
 

 
ESTÉTICA 

AULA: 01 

TEMÁTICA: Homero. A estética da bela morte versus glória dos heróis 

    

 O drama do herói Peleio Aquiles (Πελειαδεω Αχιληοσ), presente na 

Ilíada, amarra uma visão de beleza trágica que não existe em qualquer um dos 

demais guerreiros encontrados na peleja grego-troiana. Ora, Aquiles, filho de 

Tétis1 (uma imortal) e de Peleu (um mortal), comporta uma condição de ser 

semideus, ou seja, por ser mortal-imortal, ele vive uma existência bidimensional 

conflitiva. Se, do ponto de vista estritamente humano, ele é superior em força 

aos demais guerreiros, o que lhe garante a distinção de chefe dos mirmidões2, 

descrito como um modelo de herói entre os gregos; do ponto de vista divino,  

ele não passa de um ser vulnerável, perecível como os demais mortais. Ser 

mortal é um atributo tão negativo entre os deuses, que lhes causa aversão, 

vide a comparação entre mortalidade e desgraça presente na fala que o deus 

Apolo dirige ao deus Posêidon: “Ó Treme-terras, não dirás de mim que, doente/ 

da cabeça, contigo lutarei por vis/ mortais (...).” (Ilíada, XXI, 462-466) 

 

O drama de Aquiles já se mostra no primeiro capítulo da Ilíada. Ele é 

consciente de seu predicado mortal, fato lamentado por sua mãe Tétis diante 

de Zeus Pai, quando ela solicita ao reio do Olimpo intervenção divina ao filho, 

que está em briga com o rei Agamenon:  

 

Zeus Pai, se alguma vez a ti, entre imortais,/ com palavras e obras te ajudei, 
atende o que te peço. Aquiles, o-que-a-Moira espreita,/ meu filho, honra-o. Fez-
lhe duro insulto o rei, Agamêmnon: tomou-lhe o prêmio e goza o roubo./ Vinga-
o, senhor do Olimpo (...) (Ilíada, I, 503-8). 
 

 

                                            
1 Tétis é da filha de Nereu, deus marinho e foi criada por Hera. Zeus pretendia seduzi-la, mas 
desistiu, pois teve por oráculo que o filho de Tétis seria mais poderoso que o progenitor (Zeus 
lembrou-se de ele mesmo ter destronado seu pai, Cronos). Por isso, Zeus escolhe um mortal, 
para desposá-la: Peleu. Tétis queria que seu filho fosse imortal, tanto que atirou os seis 
primeiros ao fogo na esperança de concretizar o desejo, mas todos morreram. Apenas o 
sétimo, Aquiles, teve melhor sorte, pois Peleu se zangou e retirou o menino a tempo das 
chamas; além disso enviou Tétis de volta para o palácio submarino. Porém, ela antes de partir 
mergulhou o filho no rio Estige para torná-lo invulnerável. No entanto, o calcanhar ficou sem o 
banho. 
2 Povo oriundo do sul da Tessália da antiga Grécia. 
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Aquiles, a despeito de sua queixa junto a sua mãe Tétis para que lhe seja 

conferida às honras devidas, pois ele foi ultrajado pelo rei Agamêmnon na 

disputa por Briseida (espólio oriundo da primeira investida contra Tróia), não 

deve ser tomado como um mero romântico que clama por intervenção divina 

quando em dificuldades.  Mesmo porque o herói tem diante de si como 

parâmetros referentes ao devir ou à vida breve, que é própria do guerreiro, ou à 

vida longa, perene e tranqüila, mas distante e oposta da glória infindável da 

atividade heróica. Tanto para Aquiles, quanto ao séquito militar que recusa a 

vergonhosa covardia e luta devotadamente no combate, concretiza-se a vida 

breve, que é excelente e comporta o tema bela morte. 

