das queixas amorosas seja recorrente em 

todas as epístolas, acreditamos que o eixo fundamental de união entre 

todas elas esteja presente na tentativa de se estabelecer um equilíbrio 

no interior das próprias relações amorosas - equilíbrio este que era 

muito caro àquela sociedade, e que percorre aspectos sociais, culturais, 

políticos, religiosos e mitológicos. Assim como os demais elementos da 

sociedade deveriam estar em harmonia, as relações amorosas também 

deveriam tender a uma sintonia e equilíbrio com tais elementos e, neste 

caso, principalmente com os ideais políticos construídos, resignificados 

e enfatizados durante o Principado de Augusto. 

Tristium ou Tristia foi escrita logo no início do desterro do poeta 

para a cidade de Tomos entre os anos de 9 e 12 d.C. (ROSATI, 2011, p. 

48), obra esta que está dividida em cinco livros e pode ser caracterizada 

enquanto uma elegia por ser um canto choroso no qual Ovídio narra a 

forma como foi banido para Tomos e lamenta a passagem de seus dias 

neste local. De acordo com Katharina Volk:  

Separado de Roma, Ovídio nostalgicamente evoca a cidade em 

sua poesia, imaginando sua topografia e tais eventos urbanos 

como triunfos militares de membros da família imperial. Seus 

meios mais importantes de manter uma conexão com o mundo 

do qual ele foi expulso é através das relações com os seus 
amigos e sua esposa, conexões que refletem e se mantém ativas 
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por meio de seus poemas. Ele lembra seus destinatários de 

suas amizades passadas, os elogia pela fidelidade ou os ordena 

a permanecerem leais, e implora para que intercedam por ele 

ao Imperador (VOLK, 2010, p. 16). 

 
Em sua obra O Fio e a Trama: reflexões sobre o tempo e a História, 

Ivan Domingues defende que a experiência humana no tempo e no 

espaço está pautada na intuição do efêmero, definição esta proposta por 

Wilhelm Dilthey em Introdução às Ciências do Espírito, e o autor ainda 

acrescenta que a esta percepção do efêmero encontra-se também a 

própria negação da corruptibilidade humana, que seria a intensa e 

constante busca de um ponto fixo que permitisse aos seres humanos a 

evasão do tempo e um abrigo contra as ações corrosivas do mesmo, e a 

memória88, em qualquer experiência temporal e espacial, atuou e atua 

como um destes mecanismos de explicação, orientação e proteção 

contra a natureza perecível do ser humano (DOMINGUES, 1996, p. 19). 

Quando nos remetemos ao mundo antigo, neste caso 

especificamente a Roma do período augustano, tal intuição do efêmero e 

a luta contra a corruptibilidade humana se apresentavam, nesta 

sociedade, de diversas maneiras de acordo com os vestígios aos quais 

temos acesso, seja pela poesia, pela história, pelas construções 

arquitetônicas, pelas moedas ou pelas inscrições lapidárias. Para além 

disto, o que vale ressaltar, como pontua José Remesal, a visão romana 

sobre a morte não se pautava somente nas tumbas erigidas, mas se 

fazia necessária a perpetuação da memória do indivíduo que ali fora 

enterrado a partir da recordação de sua existência por outrem, ou seja, 

que cultos fossem prestados ao numen e ao nomen de cada indivíduo 

(REMESAL, 2002, p. 370). Ainda de acordo com este autor:  

 

Quando era esquecido, sua individualidade desaparecia e o 

espírito do indivíduo passava a formar parte de uma massa 

indefinida, os dii inferi, os manes, dos quais os romanos 

acreditavam que poderiam ser perniciosos para o homem. A 
única maneira de se perpetuar dentro da mentalidade romana 
era a de ser recordado por alguém: memoria aeterna. Por isto 

que o indivíduo necessitava deixar gravada sua existência. A 

única garantia para isso era deixar para trás um núcleo de 

pessoas que o recordassem, seja através da família, seja 

                                                 
88 De acordo com Ivan Domingues, a memória, a grosso modo, seria a faculdade do 

eterno e do presente, capaz de conservar o passado no presente, fazendo-o aderir a 
nós de tal forma que em determinado ponto o confundimos conosco (DOMINGUES, 

1996, p. 19) 
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através de um grupo particular, seja através do conjunto da 

sociedade (REMESAL, 2002, p. 370).  
 

