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A CHAMA SAGRADA DA LUZ DE PROMETEU  
HÉLIA CORREIA , MOPSOS O PEQUENO GREGO 2 – A COROA 

DE OLÍMPIA  (L ISBOA, RELÓGIO D 'Á GUA, 2005) 
 
Há muito que Hélia Correia nos habituou ao tratamento de assuntos da 

cultura grega em livros seus, desse modo manifestando o carinho – fascínio 
mesmo – que sente pela Grécia. A primeira vez que contactei com esse seu 
gosto pelos Helenos, foi na Comuna – já lá vão cerca de duas dezenas de anos 
– onde, numa apreciável e memorável representação do Rei Édipo de 
Sófocles, levada à cena por aquela companhia, aparecia a recitar, em grego, 
palavras do Coro. 

A série centrada na personagem do pequeno Mopsos, filho de Apolo e 
neto do grande adivinho Tirésias, que já faz as delícias de muitos, é mais um 
exemplo desse seu gosto. E depois de no volume anterior, O Ouro de Delfos, 
termos acompanhado o nosso protagonista na visita ao grande santuário e 
oráculo do deus da claridade, da razão, da poesia e da música, leva-nos agora 
A Coroa de Olímpia, o segundo título da série, a outro grande santuário da 
Grécia antiga, para assistirmos à realização dos primeiros Jogos Olímpicos, 
criados por Héracles, e vivermos os últimos momentos da sua organização e 
da construção das estruturas necessárias a acolher atletas e delegações, 
sentirmos as emoções da chegada dos participantes e concorrentes, o sabor 
das alegrias da vitória. 

O livro A Coroa de Olímpia pressupõe a revelação da paternidade de 
Mopsos, feita no anterior, e começa por nos apresentar a alteração da vida na 
casa de Tirésias, devido a essa revelação. Rhácio entristecera e um desgosto 
fundo tomara conta dele, tirara-lhe a alegria que até aí manifestara, andava 
macambúzio pelos cantos, embebedava-se, abusava dos palavrões, a todos 
incomodava e irritava. Mopsos adivinhara que «o pai adoecera porque o amor 
tomara a figura do medo e essa figura, entrando na pessoa, roía-lhe a saúde e 
o juízo» (p. 13). Perante a degradação geral das relações familiares, Mopsos 
resolve pedir ao avô que interviesse e procurasse uma solução – e fê-lo com 
modos que, não se atendo sempre às normas do comedimento, raiaram 
mesmo por vezes os limites da insolência, a ponto de mandar para o Hades 
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Apolo e o avô: «Vão para o Hades os dois, tu e Apolo. Se o pai voltar para 
Creta, eu acompanho-o» – grita ele a Tirésias quase no fim do primeiro 
capítulo (p. 18). 

Feita a apresentação da situação na casa dos adivinhos, Tirésias, uma 
manhã, convoca a família para o mégaron e anuncia que Hércules instituía  os 
Jogos Olímpicos, em cuja organização o contributo de Rhácio, habituado às 
competições em Creta, seria imprescindível, como conselheiro. Perante esta 
prova de confiança e de reconhecimento do seu mérito, dada por Tirésias, 
Rhácio deixa-se convencer e retoma o gosto pela vida. E, felizes, lá partiram 
os três (Tirésias, Rhácio e Mopsos) para a terra de Augias, a Élida, governada 
agora pelo filho Fileus, onde ficava Olímpia e onde Hércules organizava os 
Jogos, para reparar a morte de Augias. A alegria voltara à casa dos adivinhos.  

Chegados a Élida e feita a recepção no Palácio de Fileus, Tirésias 
remete para o genro Rhácio a organização dos Jogos e assim lhe dá 
importância e lhe transmite moral e auto-estima. Uma noite Rhácio chega 
muito irritado junto de Mopsos, porque os Elidenses e seu rei não aceitaram a 
sua opinião de que deveria ser permitido às mulheres participarem nos Jogos 
(pp. 42-45), apenas concedendo que pudessem «patrocinar atletas» ou 
«mandar os seus próprios carros às corridas». 

