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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem o propósito de apresentar uma releitura de dois 
mitos gregos, a fim de somá-los. São eles: o mito d’As Três Moiras e o mito de Eco e 
Narciso, cujas narrativas estão presentes nas obras Metamorfoses e Teogonia, dos poetas 
clássicos Ovídio e Hesíodo, respectivamente. Para isso, inicia-se uma análise da influência 
que o legado dos mitos gregos exerce sobre a humanidade até atualmente. É necessário narrar 
e analisar cada um dos mitos separadamente. Também são analisados aspectos teóricos sobre 
elementos naturais, como tempo e espaço, e há reflexões acerca de a quais categorias 
pertenceriam as diferentes formas de vida citadas na mitologia grega, como os humanos, as 
ninfas e os deuses, e as características que os estabelecem tal como são. Na definição do ser 
chamado “ninfa” são citadas as considerações de Giorgio Agamben. Também são analisadas 
as teorias do campo da Física. Ressalta-se que, ao final deste trabalho, apresenta-se uma nova 
interpretação de ambos os mitos gregos. 

 

Palavras-chave: mito; Eco; Moiras; natureza; mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de conclusión de curso tiene el propósito de presentar una relectura de dos 
mitos griegos, a fin de sumarlos. Son ellos: el mito de las Tres Moiras y el mito de Eco y 
Narciso, cuyas narrativas están presentes en las obras Metamorfoses y Teogonía, de los poetas 
clásicos Ovidio y Hesíodo, respectivamente. Para eso, se inicia un análisis de la influencia que 
el legado de los mitos griegos ejerce sobre la humanidad hasta actualmente. Es necesario 
narrar y analizar cada uno de los mitos por separado. También se analizan aspectos teóricos 
sobre elementos naturales, como tiempo y espacio, y hay reflexiones acerca de qué categorías 
pertenecen a las distintas formas de vida citadas en la mitología griega, como los humanos, las 
ninfas y los dioses, y las características que los establecen tal como son. En la definición del 
ser llamado de “ninfa” se citan las consideraciones de Giorgio Agamben. También se analizan 
las teorías del campo de la Física. Se resalta que, al final de este trabajo, se presenta una 
nueva interpretación de ambos los mitos griegos. 

 

Palabras clave: mito; Eco; Parcas; naturaleza; mundo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Desde os primórdios de nossa existência, a humanidade se submete a dois ímpetos 
inatos: o primeiro deles, como seres sociáveis que somos, é o de nos aglutinarmos em 
comunidades, – o que implica na instauração de uma sociedade – e, somando-se a isso, temos 
também o ímpeto de buscar explicar as forças da natureza, com seus ciclos e seus fenômenos, 
aos quais sempre estivemos sujeitos. Toda sociedade acaba por estabelecer seus traços 
definidores, ou seja, a sua cultura. E dentro destes parâmetros criados, os membros herdam 
um compêndio de referências e ensinamentos, que englobam não só a perspectiva de 
moralidade e boa convivência, como também procura responder qual foi a origem de tudo o 
que está ao nosso redor, nossa própria história em meio a isso e qual seria nosso fim. A partir 
de uma cultura surgem símbolos que a definem. O símbolo que provavelmente mais se 
destaca entre todos os possíveis são os mitos. Aos mitos devemos as primeiras explicações 
sobre a criação do mundo, a origem do ser humano, o fim de tudo e o que haveria em um 
plano além do físico; a eles também se devem as primeiras explicações para os fenômenos tão 
comuns da natureza, como as chuvas, os raios, o fogo e até a morte.  
 A essas questões e outras a humanidade sempre procurou responder e, segundo o Dr. 
Carlos Byington, psiquiatra e analista junguiano, no prefácio de abertura para J. S. Brandão 
(1996, p. 9), C. D. Jung foi quem possibilitou à área da Psicologia abrir o caminho para 
construir e analisar o processo de criação de uma “Consciência Coletiva” a partir dos mitos, 
tendo como base o conceito de arquétipo. Cada cultura sendo formada por um conjunto de 
símbolos – sejam estes as festas, os costumes, as leis, os esportes, etc. – e cada qual sendo 
ativo dentro dos moldes de sua respectiva instituição, compõe a identidade cultural de um 
povo. Mas os mitos se destacam “devido à profundidade e abrangência com que funcionam no 
grande e difícil processo de formação da Consciência Coletiva”. 
 Nesse sentido, se o mito abre as portas para a Consciência Coletiva, esta por sua vez 
leva ao Inconsciente Coletivo. Este último, ainda segundo Jung, “não é somente a origem da 
Consciência, mas, também, sua fonte permanente de reabastecimento”. É do Inconsciente que 
vem o mito, uma vez que toda sociedade tem a necessidade de atribuir explicações às mesmas 
questões; é dele que vem e é para lá que vamos ao buscar as referências que a caminhada no 
processo existencial exige dos indivíduos. O mito nunca perde sua importância ou relevância; 
é uma fonte imaginativa e imagética inesgotável de ensinamentos, pois o mito se alimenta de 
si mesmo.  
  Mesmo como uma sociedade ocidental de predominância cristã, os mitos gregos ainda 
exercem sua influência sobre nós com significado muito tocante; uma vez que, ao se propagar 
“a árvore mítica Judaico-Cristã”, esta encontrou ali e em outras culturas, um compêndio 
grandioso de símbolos, em sintonia com as forças da natureza, para compor os seus próprios 
contornos culturais. 

