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HIGINO , UM M ITÓGRAFO LATINO EM TRADUÇÃO  
II.  O M ITO DE PROMETEU  

 
Decorreu em Coimbra, entre o mês de Setembro e Outubro, o 

espectáculo Prometeu levado a cena pela Escola da Noite, abordando o mito 
de Prometeu em três autores, Ésquilo, Kafka e Heiner Müller. Desta forma, o 
grupo, que de momento leva a cabo a tradução das Fabulae de Higino, e 
dando continuidade à publicação periódica de textos deste conjunto, iniciada 
no volume anterior deste Boletim, deixa aqui uma vez mais o seu contributo 
com a apresentação e exploração da fábula 144 deste autor. 

 
 
PROMETHEVS 
1. Homines antea ab immortalibus ignem petebant, neque in perpetuum 

seruare sciebant; quod postea Prometheus in ferula detulit in terras, 
hominibusque monstrauit quomodo cinere obrutum seruarent. 2. ob hanc rem 
Mercurius Iouis iussu deligauit eum in monte Caucaso ad saxum clauis 
ferries, et aquilam apposuit quae core eius exesset; quantum die ederat, 
tantum nocte crescebat. Hanc aquilam post xxx anos Hercules interfecit, 
eumque liberauit. 

 
PROMETEU 
No passado, os homens pediam o fogo aos imortais, mas não sabiam 

conservá-lo para sempre; até que um dia Prometeu o levou para a terra numa 
férula e ensinou aos homens de que modo o podiam conservar, coberto de 
cinza. 2. Por esta razão, Mercúrio, por ordem de Júpiter, amarrou-o a uma 
pedra, no monte Cáucaso, com cavilhas de ferro, e colocou a seu lado uma 
águia, para que lhe comesse as entranhas; quanto devorasse durante o dia, 
tudo isso voltava a crescer durante a noite. Hércules matou esta águia 
passados trinta mil anos, tendo-o libertado. 
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Higino e a tradição mitológica 
O mito de Prometeu aparece tratado em vários autores, quer como 

criador do homem, quer como benfeitor da humanidade. Deste modo, aparece 
como o benfeitor da humanidade na Teogonia, enganando duplamente Zeus 
em favor dos homens, sendo que o primeiro dolo decorre durante um 
sacrifício: Prometeu oferece a Zeus os ossos de um sacrifício untados com 
banha, deixando para os homens a carne, advindo daqui o castigo aos 
homens: a privação do fogo. Em consequência, Prometeu engana novamente 
Zeus, roubando o fogo aos imortais para o conceder aos mortais. 

Ésquilo, no Prometeu Agrilhoado e nas duas obras perdidas, Prometeu 
Portador do Fogo e Prometeu Libertado, trata as etapas deste mito, a acção 
consciente do roubo do fogo, a punição dessa acção e a libertação. 

Também Higino nos conta a versão de Prometeu portador do fogo, que, 
roubando-o aos imortais, o oferece aos homens, sofrendo como consequência 
deste acto o agrilhoamento no monte Cáucaso, por ordem de Zeus. Não 
aparece nesta versão, no entanto, qualquer referência à genealogia de 
Prometeu, ao contrário do que acontece na de Hesíodo (Teogonia, vv. 508 
sqq.), que no-lo apresenta como filho de Jápeto e de Clímene, ou ainda 
Ovídio, que se refere ao filho de Jápeto. Talvez esse facto se deva à fama e 
universalidade do mito, até porque Higino, nas suas Fabulae, refere quase 
sempre a genealogia (sendo este também um dos títulos e tempos atribuído à 
colecção de historietas). Uma novidade, que no mínimo constitui um 
preciosismo não ausente de dúvida, reside no facto de Higino ser o primeiro 
autor, tanto quanto é do nosso conhecimento, a mencionar o tempo que 
Héracles levou para salvar Prometeu: trinta mil anos. 

Ovídio (Metamorfoses 1. 82-83) trata este mito olhando para o herói 
como o Criador dos homens. De facto, na versão do poeta latino, Prometeu 
mistura a água das chuvas com terra e com esta pasta molda a raça dos 
mortais, um aspecto que é impossível não ver reflectido, pelo Livro do 
Génesis, na tradição Judaico-Cristã.  

Numa versão contemporânea do mito, Heiner Müller centra-se 
escatologicamente na libertação de Prometeu, pois que o herói se alimenta 
das fezes da águia que continuamente lhe dilacera as entranhas e, quando 
Héracles o liberta passados 3000 anos (período de tempo distinto do que é 
apresentado pelo mitógrafo latino), se insurge contra o seu salvador por ter 
matado a sua companhia e fonte de alimento.  
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Elsie Russel, Prometheus (1994, Óleo: 30"36") 

 
 

Tópicos de exploração didáctica 
 

Cultura: 
- Sugerir à turma que pesquise sobre o mito, suas variantes, versões ao 

longo dos tempos e influência na arte (música, literatura, pintura, escultura, 
etc.), com vista à elaboração de um portefólio colectivo; 

 
Sintaxe: 
- Sintaxe do verbo peto, -is, -ere, -iui/-ii, petitum ‘pedir’ (Homines 

antea ab immortalibus ignem petebant);  
- Oração subordinada relativa final (... et aquilam apposuit quae core 

eius exesset); 
- Complemento circunstancial de causa (ob hanc rem...); 
 
Morfologia: 
- Flexão do verbo edo, -is/-es, -ere/esse, edi, essum ‘comer’. 
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