Petrônio, escritor romano do século I d.C., deixou um pedido em 

uma de suas passagens: “Peço-te encarecidamente que pintes um 

cãozinho ao pé de minha estátua [...] para que seja concedido, graças a 

ti, viver depois da morte” (PETRÔNIO. Satyricon, cap. 71). Com este 

registro, podemos nos atentar à importância delegada ao “viver depois 

da morte” para os romanos de tal período. Ovídio também não deixou 

de recorrentemente exaltar seu desejo sobre como as homenagens 

deveriam ser prestadas a ele e dos presentes fúnebres que deveriam ser 

levados a sua lápide na expectativa de que tanto seus versos quanto 

sua inscrição lapidária não o deixassem cair no esquecimento: 

 

[...] Confio que eles, posto que tenham prejudicado, hão de dar 

renome a uma longa celebridade a seu autor. Traze, entretanto, 

presentes fúnebres ao morto, e oferece coroas umedecidas 

pelas tuas lágrimas. Posto que o fogo tenha transformado meu 

corpo em cinza; meus tristes restos compreenderão tua piedosa 
homenagem. Seria agradável escrever mais: mas a voz cansada 

de falar e a língua seca recusam-me forças para ditar (Ovídio. 
Tristium, Livro III, Elegia III, 170-195). 

 
 Como pontua a autora Maureen Carroll, à preservação da 

memória era atribuída uma grande importância, e os epitáfios foram 

fundamentais para a exaltação dos laços construídos em vida e para a 

preservação da substantia et dignitas do indivíduo e/ou de sua família 

(CARROLL, 2011, p. 65-66). E no excerto acima o poeta destaca o que 

gostaria de ter grafado em sua lápide para que os transeuntes, sempre 

que passassem pela via onde a lápide pudesse estar, rememorassem a 

memória de quem foi Nasão e a ele oferecesse presentes fúnebres. 

Para além dos epitáfios, dos ritos fúnebres e das inscrições em 

pedras, entendemos também a poesia enquanto um dos elementos do 

que chamamos de celebrações da morte, uma vez que por ela os poetas 

romanos também exerceram as tentativas de perpetuar, além da 

memória de determinados governantes, suas próprias memórias. 

Podemos perceber este fator associado à importância delegada aos ritos 

fúnebres em um contexto social mais amplo, a partir dos escritos de 

diversos poetas deste período, como nas Elegias de Propércio, no 

momento em que o poeta descreve como teria sido seu sepultamento em 

Roma sob os olhos de sua amada Cíntia: 
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Se o destino ali (em Roma) tivesse sepultado meus sofrimentos 

e a lápide tivesse sido posta sobre meu amor sepulto, ela teria 

oferecido a meu funeral seus estimados cabelos, e suavemente 

colocaria meus restos sobre tenras rosas; ela teria, no último 

momento, chamado meu nome sobre minhas cinzas, a fim de 
que a terra não me fosse de modo algum pesada (Propércio. 
Elegias, I, 17,19-24). 

 
Como podemos perceber neste trecho, há a presença de 

elementos específicos dos rituais funerários que perpassam desde a 

existência da lápide, e do cortejo até a pronúncia do nome do indivíduo 

sepultado. Carroll evidencia que esta conexão entre a palavra escrita e a 

falada dos epitáfios lidos em voz alta poderia permitir que aquilo que 

fosse pronunciado no momento do sepultamento pudesse ser levado 

para a posteridade (CARROLL, 2011, p. 67). De acordo com Luke B. T. 

Houghton, tais poesias elegíacas, ao se remeterem aos rituais funerários 

podem, a partir da forma como as analisamos, nos proporcionar a 

reflexão acerca das características não somente poéticas, mas também 

das conotações e ressonâncias de tais cerimônias em seu contexto 

social mais amplo, refletindo tanto a identidade social do falecido 

quanto os valores morais e cívicos da sociedade deste contexto. Nas 

palavras de tal autor: 

 

O cortejo fúnebre, por exemplo, entrelaçado ao cortejo dos 

antepassados venerados e a laudatio, estabeleceram as 

façanhas do indivíduo no contexto de acontecimentos passados 

de sua família, envolvendo o falecido, os parentes enlutados e 

até mesmo os transeuntes em um curso que afirmou e 

decretou um conjunto de valores sociais distintos 

(HOUGHTON, 2011, p. 72/73). 
 

Como o eixo temático envolve a morte e as celebrações que a 

envolvem, vale ressaltarmos a própria morte de Ovídio, ou melhor, o 

modo como, supostamente, o mesmo veio a falecer89. Nas palavras do 

poeta:  

Não terei as últimas palavras, não haverá mãos amorosas para 
fechar minhas pálpebras trêmulas, nenhuma lamentação final. 