 

Pode-se dizer que a bela morte comporta a idéia de um prêmio, que não é 

espacial (não é definido algo material), mas, sim, ideal. A presença e a sorte, 

do soldado premiado, transcendem qualquer estimativa temporal (não tem 

presente, passado o futuro: sempre é). A bela morte tem lugar na Memória, por 

meio do canto irrepreendível dos aedos; esta faz às vezes de uma morada de 

mortos, onde os combatentes de excelência greco-troianos estarão sempre 

presentes. 

 

A bela morte é a acolhida segura de Aquiles, pois ela é o único estratagema 

que lhe conferirá a glória dos heróis (κλεα ανδρων): a imortalidade. Qualquer 

outra recompensa seria fugida (temporal). No entanto, a fronteira entre a 

imortalidade e a mortalidade, na Ilíada, envolve a questão ou da escolha ou da 

pré-destinação do soldado, e quando este problema envolve a figura de 

Aquiles, a solução não é amigável. Há autores que defendem para Aquiles uma 

livre escolha, outros defendem que o herói já se encontra predestinado desde o 

nascimento à bela morte. Trajano Vieira (2003) defende que é justamente a 

escolha livre de Aquiles pela vida breve, mas gloriosa, em oposição à vida 

longeva, que o converte, assim como a obra toda, em um personagem de tema 

épico. Jean-Pierre Vernant (1986) possui outra perspectiva em relação aos 

desígnios do herói, para ele Aquiles não tem livre escolha, ele está 

predestinado à vida breve por natureza, à bela morte, tanto que o herói a 

admite a sua mãe já no início da Ilíada: “(...) Mãe, que me dotaste/ de uma vida 

tão curta (Ilíada, I, 352-3)” e a própria mãe admite: “(...) Te criei nutrido de 
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infortúnio:/ Sem lágrimas, sem dor, assim eu o quisera/ sentado junto às naves, 

pois te espreita a Moira, tens vida breve.” (Ilíada, I, 414-16). Esta leitura de 

Vernant pode ser corroborada pelo código de honra seguido por Aquiles, seu 

código permanece fundado na irredutibilidade de sua posição, mesmo que ele 

seja afrontado por alguma força ou lhe seja concedido um pedido de 

desculpas. Tal postura, por assim dizer, faz de Aquiles um herói “marginal 

encerrado na solidão altiva de sua cólera”.3 

 

A compreensão do tema bela morte só ocorre se reportado ao único motivo 

que denota o herói grego: a honra pela glória imperecível conjugada à morte 

jovem, a qual, não obstante, ultrapassa além da velhice o fato temporal regido 

pelo esquecimento. Aquiles, antes de tudo, sabe-se como mortal (conf. Ilíada, I, 

353). Contudo, ele persegue, como guerreiro grego, de forma excelente, a 

virtude inquebrantável do ideal de “glória dos heróis (κλεα ανδρων)”. Apenas 

com o ajuste deste índice, o encontro junto à morte pode ser entendido como 

belo. 

 

O enfrentamento, assim como a fortuna da vida própria à glória dos heróis, 

apresenta uma concepção estética de mundo aliada a idéia de trans-

temporalidade. E o próprio Aquiles, quando se encontrava afastado das 

batalhas em vista de sua diferença com Agamêmnon, entoou um hino 

homenageando o tema, no canto IX da Ilíada. Esta variante de Aquiles, como 

aedo dançante e tocador de lira, tem por função apresentar ao espectador-

leitor dois elementos, (i) a glória já vivida pelo próprio Aquiles quando lutava e 

(ii) o aspecto referente à memória, atributo das Musas,4 que se manifesta nos 

aedos quando estes se dispõem a cantar os belos feitos que nunca morrem. 