À chegada a Olímpia, Tirésias visiona a glória futura das competições 
olímpicas, ante a admiração e o fundo silêncio de todos (p. 51), e Héracles, 
ao ter notícia da sua presença, surge que nem furacão (pp. 52-54) – de cujos 
efeitos o pequeno Mopsos é salvo pelo corpulento Diágoras que nele pega e o 
põe às cavalitas, daí nascendo uma forte amizade. De Héracles é então feita 
sugestiva descrição física (p. 54): 

Era um gigante. […] Tinha o cabelo avermelhado e crespo, preso atrás numa 
espécie de rabo-de-cavalo. [….] A barba era matizada em cor de fogo, toda frisada em 
caracóis miúdos. Os seus olhinhos, do azul intenso que se espera dos ruivos, ainda se 
faziam mais pequenos ao franzirem-se para fitarem o menino em contraluz. As 
bochechas coradas dir-se-iam definidas com tinta de mulher, muito redondas. De todo 
ele, emanava aquela bonomia, o espírito infantil que é próprio dos gigantes. 

 
A azáfama era grande. A data dos Jogos aproximava-se, e as 

construções na cidade onde se iam realizar – estádio e hipódromo para as 
corridas a pé e de cavalos, ginásio para as lutas, estruturas para o acolhimento 
dos atletas e delegações – estavam atrasadas. Mas com a perícia dos 
trabalhadores, com as previsões de Tirésias, com os conselhos de Rhácio, 
com a força de Hércules, com a colaboração preciosa e decisiva de Mopsos 
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tudo se concluiu a tempo. Tudo estava preparado para receber participantes e 
convidados. Tudo se encontrava a postos para as provas.  

No discurso de abertura (pp. 128-129), Héracles agradece a Fileus, 
Pélops, Tirésias, Rhácio. Pede, porém, aplauso especial para quem conseguiu 
solucionar problemas que ameaçavam a realização dos Jogos, Mopsos. E, no 
dia da coroação dos vencedores, Sícon oferece-lhe a coroa que obtivera nas 
corridas a pé, a coroa de Olímpia (p. 134), por ter sido o seu salvador. E o 
neto de Tirésias sente-se orgulhoso com o olhar que todos em si fixavam. 

 
A referência à cidade de Olímpia, de que Zeus é a divindade protectora, 

a presença de Hércules como criador e organizador dos jogos permitem a 
Hélia Correia contar brevemente alguns mitos ou fazer anotações culturais 
diversas, a cada passo de forma irónica: o nascimento de Héracles em Tebas, 
a sua loucura que o leva a matar a mulher e os filhos, a sua partida de Tebas e 
alguns dos seus trabalhos às ordens do primo Euristeu (pp. 26-32); a luta de 
Zeus e dos Olímpicos contra Cronos e os Titãs, aproveitada para aludir à 
sucessão dos soberanos primitivos dos deuses, ao nascimento do Crónida, à 
dança dos Curetas e à cabra Amalteia (pp. 35-37); o banquete de Tântalo que 
deu a comer aos deuses a carne do filho Pélops (p. 91) e o casamento deste 
com Hipodamia; o apoio de Prometeu e o roubo do fogo para o dar aos 
homens, com os subsequentes castigo de Zeus, que o amarra a um rochedo e 
envia diariamente a águia, e libertação por Héracles (p. 129-130). 

Além destas e de outras referências mitológicas, são muitas as 
informações que Hélia Correia vai espalhando ao longo da narrativa – 
anotações de índole religiosa, linguística, mítica, cultural – que aqui não 
especifico.  