 Tendo em vista a importância e a influência dos mitos gregos até nossos dias, o 
propósito do presente trabalho é analisar dois mitos, presentes nas obras dos poetas clássicos 
Ovídio e Hesíodo, acrescentando uma percepção físico-espacial para, ao final, oferecer uma 
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nova interpretação a ambos que seja capaz de somá-los e apresentar uma nova conclusão. São 
eles: o Mito de Eco e o Mito d’As Moiras1. 
 Eco é uma ninfa amaldiçoada pela deusa Hera: tornou-se incapaz de falar por livre e 
espontânea vontade, de modo que nunca mais pode pronunciar a primeira palavra de um 
diálogo, sendo assim condenada a apenas repetir a última palavra dita por outrem que 
estivesse em sua presença.  
 Já as Moiras são divindades muito poderosas. Cloto, Láquesis e Átropos são as 
responsáveis por tecer o manto do futuro e, em conjunto, são a personificação do Destino, 
uma força da qual nem mesmo os deuses podem escapar. O próprio Zeus, Pai dos Deuses e 
dos Homens, alega reconhecer o poder dessas suas três filhas e declara que nem mesmo ele 
tem poder para influenciar ou mudar o seu trabalho. 
 A questão que se apresenta neste momento é: como podem estar relacionadas estas 
figuras de posições antagônicas, cada uma em sua própria narrativa? Como uma ninfa 
amaldiçoada pode estar relacionada a três deusas de poder tão intimidador?  

A ocasião permite uma interpretação que estabelece uma relação de reciprocidade 
entre estas personagens, a ser demonstrada aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 “Em Roma, as Parcas foram, a pouco e pouco, identificadas com as Moîras, tendo assimilado todos os 

atributos das divindades gregas da morte. Na origem, todavia, as coisas eram, possivelmente, diferentes: as 
Parcas, ao que parece, presidiam sobretudo aos nascimentos, conforme, aliás, a etimologia da palavra. Com 
efeito, Parca provém do verbo parere, "parir, dar à luz". Como no mito grego, eram três: chamavam-se Nona, 
Decima e Morta. A primeira presidia ao nascimento; a segunda, ao casamento; e a terceira, à morte. Diga-se, 
de passagem, que Morta tem a mesma raiz que Moîra, possivelmente com influência de mors, morte. 