Vou repousar sem ritos funerários, sem túmulo, sem luto, 
desconhecido em uma terra bárbara (Ovídio, Tristium, Livro III, 

Elegia III, 37-51). 

 

                                                 
89 As autoras trabalharam com  tema da morte de Ovídio também no artigo intitulado 
“Amor e alusão à morte: um estudo acerca das representações das heroínas de Ovídio” 

(GONÇALVES; MEDEIROS, 2014, p. 207). 
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Através de tais escritos, podemos perceber o temor do poeta de, 

além de falecer longe de sua terra, não ter a oportunidade da realização 

dos rituais funerários, de uma lápide e do luto das pessoas próximas a 

ele. O autor David Noy pontua que este receio, de acordo com as 

documentações que temos acesso, permeia os cidadãos romanos 

pertencentes ao período augustano pela probabilidade do que foi 

construído como um ideal de morte para os mesmos estar pautado na 

morte ocorrida em um ambiente doméstico, sob os olhos e presença de 

seus familiares. Este autor ainda salienta que este ideal de morte está 

ligado a uma necessidade de rememoração e perpetuação do indivíduo, 

incluindo a forma como veio a falecer, ou seja, há a existência de uma 

função social da morte (NOY, 2011, p. 4-6).  

Ovídio, enquanto ser humano, também não deixa de demonstrar 

esta sua percepção do efêmero, sobretudo em suas obras do exílio. Em 

Tristium, o poeta, recorrentemente, realiza menção ao desejo de 

perpetuação de seus versos como uma forma retórica90, mas, 

sobretudo, como forma de reafirmar que ele virá a perecer, mas seus 

versos perdurarão ao passar do tempo e, por este motivo, o próprio 

poeta também perduraria: 

 

Grava em grandes letras estes versos que o viandante lerá com 

olhar apressado: “Eu poeta Nasão, cantor dos ternos amores, 

que aqui estou, morri por causa de meu talento. Mas, ó tu que 

passas, quem quer que sejas e que amaste, que não te seja 

penoso dizer: que as cinzas de Nasão descansem em Paz”. Isto 
basta no epitáfio: porque meus livros são lembranças maiores e 
mais duradouras de mim (Ovídio. Tristium, Livro III, Elegia III, 

153-168). 

 
O verso citado cima nos remete, em concordância com Remesal, 

que para a mentalidade dos romanos deste período o indivíduo 

sepultado não seria esquecido somente perante a existência de alguém 

que recordasse e praticasse constantemente os ritos estabelecidos. 

Ainda de acordo com este autor, as tumbas do indivíduo por si só 

poderiam ser esquecidas, já que a sobrevivência dos descendentes 

diretos do defunto era pouco segura, por isso a ênfase nos escritos 

                                                 
90 “A memória é a quinta operação da retórica: depois da inventio (encontrar o que 

dizer), a dispositio (colocar em ordem o que se encontrou), a elocutio (acrescentar o 
ornamento das palavras e das figuras), a actio (recitar o discurso como um ator, por 

gestos e pela dicção) e, enfim, a memoria (memoriae mandare, ‘recorrer à memória’)” 

(LE GOFF, 2003, p. 437).  
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destes poetas, como no caso do excerto de Ovídio acima, na inscrição 

sobre a tumba para que o caminhante:  

 

[...] ao ler o nome do defunto e as fórmulas que o acompanham 

evoque ao defunto e, desta forma, a sua recordação, evitando 

que o morto seja esquecido e se transforme nesta massa 

estranha e desconhecida para os romanos (REMESAL, 2002, p. 

375). 

 

Em Epistulae Heroidum, através da construção das heroínas, há 

também a menção à morte e ao desejo do que deixar inscrito em suas 

lápides, como no caso da epístola de Hipermnestra a Linceu, em que a 

ênfase recai sobre a culpa do herói pela morte da heroína:  

 

[...] Mas tu, Linceu, se tens a tua irmã um pouco da afeição 

que ela te dedica, se és digno da dádiva que te dei, vem 
socorrer-me ou dar-me a morte, e põe meu corpo sem vida 

sobre uma pira furtiva; enterra a seguir meus ossos banhados 

com tuas lágrimas fiéis, e que esta curta inscrição seja gravada 

sobre meu túmulo: “Exilada, e esse foi o indigno prêmio por 

sua virtude. Hipermnestra recebeu a morte de que preservou 
seu irmão” (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Hipermnestra a Linceu, 123-130). 