Como o volume anterior, A Coroa de Olímpia aparece ilustrado com 
desenhos, simples e sugestivos, de Henrique Cayatte, que muito o valorizam. 
Ilustrações singelas, de traço seguro, a que já nos habituou. É um regalo 
estético sentir a sugestiva impressão causada pela figura de Tirésias que se 
recorta na luz da entrada, pela sua sombra negra projectada (p. 9); ter de 
imediato, em três ou quatro traços, a percepção da desproporção entre o 
pequeno Mopsos e o corpulento atleta Sícon (p. 89); admirar a ligeireza de 
Mopsos a correr ao longo do Alfeu, na tentativa de encontrar o seu amigo 
Sícon, antes que Hélios, já inclinado ao horizonte, desapareça, Selene tome 
conta do céu e a noite absorva tudo com seus mistérios e medos (p. 94); ver o 
acabrunhado Pélops, autor descoberto do rapto de Sícon, mirrado pela velhice 
e inclinado para um lado devido ao ombro de marfim (p. 117). Uma dupla 
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feliz a de Hélia Correia e de Henrique Cayatte. Aliás bem o ilustra a 
fotografia dos dois que vem reproduzida na badana da capa. 

Em conclusão, A Coroa de Olímpia, como acontecera com O Ouro de 
Delfos, primeiro volume de Mopsos o Pequeno Grego, oferece o mesmo 
prazer estético na leitura e na contemplação das ilustrações; continua a 
acompanhar-nos a alegria, o irrequietismo, a irreverência do pequeno herói 
que nem sempre aceita passivamente os mandatos ou palavras. E, ansiosos, 
esperamos O Carneiro da Cólquida, já anunciado, que naturalmente nos 
proporcionará a companhia de Jasão e dos Argonautas, com suas aventuras na 
terra de Medeia, mas também a presença, intensa e excessiva, dessa terrível e 
fascinante mulher que nunca se deixa vencer ou se dá por vencida. 

 
Assim se tornou o pequeno Mopsos parte importante – ia a dizer 

imprescindível – da nossa bagagem cultural. E a recriação das aventuras do 
neto de Tirésias por Hélia Correia é mais uma demonstração de que os mitos 
da Hélade, a cultura grega, os seus valores continuam nos dias de hoje o 
archote onde brilha «a luz sagrada» que Hércules orgulhoso transportava e 
com que acendeu a «sagrada chama olímpica» – a «luz de Prometeu».  

JOSÉ RIBEIRO FERREIRA 

 
LABIRINTOS DO MITO OU UM FIO DE ARIADNE ? 

(COIMBRA , FACULDADE DE LETRAS, 2005) 
 
Pensamos em grego e falamos em latim. Creio que esta é uma verdade 

inatacável, por muito que se tente atacá-la. Acontecimentos recentes também 
não deixam esquecer o que os antigos Gregos e Romanos fizeram de nós. Há 
alguns dias apenas, a 11 de Outubro de 2006, descobriu-se que uma francesa 
matou os próprios filhos. Uma autêntica Medeia dos nossos dias. O processo 
científico que levou à expulsão do até agora planeta Plutão do nosso sistema 
planetário foi motivado por um astro ao qual se deu o nome de Éris. É 
necessária muita cultura clássica para este baptismo e mais ainda para 
compreender a hilariante ironia ali subjacente. E até os conflitos em torno da 
questão árabe e do terrorismo acabam por nos conduzir à nossa herança 
clássica, como recentemente se viu na polémica gerada à volta da encenação 
da ópera Idomeneu de Mozart, pela Deutsche Oper de Berlim. 
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Mas, vivemos um tempo que, impossibilitado pela natureza de negar a 
sua herança clássica, acaba por castrá-la, limitando-se a deixá-la espreitar 
timidamente nos palcos da vivência quotidiana e, na maioria das vezes, de 
uma forma subvertida. Paralelamente à invasão do audio e do uideo a que 
assistimos no dia a dia, as máquinas de lavar a roupa são baptizadas com 
nomes greco-latinos, bem como refrigerantes, automóveis, cremes de beleza 
ou perfumes de estilistas de renome. Correndo o risco da publicidade 
ilegítima, recordamos apenas alguns exemplos: Ariston, Ceres, Voluo, Clio, 
Eos, Tokalon e Kouros. Por outro lado, a subversão é inevitável e o suposto 
conhecimento da nossa cultura clássica é traído pela «mídia», em vez dos 
media, pelo tão frequente e jornalístico «a par e passo» ou pelos exóticos 
«sáine dái» (entenda-se sine die) ou Atena «náike» (entenda-se Nike). Sic est 
uulgus! 