Tão grande foi, porém, a influência das Moîras sobre as Parcas, que estas acabaram no mito latino tomando de 
empréstimo os três nomes gregos, com suas respectivas funções. Nona, Décima e Morta passaram a ser apenas 
‘nomes particulares’.”. (BRANDÃO, 1996. p. 232). Devido a isto, utilizar-se-á no presente texto apenas os 
nomes gregos das divindades citadas, com exceção de fragmentos das obras de referência.  
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2.  O MITO DAS TRÊS MOIRAS 

 

 A fim de prosseguir com a noção proposta nesta introdução, primeiramente, 
analisaremos o mito d’As Moiras. São citadas na Teogonia, de Hesíodo, poeta clássico que 
descreve a origem dos deuses e do mundo. Lembremos, pois, um pouco da narrativa clássica 
até o ponto que nos interessa. 

Antes, existia o Caos, descrito como um “abismo profundo”, “vazio primordial”, ou 
ainda, “espaço incomensurável”, seguindo o resumo feito por Brandão (1996, p. 153). Em 
seguida, surge Géia, a Terra; o mundo em si, onde habitarão tanto os humanos quanto os 
deuses, com contornos definidos em oposição ao Caos, e que proverá a subsistência de tudo o 
que surgir depois dela. Juntamente com Caos e Géia, aparecerem Tártaro e Eros.  

 Sozinho, Caos dá origem a Érebo (a escuridão total) e Nix, a Noite (a escuridão 
parcial). Por sua vez, levados por Eros, Érebo e Nix se unem em amor2, gerando divindades 
de natureza opostas à de seus progenitores: Éter (a luz total) e Hemera, o Dia (a luz parcial). 
Porém, Nix gerou sozinha outras divindades e são eles: Tânatos (Morte), Hipno (Sono), 
Momo (Sarcasmo), Nêmesis (Vingança; sentido de “justiça divina”), Éris (Discórdia), Gueras 
(Velhice), Moro (Destino), as Queres, as Héspérides e as Moiras. 

 Mais adiante em sua obra, Hesíodo volta a citar as Moiras, mas então, como filhas de 
Zeus com sua segunda esposa, a deusa Têmis (Justiça Divina), com quem gerou dois trios de 
filhas: o primeiro, as Horas (Eunômia, Dique e Irene), e o segundo, as Moiras (Cloto, 
Láquesis e Átropos). 

 É curioso o modo como Hesíodo vincula estas divindades a duas origens. Como filhas 
de Nix, cabe a Moro o papel do “destino”, sendo que tanto “Moro” quanto “Moîra” vem da 
mesma família etimológica. Assim, construiu-se a noção de uma única Moira, inabalável, 
impessoal e intransponível, que atribuía a cada humano o seu quinhão de vida e, dentro desta, 
a devida proporção de felicidades e desgraças3. Representava a personificação de uma lei 
fundamental, necessária à organização do universo determinada por Zeus, não só o destino do 
qual não era possível fugir ou refutar. A esta lei todos os outros deuses deviam respeito 
absoluto, pois desrespeitá-la significava ameaçar a paz vigente sob o domínio do Pai de 
Todos. 

 Deve-se à autoridade dessa Moira suprema o destino ao qual estão previamente 
ligados os heróis das narrativas de Homero. Aos humanos cabe o destino de morrer, tanto para 
os cidadãos comuns, quanto para os heróis. As massas devem perecer para que o índice 
populacional não exceda seu peso sobre Géia, mas aos herois cabe o papel de realizar grandes 
feitos, que serão cantados para multidões através dos tempos pelos melhores aedos. Esta é a 
chance que possuem de sobreviver às suas próprias mortes: através da memória. Para 
demonstrar a força e importância dessa lei, temos o exemplo de Ulisses.  