Por conseguinte, podemos entender que Homero, ao pôr Aquiles como 

entoador de suas próprias glórias, dá mostras da presença de dois elementos 

                                            
3 Conforme Jean-Pierre Vernant: em “A bela morte e o cadáver ultrajado”, tradução de Elisa A. 
Kossovich e João A. Hansen. Pág. 33. 
4 No total há nove Musas. Todas são oriundas da união de nove noites entre Zeus com 
Mnemosine (Memória). Dado que as Musas são filhas da Memória e do deus do poder criador, 
a elas é atribuído o dom das artes. Cada uma representa uma especialidade: Calíope 
(Eloqüência), Clio (História), Érato (poesia), Euterpe (Música), Melpômene (Tragédia), Polímnia 
(Mimica), Terpsícope (Dança), Tália (Comédia), Urânia (Astronomia: os gregos a consideram 
uma arte, pois está vinculada à harmonia). No entanto, deve-se lembrar que é em Hesíodo que 
elas receberão destaque. 
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estéticos básicos para os gregos de sua época. De um lado, há glória do 

guerreiro que busca renome indestrutível quando em batalha, pois apesar do 

corpo perecível e da existência finita, as ações heróicas são eternas; de outro, 

encontra-se a forma poética de narrar os feitos heróicos que também prima por 

ultrapassar “o registro factual e o tempo histórico, pois os prodígios heróicos 

são uma necessidade poética”.5 

 

O canto aquileio de glória dos heróis apresenta equivalente na Odisséia. Nesta 

obra, o aedo Demódoco entoa um hino, presente no livro VIII, que se refere a 

uma rixa entre Aquiles e Ulisses que foi maquinada por causa de um presságio 

que Agamêmnon ouvira do oráculo de Apolo. A revelação dizia que os gregos 

venceriam a guerra contra Tróia apenas se insuflasse alguma querela entre os 

maiores lutadores gregos: “E o rei dos reis folgava, porque entrando,/ No 

estrear Jove a lide Grega e Teucra,/ Do Pítio Apolo no marmóreo templo,/ O 

oráculo a vitória prometeu-lhe,/ Des que os melhores Dânaos contendessem.” 

(Odisséia, VIII, 59-63). É importante destacar que Ulisses encontra-se presente 

no momento de entoação deste hino. Mas, o exemplo de maior pujança é dado 

quando Homero nivela sua poesia junto aos feitos perduráveis dos heróis: 

“Nós, de iguarias cheios e de acorde,/ Glória e adorno da mesa, ao foro 

andemos:/ Narre o estrangeiro aos seus quanto hábeis somos/  Em luta e 

pugilato, em salto e curso.” (Odisséia, VIII, 75-8) Nesta passagem, o poeta nos 

oferta sua criação como se fosse a própria glória dos heróis (κλεα ανδρων) 

manifestando-se em mo(vi)mentos e formas diversas através do canto versus 

memória do aedo. Portanto, podemos conjecturar que Homero consumou em 

sua obra épica a união de duas perspectivas estéticas em único mo(vi)mento. 

Ele vinculou a estética da bela morte dos heróis com a estética poética 

rapsódica que se faz atual por causa das Musas que conhecem passado, 

presente e futuro. Mote este que será revitalizado por Hesíodo em sua 

Teogonia, quando ele rogar às Musas para que seu canto se apresente 

verdadeiro: “Pelas Musas heliconíades comecemos a cantar.” (Teogonia, 1) 

 

                                            
5 Conforme Trajano Vieira em sua introdução à versão de Haroldo de Campos da Ilíada. Pág. 
12. 
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Tanto a morte guerreira quanto o canto do aedo apresentam o duplo registro 

presente nas palavras seguintes de Aquiles (ou será de Homero):  

 

(...) um destino dúplice fadou-me/ à morte como termo. Fico e luto em Tróia:/ 

não haverá retorno para mim, só glória/ eterna; volto ao lar, à cara terra pátria:/ 

perco essa glória excelsa, ganho longa vida;/ tão cedo não me assalta a morte 

com seu termo.” (Ilíada, IX, 411-16) 

 

  Mas, nós, contemporâneos da literatura pelas massas, já sabemos 

qual foi a opção dos talentos gregos. Apesar disso, qual é (temos) nosso 

destino? 

 

  

   

 

 