Apenas mais dois exemplos muito concretos daquele pseudo-saber 
televisivo, promovido pelas revistas do society and beautiful people, em voga 
hoje, mais do que nunca. No passado dia 14 de Setembro, um dos canais 
privados da televisão portuguesa noticiava, lá pelo final do alinhamento do 
telejornal, de acordo com o figurino instituído, em que a «piada» se sucede às 
desgraças e às notícias bombásticas, de modo a fazer a catarse da hora do 
jantar e assim deixar as massas digerirem o repasto com uma nota positiva e 
de humor, noticiava, dizia eu, que na pequena cidade de Pereira, na 
Colômbia, as mulheres decidiram pôr cobro à guerrilha privada dos grupos de 
tráfico de drogas que por ali grassa, fazendo greve aos deveres conjugais, que 
é como quem diz, ao sexo! «Bom! Que original!», pensamos nós, cientes de 
que muito pouco há, de facto, de novo debaixo do Sol, desde os Antigos que 
nos motivam esta reflexão. Mas eis senão quando, o apresentador, 
pomposamente designado de pivot, afirma o carácter absoluta, exclusiva e 
totalmente original da decisão das pereirenses. «Deuses!», voltamos a pensar! 
«Como se pode ignorar tanto a nossa própria cultura e apresentar um 
telejornal para milhões de pessoas? Serão as mulheres de Pereira, na 
Colômbia, mais bem informadas e eruditas do que o nosso apresentador e 
andam a ler Aristófanes, enquanto os maridos andam na guerra da cocaína? E 
será o nosso apresentador apenas um bem-humorado senhor que em casa risca 
um fósforo e afirma que descobriu o fogo?» Seja como for, as Lisístratas do 
século XXI estão muito longe de serem originais e há que dizê--lo! 

Prometi-vos dois exemplos e aqui fica o segundo. Há alguns meses, 
poucos anos talvez, começámos a ser bombardeados com um neologismo, 
daqueles que os iluminados fazedores de opinião inventam na sua 
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inextinguível necessidade de criar, e que passam a usar diariamente como se 
fossem crianças de poucos meses que acabassem de descobrir a primeira 
palavra. Pensamos no termo metrossexual. Para os menos atentos a estes 
modernismos, aparentemente saídos das cabecinhas multicores das quatro 
pequenas de Sex and the City, acrescentamos que se trata de uma palavra 
usada nos meios jornalísticos e nos media em geral, para designar o homem 
moderno, sofisticado, urbano, atento às últimas tendências da moda 
masculina, que corta o cabelo de acordo com os estilistas capilares mais in e 
alinha em práticas até agora reservadas à mulher: faz a depilação, recorre a 
cremes de cosmética, sujeita-se a intervenções plásticas por razões estéticas. 
Ora, o que tem tudo isto que ver com a palavra metrossexual? Em 
sinceridade, não sabemos. Aparentemente, o termo tem a sua raiz em dois 
vocábulos greco-latinos: metrópolis e sexus. Se a primeira é evidente no 
contexto em causa, pelo carácter urbano do objecto designado, a segunda é 
menos óbvia, apenas justificada pela erotomania que hoje parece querer 
dominar todas as dimensões da existência humana. Assim, ser metrossexual 
não passa por ser uma alternativa às possibilidades dos já existentes «hetero», 
«homo» ou «bi», mas apenas um conceito «farinhento», criado em laboratório 
jornalístico. Mas há mais! Aquele elemento «metro», repescado para compor 
esta pérola da linguística moderna, provém, como assinalámos, do grego 
metrópolis (apesar de, teorica e sugestivamente, o elemento poder 
corresponder ao grego metron, «medida», parece-nos que não é esse o 
contexto em causa). Ora, todos aqui sabemos que esse «metro» é na verdade a 
palavra grega meter, metros, i.e., «mãe»! Assim, associar sexus a «mãe» só 
nos pode conduzir a um lugar: aquele que tem sexo com a mãe, ou qualquer 
qualidade sexual ligada à mãe! Ora, o único metrossexual que todos 
conhecemos é Édipo! Esse mesmo, «o dos pés inchados»! Ou não será? 
Sigmund Freud simplesmente teria adorado esta criação da modernidade. 