                                                           
2 “Do Caos Érebos e Noite negra nasceram./ Da Noite aliás Éter e Dia nasceram,/ gerou-os fecundada unida a 

Érebos em amor.” v.v. 123–125. (HESÍODO; TORRANO, 1995, p. 91). 
3 “Originariamente, cada ser humano tinha a sua moîra, a saber, "sua parte, seu quinhão", de vida, de felicidade, 

de desgraça.” (BRANDÃO, 1996, p. 230). 
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Após passar por vários perigos e provações, dos quais escapa graças à astúcia de que é 
dotado, este herói constrói sua odisséia: uma história digna de ser contada. Mas quando 
alcança a ilha de Calipso, Ulisses está em um lugar situado fora do espaço-tempo: a divindade 
está presa entre o mundo e o fim deste, longe tanto dos mortais quanto dos deuses. Ali, todos 
os dias são lindamente iguais e o herói vive com a donzela idilicamente. Porém, a deusa 
Atena não pode permitir que Ulisses viva mais tempo longe de Ítaca: se permanecer na ilha de 
Calipso, sua odisséia termina, e o pior, tem um final vago. Se Ulisses simplesmente 
desaparecer, os aedos não poderão cantar seus feitos sendo que sua viagem de regresso não 
foi concluída, sua história como um todo se perderá e, ao final, ele próprio não terá cumprido 
o objetivo que possui no mundo sendo um membro pertencente à casta dos herois gregos.  

Sendo assim, Atena apela junto a Zeus. Este determina que o herói deve regressar à 
terra-pátria e envia o mensageiro divino, Hermes, até Calipso para transmitir-lhe sua ordem. 
A ilha é distante demais, para desgosto do deus, mas sendo seu território, cabe a ela ouvir a 
notícia e libertar Ulisses por sua própria vontade. O herói não está presente quando Hermes 
visita a ilha: sozinho, contemplava o mar, chorando de nostalgia por Penélope e Ítaca. Quando 
se encontra novamente com a donzela divina, o deus de pés alados já havia partido. 

 Calipso revela a novidade para Ulisses, mas tenta dissuadi-lo de partir: propõe-lhe que 
permaneça ao lado dela e, em troca, ela lhe proveria a juventude e beleza eternas, 
equiparando-o a um deus. No entanto, o herói não considera a opção; sabe que se não concluir 
sua viagem, sua história será esquecida, já que nenhum mortal sabe que vive naquela distante 
ilha. Tornar-se um deus seria uma imensa glória e lhe permitiria escapar da aflição que 
aguarda a todos que descem ao Orco; agonia esta que ouviu do próprio Aquiles. Porém, seria 
uma glória anônima: ninguém saberia o que aconteceu com ele e, no fim das contas, uma 
glória anônima é equivalente à glória nenhuma. Ulisses deve retornar e viver entre mortais, 
para morrer igualmente. Sua odisséia, então finalizada, é digna de ser cantada (VERNANT, 
2000, p. 130 –133).  

Portanto, este destino onipotente e inalterável se devia à Moira e, quando esta 
determinava que algo deveria suceder a alguém, todos os seres se submetiam a sua ordem. A 
partir das narrativas homéricas, a Moira se dividiu em três divindades personificadas, cada 
uma contendo um papel, devidamente vinculado à raiz de seu nome: Cloto, a Fiandeira, era a 
responsável por confeccionar os fios da vida, trabalhando no fuso; Láquesis, a Sorteadora, se 
incumbia de sortear/escolher ao acaso um fio da vida por vez, construindo a trama de um 
manto e bordando-o, determinava o destino de cada um; Átropos, a Inflexível, (a mais temida 
das três) era a encarregada de cortar os fios da vida, assim provocando a morte dos mortais. 
“Não volta atrás” em sua ação e, devido a isso, é impossível contestar sua decisão 
(BRANDÃO, 1996, p. 231).  