 

Importante frisarmos que Tristium e Epistulae Heroidum foram 

construídas em momentos distintos e com intenções diferentes, mas 

cabe-nos tentar compreender, dentro destas diferenças, o que elas 

dizem sobre algo mais amplo no que se refere a esta tão nomeada 

importância atribuída ao sepultamento, às inscrições lapidárias e aos 

rituais fúnebres. No caso do excerto acima, construído a partir da visão 

de um homem, ao se remeter à inscrição que a personagem gostaria de 

receber, não deixa de remeter, como pontua Werner Riess ao analisar as 

inscrições funerárias das mulheres de Roma do período augustano, a si 

própria com características típicas do ideal de matrona, como boa irmã 

e boa esposa (RIESS, 2012, p. 493).  

Para Fernando Catroga, o ser humano pode almejar a 

durabilidade e perpetuação de sua existência através de suas ações, 

seja através da obra histórica, da obra política ou da obra de arte 

(CATROGA, 2009, p. 18), como no caso de Ovídio. Não é incomum que 

os poetas na Antiguidade procurassem sua imortalidade poética através 

da tentativa de se construir poesias que fossem fisicamente duradouras 

(GAMEL, 2012, p. 342). Ainda de acordo com este autor, quando ele 

enfatiza que a historiografia funciona como um mecanismo de produção 



 

 

 

  

 

 

 

 166 

MYTHOS – Revista de História Antiga e Medieval 

2018, Ano II, Número I – ISSN 2527-0621 

Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e 

Medieval 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

Artigo recebido em 13 de Maio de 2018 

Artigo aprovado em 15 de Maio de 2018 

e legitimação de memórias, acreditamos que isso também vá ao 

encontro do caráter da poesia na Roma de Augusto:  

 

[...] funciona como fonte produtora (e legitimadora) de 

memórias e tradições, chegando mesmo a fornecer 

credibilidade [...] a novos mitos de (re) fundação de grupos e da 

própria nação (reinvenção e sacralização das origens e de 

momentos de grandeza, simbolizados em ‘heróis’ individuais e 

coletivos) (CATROGA, 2009, p. 46).  

 

A memória em Roma possuía um valor indissociável da vida e, até 

mesmo, da identidade das pessoas que viviam na urbe, e se fez presente 

a partir de muitos aspectos da sociedade, seja através dos mitos, das 

construções arquitetônicas, dos monumentos, das lápides e, em grande 

medida, através da poesia, o que nos leva a crer, em concordância com 

Catherine Baroin, que existia uma cultura da memória em Roma 

(BAROIN, 1997, p. 609).  

Não devemos nos esquecer de que a memória presente nos 

escritos de Ovídio, assim como qualquer discurso e representação, não 

é neutra, mas intencional, seletiva e construída a partir dos moldes de 

intenções específicas. Se nos atentarmos ao contexto em que Tristium 

foi escrita, podemos perceber de forma mais evidente alguns traços de 

modelos ideais para o morrer na Roma do Principado de Augusto. Para 

isto, é importante frisarmos que em 8 d.C. o poeta foi desterrado91 no 

momento em que: “[...] a cólera do Príncipe ofendido ordena que me 

dirija para Tomos, situada à esquerda do mar Euxino” (Ovídio. Tristium, 

Livro IV, Elegia X, 167-70). O poeta salienta: “[...] peço aos deuses que 

não seja infeliz. E que seja realizado o que desejar: e a cólera do 

príncipe apaziguada me permita poder morrer nas mansões pátrias” 

(Ovídio. Tristium, Livro I, Elegia I, 74-79). Percebemos neste excerto 

como o morrer longe de sua terra pátria, longe de pessoas que 

circundassem o indivíduo e atuassem na perpetuação da memória era 

tido como um castigo, pois poderia vir a cair no esquecimento.  

Como salienta Janet Huskinson, a memória e o luto são 

processos que envolvem reações muito pessoais sobre a morte e, ao 

                                                 
91 “Os reais motivos para tal desterro são desconhecidos, mas algumas hipóteses 
giram em torno da imoralidade atribuída à sua obra Ars Amatoria. Porém, importa 

ressaltarmos que a obra que a historiografia comumente aponta como a causa do 

exílio do poeta possui, entre sua possível data de circulação e o ano em que o poeta foi 
desterrado, aproximadamente doze anos de distanciamento” (GONÇALVES; 

MEDEIROS, 2014, p. 199). 
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mesmo tempo, são fortemente modeladas por expectativas culturais e 

sociais coletivas. Ainda de acordo com esta autora, a memória dos 

romanos mortos perpassa desde a lembrança dos mesmos enquanto 

indivíduos, até a exaltação de qualidades socialmente importantes e 

exemplares ao longo de suas vidas; o modo e o local aonde se morrem, 

da mesma forma, caracterizam a morte como boa ou ruim, exemplar ou 

o contrário disto (HUSKINSON, 2011, p. 113). Por isso a intensa 

preocupação de Ovídio, ao longo de seus versos, em não querer morrer 

no exílio, nem longe de seus círculos de proximidade, tanto de amigos 

quanto familiares e, sobretudo, justificar que não cometeu um crime 

para ter sido exilado, como podemos perceber no seguinte excerto: 

 

[...] Não temo a morte: mas esta espécie de morte é horrível. 