É, pois, perante estes absurdos e peculiarismos contemporâneos que só 
nos podemos rejubilar com o conjunto de estudos que ora é publicado sob a 
coordenação do Doutor Ribeiro Ferreira, na colecção Estudos, sob a chancela 
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e que motiva a nossa 
presença aqui, nesta tarde de Outono. Trabalhos como este exercem uma 
função pública ao contribuírem para um esclarecimento de quem pensa ter 
encontrado o «ovo de Colombo» em algum hipermercado moderno. 

O texto de abertura, que assenta em questões teóricas e propedêuticas, é 
desde logo um exemplo dessa funcionalidade. Com a clareza e a sapiência 
que lhe são inerentes, a Doutora Rocha Pereira reflecte, em O Mito na 
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Antiguidade Clássica, em torno do mito clássico, apresentando uma útil 
sistematização das várias posições epistemológicas e abordagens de que tem 
sido alvo ao longo da história da sua hermenêutica. A forma como a Doutora 
Rocha Pereira apresenta as diversas escolas interpretativas, da evemerista às 
leituras mais recentes, representadas por nomes como os de Lévi-Strauss e W. 
Burkert, é de uma eficácia difícil de conseguir, o que torna este texto uma 
fonte de bibliografia crítica doravante fundamental e incontornável para todos 
os que entre nós desejem iniciar-se no estudo das problemáticas mitológicas. 

É de novo pensando em Édipo que nos referimos ao estudo de Manuel 
Viegas Abreu. Os méritos que reconhecemos neste texto, que se assume como 
uma proposta para um projecto de interpretação abrangente e relacional dos 
mitos clássicos, são equivalentes aos que destacámos em relação ao texto da 
Doutora Rocha Pereira. Também este Psicologia e Mitos Gregos apresenta 
uma clara e sintética perspectiva da relação da Psicologia com os conteúdos 
mitológicos da cultura grega. Pouca gente haverá que nunca tenha ouvido 
falar do «complexo de Édipo» ou até do de Electra. Foram essas expressões 
germinadas por Freud e Jung, utilizadas para classificar formas de 
relacionamento de filhos com pais, que acabaram por popularizar em grande 
parte as teorias psicanalíticas da mitologia e os próprios mitos em si, na 
aurora do século XX. O Autor parte delas, mas recorda igualmente que 
aqueles dois psicanalistas não estiveram sós na construção desse percurso. 
Não foram sequer os primeiros a desbravar o caminho da relação entre 
Psicologia e Mitologia. Antes deles, estiveram nomes como os de Ribot e 
Wundt, pioneiros nesse domínio como no da génese da própria disciplina 
psicológica. Ficamos assim a saber que Psicologia e Mitologia se 
encontraram no século XIX, para não se abandonarem mais, graças à «função 
social de identificação e coesão comunitária» (Wundt), mas também à sua 
pluralidade de funções. Dispensando o «Édipo sem complexo» de Vernant, o 
Doutor Viegas Abreu não deixa de criticar Freud, ao mesmo tempo que nos 
possibilita uma formação complementar, ao informar-nos das causas por que 
o termo «complexo» evoluiu para um campo semântico de sentido negativo. 