Juntas, as irmãs somam suas funções, tecem ininterruptamente o manto do futuro, 
onde está bordado o destino de deuses e mortais, ano após ano. Os adivinhos têm a 
capacidade de espiar sua confecção, com a prévia permissão das próprias deusas-tecelãs e 
transmitem aos outros as informações do por-vir; Apoio, o oráculo dos deuses e Tirésias, o 
maior adivinho que habitou entre os mortais, são os principais exemplos de pessoas dotadas 
de tal capacidade. 
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Como filhas de Nix, as Moiras são classificadas como entidades de natureza sombria e 
geram temor no âmago dos mortais, pois, para estes descer ao Orco é um momento de 
profundo desespero. São deusas sombrias assim como outros deuses temíveis, que expressam 
sentimentos fortemente negativos (como Discórdia e Vingança, por exemplo), mas estão 
“genetica” e conjuntamente ligadas a estas e outras divindades de caráter igualmente sombrio, 
mas que personificam características naturais, consequências da passagem do tempo, Velhice 
e Morte. Assim, estes irmãos, filhos da Noite por partenogênese, são forças constituintes da 
Natureza e são inseparáveis, tanto entre si quanto das leis do mundo; são forças poderosas e 
anteriores a Zeus e seu reinado, portanto, a serem obrigatoriamente introduzidas por este no 
arranjo da organização universal.  

Já como filhas de Zeus e Têmis, as Moiras ainda são divindades muito poderosas e 
respeitadas, porém, por serem suas descendentes, estão submetidas à sua autoridade paternal. 
Sendo provenientes do Rei dos Deuses, significa dizer que Zeus, ainda que indiretamente, tem 
sua porção de autoridade sobre o Destino, o qual idealizou para ser um pilar firme e 
inabalável sobre o qual construiu o seu modelo de organização universal, após tomar para si o 
trono de seu pai, Cronos.  

As duas versões do nascimento deste trio de divindades dadas por Hesíodo em sua 
Teogonia, sem que uma invalide ou contradiga a outra, implica dizer que as Moiras possuem 
uma “origem dupla antinômica”: são sombrias, porém, garantem a manutenção do equilíbrio 
universal. Em sua natureza ambígua: 

 
são o limite positivo, constitutivo e configurativo de cada ser divino ou humano e — 
por isso mesmo — são o limite negativo, coercitivo e cancelante: elas afirmam tudo 
o que um ser é e pode ser e negam tudo o que ele não é e não pode ser. A afirmação 
do que é e pode ser é já em si mesma a negação do que não é nem pode ser. A dupla 
filiação das Moirai indica, nos termos próprios do pensamento mítico, que toda 

afirmação implica a negação (omnis affirmatio est negati) (HESÍODO; 
TORRANO, 1995, Pág. 67). 
 

 Tendo em vista estas explanações acerca da função e autoridade desse trio de deusas, 
resta analisar e comprovar a ligação entre As Moiras e a ninfa Eco. 
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3. O MITO DA NINFA ECO 

 

 Agora, é necessário relembrar e analisar o mito de Eco. O jovem Narciso e a ninfa Eco 
são duas figuras cujos mitos se entrelaçam, mas antes de iniciar esta narrativa, é preciso 
conhecer a história do adivinho Tirésias, personagem de grande relevância e vinculado a 
outros mitos magnânimos, tais como Édipo e Ulisses. 

 O poeta clássico Ovídio legou-nos estas histórias em sua obra Metamorfoses e assim 
inicia a narração sobre Tirésias: 

 
[...] 
Diz-se que Júpiter, distendido por ação do néctar, 
esquecera seus sérios cuidados e se dera a gracejar com Juno, 
despreocupada também. Disse-lhe: ‘Não há dúvida de que    
o vosso prazer é mais intenso do que aquele que os homens sentem.’ 
Ela nega isso. Acordam em consultar a opinião  
do douto Tirésias. Este conhecia o prazer dos dois sexos,  
pois, havendo ferido a golpes de bastão duas grandes serpentes 
que copulavam na verdura da floresta, é mudado,     
coisa prodigiosa, de homem em mulher, e assim vivera 
por sete outonos. No oitavo, voltou ele a vê-las e disse-lhes: 
‘Se as feridas que recebeis têm tanto poder que mudam 
No contrário a condição do agressor, vou ferir-vos de novo!’ 
E, tendo ferido as mesmas serpentes, recobrou a primitiva forma   
E voltou ao aspecto original. [...] (OVÍDIO; DIAS, 2017, p. 185). 