Tira o naufrágio: a morte será um benefício para mim. E 

alguma coisa, sucumbido ou por seu destino ou pelo ferro, 

depor o corpo moribundo na terra acostumada: E alguma coisa 

esperar o sepulcro preparado pelos seus, e não ser alimento 
para os peixes do mar. Imaginai que sou digno de tal morte: eu 

não sou o único conduzido aqui; porque meu castigo arrasta os 

que não merecem? [...]. Se quereis que eu sofra o castigo que 

mereci, minha culpa é mais leve do que a morte, sendo ele 
próprio o juiz (Ovídio. Tristium, Livro I, Elegia II, 125-145; 156-

160). 

 

De forma similar, em Epistulae Heroidum se faz recorrente, por 

parte das heroínas construídas por Ovídio, a constante alusão ao que, 

para elas, foi considerado como um cruel destino: possuir um corpo 

insepulto (GONÇALVES; MEDEIROS, 2014, p. 209). Na epístola de Fílis 

a Demofonte podemos perceber tais traços quando a heroína reclama: 

 

[...] Vem ao meu espírito a ideia de precipitar-me dali nas 

ondas que banham a base, e já que tua traição me empurra, 
realizarei meu desejo. Que as vagas levem meus despojos para 

as margens que habitas e que meu corpo sem sepultura se 
ofereça a teus olhos (Ovídio. Epistulae Heroidum, Espístola de 

Fílis a Demofonte, 131-136). 
 

Novamente em Tristium, o poeta ressalta sua vontade de ser 

sepultado em Roma e não em terras bárbaras: 

 

[...] Se, finalmente, minha sorte completou os anos, que devia, 

e o fim da vida chegou para mim tão depressa, tanto quanto é 

possível, ó grandes deuses, poupai ao que vai morrer, para que 

ao menos seja sepultado na terra pátria! Ainda que a punição 
fosse adiada para a ocasião da morte, ou a morte precipitada, 

antecipasse o desterro. [...]. Morrerei, pois, tão longe em regiões 
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desconhecidas, e minha morte será mais horrível neste mesmo 
lugar? (Ovídio. Tristium, Livro III, Elegia III, 67-82; 87-92). 

 
No imaginário da sociedade romana do período augustano, um 

corpo insepulto, mal enterrado ou mal cremado seria, indubitavelmente, 

rechaçado não somente ao desprezo e à indiferença, mas também à 

desonra (HOPE, 2009, p 179). Ainda no seio do imaginário de tal 

sociedade, o culto aos mortos tanto possuía um valor inegável que 

enterrar os defuntos tornou-se um regulamento público imposto a 

todos. E isto ocorria pois acreditava-se que a morte, por si só, já 

carregava consigo a poluição, a qual só poderia ser extinguida a partir 

de atos e rituais de purificação e expiação. Além disto, deixar o corpo 

ultrajado e sem sepultura levaria consequências consideradas ruins 

para a alma deste indivíduo morto, além do mesmo ser relegado ao 

esquecimento (BUSTAMANTE, 2014, p. 112). 

Para além do receio de se ter um corpo insepulto, há a 

recorrência, como já salientamos, tanto nas heroínas construídas por 

Ovídio em Epistulae Heroidum quanto em Tristium, da ênfase da morte 

do indivíduo ocorrer perante seus familiares e demais pessoas próximas 

a ele. Podemos perceber tais aspectos primeiramente através da epístola 

de Dido a Eneias e, posteriormente, através da epístola de Ariadne a 

Teseu: 

[...] Porém, resolvi renunciar à vida. Não podes ser cruel comigo 

ainda muito tempo. Que tenhas diante dos olhos a triste 

imagem daquela que te escreve. Escrevo e a espada troiana 

está perto do meu seio; lágrimas correm em minhas faces sobre 

essa espada nua, que logo em vez de lágrimas, ficará banhada 
de sangue. [...]. Ana, minha irmã, minha irmã Ana, infeliz! A 

confidente de minha falta irá logo oferecer às minhas cinzas as 
últimas oferendas (Ovídio. Epistulae Heroidum, Epístola de 

Dido a Eneias, 184-195). 