Com Três Poetas, Quatro Personagens: a figura de Electra na 
tragédia grega, Frederico Lourenço abre o painel dos estudos dedicados à 
figura de Electra. Aliás, os textos inseridos nesta rubrica correspondem às 
comunicações que preencheram aquele a que se chamou o Dia de Electra. 
Frederico Lourenço toma Electra como «a mulher arquetípica do drama 
antigo» e estuda-a na perspectiva dos três tragediógrafos maiores. Com um 
aguçado e sempre presente sentido crítico, que não nega, por exemplo, o 
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desconcerto que produz a leitura de uma tragédia como a que Eurípides 
dedicou à filha de Agamémnon, o nosso Autor avalia o desfile das várias 
Electras, ou diversas composições da mesma figura, formuladas de acordo 
com e na dependência das circunstâncias, as necessidades, as emoções e os 
objectivos dos seus autores. Da Electra matricial esquiliana às variações 
euripidianas e posteriores recepções, a perenidade da figura que resiste a 
tantos esboços é o elemento que permite defini-la como heroína da mitologia 
clássica. A mesma que motivou a Sophia o verso que, como o meu colega 
olisiponense, não resisto a citar, dado o seu poderoso impacte: «Porque o 
grito de Electra é a insónia de todas as coisas». 

O segundo estudo dedicado a Electra é da autoria de António Sousa 
Ribeiro. Com Histeria e Mito na Modernidade Finissecular, o Autor 
debruça-se sobre a recepção do mito antigo na obra de Hofmannsthal, 
acabando por se tornar um pretexto para a compreensão dos condicionalismos 
que levam ao retratamento dos mitos clássicos na sua posteridade, em 
qualquer lugar, em qualquer tempo. Serão sempre as vivências próprias do 
tempo de cada autor, as mundividências específicas de cada época, que 
acabam por redimensionar o perfil das figuras clássicas. Estas, por sua vez, 
por simbolizarem e representarem valores e conflitos recorrentes são 
continuamente actualizadas. Os séculos XIX e XX foram particularmente 
férteis nesse processo, como aliás se comprova pela relação entre as obras de 
homens como Hofmannsthal, Freud, Bachofen e Nietzsche, por exemplo. Aí 
se enquadra esta nova Electra, reavaliada com o «novo conceito» de 
histerismo. 

O mesmo tipo de análise faz Carlos Guimarães com o tema de Electra 
nas obras de Heiner Müller e Stefan Schütz. Neste trabalho, que poderia ter-
se chamado «O mito grego por detrás da cortina-de-ferro», é ainda mais 
evidente essa associação do mito clássico com as épocas que o têm vivido. As 
contingências das ideologias que chamam a si situações de controlo social 
colectivo e individual exemplificam-se no facto de um totalitarismo, como o 
que dominou a Alemanha do pós-guerra e que favoreceu o revivalismo das 
figuras mitológicas. Porque são clássicas revivem no imaginário colectivo e, 
porque assim revivem, confirmam-se como clássicas. Como nota o próprio 
Autor, o recurso ao tema eterno confere «a possibilidade de tratar temas da 
actualidade sem que a censura se desse conta», mas, além disso, «o fascínio 
que conduz à canibalização do mito tem sobretudo a ver com a forma como 
nele se organiza um paradigma meta-histórico da conflitualidade humana» (p. 
57). Reinseridas num novo ambiente, as personagens dos mitos, que «são 



Notícias bibliográficas 
 

 

Boletim de Estudos Clássicos — 46 

189 

configurações meta-históricas», «não escapam à peculiaridade da sua 
situação» (p. 59). Ou, dito de outra forma, a própria história das mentalidades 
e da vivência política e social de um povo numa determinada época pode 
também ser percebida através da forma como ele reinterpretou e retratou os 
mitos clássicos. 