 

 Tendo Tirésias se transformado em mulher como castigo por interferir no processo de 
cópula das duas serpentes, a própria Hera, divindade que preside os casamentos, teria sido 
autora de tal ação milagrosa. Por sua vez, ao viver sob a condição de mulher, Tirésias teria 
aprendido tudo o que há para se saber sobre as fêmeas da espécie humana: a realizar os 
afazeres domésticos, o modo de se portar de acordo com cada ocasião, além de todos os tipos 
de pensamentos: preocupações, fantasias e desejos que ocorrem a todas as mulheres. Então, 
retorna à floresta e se depara com, justamente, a mesma situação que o transformou em 
mulher por sete anos. Conjecturando que aprendera tudo sobre como é ser uma mulher, 
Tirésias separa as serpentes outra vez e é castigado ao contrário: volta a ser um homem.  

Devido a este episódio fantástico, o casal de deuses concorda em escolhê-lo como juiz 
de sua discussão, pois Tirésias viveu uma situação inédita, tanto para os mortais quanto para 
os deuses, e seu conhecimento haveria de desempatar a questão debatida. 

Ao encontrar-se com seu juiz, Tirésias afirma concordar com Zeus, dando-lhe o ganho 
da causa. Muito envergonhada, não só por perder a discussão, mas também por ter revelada 
uma verdade profunda sobre ela própria e todas as fêmeas, Hera o condena à cegueira antes de 
partir rapidamente dali. Zeus, por sua vez, se apieda de Tirésias e no lugar na visão que 
perdera por apoiá-lo, lhe dá outra forma de enxergar o mundo: cede-lhe a capacidade de ver 
que está para acontecer. 

 
[...] 
Diz-se que a filha de Saturno se terá ofendido para lá do que seria 
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justo e de modo desproporcional à matéria, e condenou os olhos 
do seu juiz a uma noite eterna. Mas o Pai Todo Poderoso    
(realmente não é possível a um deus invalidar a obra de outro deus) 
no lugar da visão que lhe fora roubada, concedeu a Tirésias 
o conhecimento do futuro e, com esta honra, aliviou-lhe a pena. [...] (OVÍDIO; 
DIAS, 2017, p. 185). 

 

 Com a permissão do Pai de Todos, Tirésias passa a espiar o trabalho d’As Moiras e 
suas respostas precisas às perguntas que ouvia conferiram-lhe uma fama crescente. Deve-se à 
ninfa Liríope uma das respostas que lhe proporcionaram tal fama, e que veio a confirmar a 
exatidão de suas profecias. Após ser raptada e violada pelo rio-deus Cefiso, a bela ninfa pariu 
um menino, de beleza grandiosa e provavelmente nunca vista. A este filho deu o nome 
Narciso e, temerosa por seu futuro, recorreu a Tirésias.  

 
[...] 
A azulada Liríope foi quem primeiro comprovou a fidelidade 
dos oráculos dele. O Cefiso envolveu-a, um dia, 
em sua sinuosa corrente e violou-a em suas águas. 
De seu ventre cheio, a belíssima ninfa deu à luz uma criança, 
que já então podia ser amada, a quem chamou Narciso. 
Consultado sobre se este veria os longos dias de uma velhice avançada,  
respondeu o profético adivinho: ‘Se ele não se conhecer.’ [...] (OVÍDIO; DIAS, 
2017, p. 187). 

 

 Por anos, ninguém poderia compreender o que poderia querer dizer o adivinho, mas, 
conforme o próprio poeta em sua obra, as circunstâncias da morte de Narciso eram por 
demasiado estranhas e sobrenaturais.  