 

Prestes a morrer, não verei as lágrimas de uma mãe e nenhum 
dedo fechará meus olhos? Minha infortunada alma levantará 

sob um céu estrangeiro e uma mão amiga não perfumará meus 

membros inanimados. Os pássaros marinhos abster-se-ão 

sobre meus ossos que não serão enterrados? É essa sepultura 
que por meus benefícios mereci? (Ovídio. Epistulae Heroidum, 

Epístola de Ariadne a Teseu, 119-125). 

 

Em Tristium, o poeta lamenta: 

[...] Meu corpo não definhará no leito costumado? Ninguém 

haverá que me chore depois de morto? Nem um curto momento 

sobrevirá a minha alma com as lágrimas de minha esposa 
caindo em minhas faces? Não farei recomendações? A mão 
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amiga não fechará com o último grito meus olhos esvaecidos? 

Pois bem, a terra estrangeira cobrirá sem funerais, sem a 

homenagem de um túmulo, este corpo não pranteado? (Ovídio. 
Tristium. Livro III, Elegia III, 96-113). 

 
Através de tais fragmentos, percebemos que a domesticidade 

deveria envolver o leito de morte para que a pessoa pudesse ser 

considerada digna tanto em vida quanto em seus momentos finais 

(HOPE, 2009, p. 55). A domesticidade destes cultos e rituais possuía, 

desta forma, o objetivo de fornecer aos mortos a possibilidade de se 

perpetuarem na memória de seus parentes, ou até mesmo de um 

círculo social mais vasto, além de visar assegurar conforto, renovação 

e alimentação para estes espíritos imortais; ao contrário, caso fossem 

negligenciados, iriam tornar-se lemures e larvae, espíritos errantes e 

maléficos para os que se encontravam vivos (BUSTAMANTE, 2014, p. 

114). 

Assim, podemos perceber como as elegias ovidianas por nós 

destacadas convertem-se em suportes valorosos de informações 

acerca das celebrações e cerimônias que deveriam ser efetivadas após 

o passamento humano. Tais rituais, que deveriam ser 

constantemente reafirmados e reproduzidos, auxiliavam na luta 

contra o esquecimento. A perpetuação da memória fazia-se mister na 

constituição do imaginário romano augustano. Para sua efetivação, 

os romanos buscaram auxílio de inúmeros suportes de comunicação. 

Neste artigo, como visto, enfatizamos o papel do viés memorialístico 

da poesia elegíaca ovidiana na tentativa de se combater o 

olvidamento do indivíduo e de suas práticas sociais. Portanto, 

sustentamos que a oportunidade de analisar mais detidamente 

algumas das elegias de Ovídio nos permite refletir sobre a relação 

intrínseca estabelecida pelos romanos entre o bem viver e o bem 

morrer na construção de uma memória positiva das ações humanas. 
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RESENHA: MEMÓRIA E MORTE NO MUNDO ROMANO 

       

 Douglas de Castro Carneiro92 

OMENA, Luciane Munhoz De & FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Práticas 

Mortuárias no Mediterrâneo Romano. Paco Editorial, 2016. 

Este texto analisa o mais recente título organizado pelos 

professores Doutora Luciane Munhoz de Omena e Doutor Pedro Paulo 

Funari, da Universidade Federal de Goiás e Universidade Estadual de 

Campinas, intitulado: “Práticas Funerárias no Mediterrâneo Romano”. 

O livro com aproximadamente duzentas e vinte e sete páginas, busca 

fazer uma síntese sobre as práticas mortuárias no Mediterrâneo romano 

até o presente momento. O livro é dividido na seguinte seqüência: 

“Apresentação”, “Prefácio” do professor Dr. Airton Pollini; “Aspectos 

Legais do Mundo Funerário Romano” escrito por José Remesal 

Rodriguez, “Monimenta Mortuorum: Memória e Religião em dois 

monumentos mortuários ciceronianos” de Cláudia Beltrão da Rosa; 

“Tecendo o fio entre a memória e a morte: à luz do túmulo de Otávio 

Augusto” de Luciane Munhoz de Omena e Pedro Paulo de Abreu Funari; 

“Lápides Funerárias e Ritos de Passagens entre os romanos no início do 

principado: o que a morte pode nos dizer sobre a vida” redigido por 

Renata Senna Garrafoni; “El Monumento Funerario del veterano L. 