Depois de Electra, Ifigénia. O primeiro texto dedicado a esta filha de 
Clitemnestra é da autoria de Paulo F. Alberto, Ifigénia na tradição clássica. 
O latinista percorre o caminho da heroína, partindo da hipótese burkertiana 
do ritual que terá originado o mito, até chegar ao seu tratamento literário, 
entre gregos, mas também entre latinos, com especial atenção dada a Ovídio. 
João Domingues dedica-se depois a O Mito de Ifigénia em Racine. 
Justapostos, os textos dos dois professores funcionam como um tratamento da 
recepção do tema de Ifigénia em contínuo. Mas neste último encontramos as 
óbvias reflexões sobre o contexto francês do século XVII, que produziu as 
originalidades naturais: a construção dos caracteres, o eco do contexto sócio-
político, a introdução de personagens desconhecidas da tradição antiga, como 
Erifile, com funcionalidade própria, ao serviço das intenções do autor. 
Rupturas e continuidades, assim se reformula o trágico na cultura europeia de 
seiscentos. 

Coube a Ludwig Scheidl tratar os Mitos e Figuras Clássicas no Teatro 
Alemão. Em textos recuperados de uma publicação anterior, o Doutor Scheidl 
reflecte acerca da recepção dos temas clássicos na cultura alemã, 
particularizando o assunto com o estudo da presença da figura de Ifigénia em 
Goethe e em Hauptmann. Uma vez mais, é da pervivência do classicismo que 
se trata, desta vez na óptica germânica. E creio poder afirmar que, de algum 
modo, na cultura ocidental, depois do grego e latim, os mitos clássicos falam 
sobretudo alemão. Em parte, esta afirmação era já intuída através dos textos 
acerca do tema de Electra, como se confirma com o que o mesmo professor 
dedica ao tratamento de Cassandra em Christa Wolf, a terminar a nossa 
colectânea. Em todos eles se comprova a ideia de que o tempo faz reviver os 
temas cristalizados pelos antigos gregos com o sopro das realidades 
contemporâneas de cada autor que sobre eles age como Pigmalião sobre a 
estátua. 

Por fim, referimos o estudo de José Pedro Serra sobre Cassandra, a 
terceira heroína mitológica a figurar nesta galeria. Também este Autor discute 
a arqueologia literária do mito daquela heroína. Mas ao mesmo tempo, 
introduz a reflexão exegética que nos permite contextualizar as facetas da 
personagem de modo a compreendê-la nas suas várias manifestações. 
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Particularizando os casos de Ésquilo e Eurípides, José Pedro Serra oferece-
nos uma leitura poético-filosófica, em que as interrogações predominam 
sobre as respostas, como que constituindo um guia para uma leitura em 
constante diálogo com os poetas antigos, nossos antepassados. Sem esquecer, 
porém, que Cassandra é a metáfora perfeita da angústia do conhecimento, 
esse valor absoluto que o Homem, contudo, não se cansa de buscar. 

Para a capa destes Labirintos do Mito, foi escolhido um dos tesouros da 
arte em território nacional: o mosaico do labirinto de Creta, do Museu 
Monográfico de Conímbriga. Nada poderia ser mais adequado. Pois o livro 
que o Doutor José Ribeiro Ferreira nos proporciona agora, enquanto 
coordenador, é acima de tudo um fio de Ariadne que nos permite encontrar 
uma saída para a compreensão dos intrincados caminhos por que o mito 
clássico tem enveredado e percorrido ao longo da sua História. Assim o 
lessem muitos dos que nos rodeiam e menos absurdos se diriam, menos falsas 
verdades se escreveriam, menos ingenuidades culturais se revelariam, mais 
constância e perenidade do Ser Humano se confirmariam. Non noua, sed 
noue!  

NUNO SIMÕES RODRIGUES 