Poblicio (colônia s. 1.d.C) y la cultura literária de los soldados romanos 

en el Alto Imperio” de Dario N. Sanchez Vendramini; “ A Morte no 

Apocalipse”  de Maria Aparecida de Andrade de Almeida e Pedro Paulo 

de Abreu Funari; “Práticas Funerárias e Martírios: Morrendo pela Fé 

cristã, enterramento como lugar de memória na concepção de 

Prudêncio” de Ana Teresa Marques Gonçalves e o último capítulo 

intitulado: “As relíquias dos mártires como esteio dos bispos: Melécio e 

o culto de Bábilas em Antioquia(século IV d.C)” de Gilvan Ventura da 

Silva e Érica Cristhyane Morais da Silva. Na apresentação da obra, 

Luciane Munhoz de Omena e Pedro Paulo de Abreu Funari afirmam que 

a morte é a única certeza da vida, e segundo alguns, a preocupação com 

                                                 
92 Aluno do programa de Pós-Graduação em História em nível de doutorado sobre a 

orientação da professora Dra. Luciane Munhoz de Omena. 
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a lembrança do morto, esta no início do ser humano enquanto espécie. 

O enterramento, nos primórdios do homo sapiens, seria a marca da 

humanidade preocupada em perenizar, de alguma forma a vida 

daqueles que se foram. Assim, eles entendem como o cuidado com o 

corpo e a associação com as funções do funeral estariam 

correlacionados com o progresso de reintegração dos enlutados, em 

especial, atuavam na separação de vivos e de mortos. O prefácio faz 

referência a duas importantes obras que tratam sobre práticas 

mortuárias no mundo grego: Ilíada de Homero e Antígona de Esquilo. 

Por outro lado, de todos os contextos arqueológicos do mundo clássico, 

em geral são as tumbas que oferecem as melhores condições de análise; 

se a tumba for encontrada intacta o contexto esta selado e protegido de 

interferência posterior.   No primeiro capítulo José Remesal Rodriguez 

chama atenção sobre a evolução do estudo da Antiguidade levou a 

dividir o conhecimento de modo excessivo já que muitas vezes são 

estudados em uma só disciplina. Rodriguez ainda diz que a respeito do 

estudo do mundo funerário romano é palpável a atomização da 

investigação particularmente notável entre os estudos jurídicos e 

arqueológicos. Nota-se que a visão romana da morte carecia de uma 

definida perspectiva do além tumulo; um individuo para sobreviver 

como tal necessitava de alguém que recordasse sua existência. No 

segundo capítulo, Cláudia Beltrão da Rosa busca avaliar uma vasta 

necrópole ao longo da via Apia reunindo túmulos de famílias 

importantes descritas na Tusculanae de Cícero. A autora chama 

atenção em especial para dois túmulos: o primeiro seria do matemático 

Arquimedes e o segundo um Fanum dedicado a sua filha Túlia que 

tinha falecido recentemente. Ela faz uma breve descrição do túmulo de 

Arquimedes, o seu estado de conservação e suas conseqüências.    

Dedica-se mais tempo na descrição do Fanum já que para o autor teria 

um aspecto sagrado e para as leis romanas poderia trazer graves 

conseqüências para o autor. Já que diante da morte, a família tornava-

se funesta. Beltrão Rosa conclui que o Fanum Tuliae era um projeto de 

divinização privada e Cícero deixava bem claro em sua correpondência, 

que a pequena deusa só viveria enquanto lhe fosse prestado um culto. 

No terceiro capítulo, Luciane Munhoz de Omena e Pedro Paulo de Abreu 

Funari chamam atenção de seus leitores para a importância do 

monumento como forma de produção social e de memória citando como 

exemplo o túmulo de Augusto já que em 2014 foram comemorados dois 

mil anos da morte de Otávio Augusto. A leitura feita por estes autores é 
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que a escolha da domus imperial talvez esteja ligada não propriamente 

à relevância do sítio arqueológico composto por um complexo 

arquitetural, mosaicos e pinturas parietais, mas sim questões que 

margeiam o campo político e econômico em nossa própria época.   

Munhoz de Omena e Abreu Funari ressaltam a importância do 

Mausoleum de Augusto e suas múltiplas faces e reapropriações ao longo 

dos séculos: pois este não serviu apenas para exaltar a memória dos 

falecidos que ali jaziam, mas também mostra a presença dos fascistas 

italianos que aproveitaram deste monumento para reafirmar sua 

história e a construção de uma identidade que se baseava 

hipoteticamente nos romanos. No quarto capítulo escrito pela 

historiadora Renata Senna Garrafoni diz que nascimento, 

envelhecimento, passagem do tempo e morte são temas complexos que 

podem ser analisados de maneira interligada, apesar de variarem 

historicamente, nem sempre os estudiosos se atentaram a estas 

temáticas. O primeiro problema que a autora chama atenção é: quais 

são os tipos de documentos que serão analisados dentro dessa 

perspectiva; em especial as narrativas textuais (Trimalchião) e a cultura 

material em especial as lápides de gladiadores. Não há dúvidas que as 

arenas dos gladiadores estabelecem uma relação profunda entre 

religiosidade, morte, memória e poder.  O quinto capítulo escrito por 

Dario N. Sanchez Vendramini chama a atenção pelo fato de estudar as 

relações de um monumento funerário dedicado a um soldado romano e 

a cultura literária no alto império. Os estudos historiográficos sobre o 

valor social da literatura romana estão sendo limitadas geralmente as 

fontes literárias. Já que na primeira metade do século primeiro da era 

comum Lucio Poblicio edificou para si e alguns membros de sua família 

um monumento funerário fora da cidade de Colônia. O museu Römisch 

Germanisches Museum foi o responsável pela reconstrução desta peça 

única.  Neste mesmo monumento é possível encontrar inscrições e 

datações deste.  A carreira política e a cultura literária do soldado 

veterano. O sexto capítulo possui a mesma temática dos demais 

relacionados diretamente com a morte, entretanto analisa uma 

narrativa literária diferenciada: O livro do Apocalipse, ou “Livro da 

Revelação”. Maria Aparecida de Andrade Almeida e Pedro Paulo de 

Abreu Funari afirmam que pouco se sabe sobre os escritos que viriam a 

compor o Novo Testamento, isso vale também para a obra que eles 

analisam. Os autores consideram as circunstâncias econômicas, sociais 

e culturais do Mediterrâneo Oriental entre (31 a.C-235 d.C) e mais 
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ainda quando esta obra teria sido escrita por volta de 70 a 100 d.C. 

Para Andrade Almeida e Abreu Funari, no livro do apocalipse, a morte é 

anunciada e aparece associada a diversos termos tais como Tartaro, 

Geena, Xeol, Hades. Os autores analisam a representação dos quatro 

cavaleiros e o fazem referência a morte. E ainda analisam o julgamento 

dos mortos e a relação da morte com a comunidade cristã. O sétimo 

capítulo escrito pela historiadora Ana Teresa Marques Gonçalves 

tratando sobre as práticas funerárias e o martírio pela fé cristã. O 

mártir, como informa a raiz grega de seu nome, é antes de tudo uma 

testemunha da fé cristã. O livro e o autor analisado por ela é Liber 

Peristephanon ou o “Livro das Coroas” escrito por Aurélio Prudêncio 

Clemente. Assim, como modelo e paradigma de ação, o mártir teria 

ocupado um amplo espaço na literatura cristã.  Para Marques 

Gonçalves, os poemas prudentinos apresentam tamanhos. muitos 

diversos. Os túmulos acabam por refletir a beleza da morte do que ali 

jaz Prudêncio e se apropria da imagem da bela morte.  O oitavo e último 

capítulo irá tratar sobre as relíquias dos mártires Melécio e o culto a 

Bábilas e o culto em Antioquia no século IV d.C, escrito por Gilvan 

Ventura da Silva e Érica Cristhyane Morais da Silva. Os autores 

afirmam que no século IV, a devoção das relíquias dos mártires, que já 

vinha se esboçando desde a segunda metade do século II se consolida 

como uma das características marcantes da cristianização em curso.  

Em Antioquia, a consolidação ao culto aos mártires pode ser 

acompanhado com certa riqueza de detalhes no caso de Bábilas, antigo 

bispo da cidade morto por volta de 250 d.C, cuja memória é recuperada 

pelos cristãos num contexto de enfrentamento contra judeus e pagãos. 

Para Ventura da Silva e Morais da Silva, o culto aos mártires constituía 

um traço distintivo do cristianismo. Já que no século IV, o culto assume 

uma importância inusitada, pois ele é manipulado pela elite 

eclesiástica.   

     Após uma análise criteriosa, podem-se apresentar algumas 

considerações: esse livro é uma obra que faz refletir sobre as práticas 

mortuárias do mundo romano.  Os autores procuram fugir das análises 

tradicionalistas dos livros que nos são apresentados, demonstram 

grande erudição em seus argumentos  e nos traz a luz novos debates 

historiográficos em uma escrita leve e prazerosa de ser feita.  
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