 Narciso cresce, torna-se um belo jovem e acende paixões nos corações de muitos que 
têm a oportunidade vê-lo. No entanto, Narciso não se deixa envolver pelos sentimentos 
amorosos, de modo que não existe alguém que tenha conseguido conquistar seu afeto e 
reciprocidade. Dentre estes rejeitados, somavam-se muitos jovens e ninfas: 

 
[...] 
De fato, o filho de Cefiso tinha somado mais um aos seus quinze 
anos e poderia considerar-se tanto uma criança como um jovem. 
Muitos jovens, muitas donzelas o desejaram. 
Mas (havia tão áspera soberba em tão aprazível beleza) 
jovem nenhum, nenhuma donzela lhe tocou o coração. [...] (OVÍDIO; DIAS, 2017, 
p. 187). 

 

 Como todos os jovens de sua idade, Narciso se ocupava com a caça. Um dia, se 
separou do grupo com o qual saíra para caçar e se perdeu na floresta. Eco cruza seu caminho, 
mas ela não manifesta sua presença no mesmo local; se mantêm oculta e põe-se a espiá-lo 
através da vegetação: 

 
[...] 
Ora, tendo visto Narciso a deambular por regiões isoladas, 
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foi tomada de amores por ele e, furtivamente, segue-lhe os passos. 
E quanto mais o segue, mais próxima está da chama em que arde, 
exatamente como o inextinguível enxofre que reveste a extremidade 
das tochas é incendiado pela proximidade da chama. 
Oh! Quantas vezes desejou aproximar-se com palavras ternas 
e usar de carinhosas súplicas! Impede-lho a natureza, e nem lhe 
consente que tome a iniciativa. Mas está disponível, isso lhe permite,  
para esperar os sons, aos quais devolve as próprias palavras. 
Ora aconteceu com o jovem, afastado do grupo fiel de seus companheiros, 
havia gritado ‘Ei! Está aí alguém?!’ E, ‘alguém’, respondera Eco. 
Estupefato, faz rodar a vista para todos os lados e grita a plenos 
pulmões: ‘Vem!’ E ela chama a quem a chama. Volta-se ele 
e, de novo, porque ninguém vinha, grita: ‘Por que foges de mim?!’ 
E recebeu de volta as palavras que pronunciou. 
Insiste e, iludido, pela imagem da voz que responde, exclama: 
‘Vem cá! Encontremo-nos!’ Eco, que jamais teria respondido, 
fosse a que som fosse, com maior agrado, repetiu: 
‘Encontremo-nos!’ Secundando ela as próprias palavras,  
sai da floresta e avança, disposta a abraçar o cobiçado colo.  
Ele foge. E diz, ao fugir: ‘Retira as mãos deste aperto! 
Antes morrer que seres senhora de mim!’  
Ela repetiu apenas ‘... que seres senhora de mim.’ 
Desprezada, oculta-se nas florestas e, envergonhada, cobre a face 
Com folhagem e desde então, vive em solitários antros. [...] (OVÍDIO; DIAS, 2017, 
p. 189). 

 

 Porém, antes de viver em florestas semelhantes às que Narciso e os outros jovens de 
sua idade embrenhavam-se para caçar, Eco era uma bela ninfa que habitava os amplos e 
luminosos salões do Olimpo. Era conhecida por ser particularmente tagarela. Assim, quando 
Zeus costumeiramente saía para deitar-se com suas amantes, as outras ninfas, escondido das 
vistas de sua legítima esposa, Eco se encarregava de distrair Hera com longas e superficiais 
conversas. Usando sua lábia como artifício, a ninfa conseguia mais tempo para que suas 
companheiras fugissem antes que a deusa tivesse oportunidade de testemunhá-las deitadas 
junto ao Rei dos Deuses. Por determinado tempo o engodo funcionou, mas no dia em que a 
deusa apercebeu-se que tanto a ninfa quanto o marido a enganavam daquela forma, Hera 
castigou Eco: a ninfa, que até então fazia um uso loquaz e eficiente de sua própria voz, a 
partir daquele momento nunca mais poderia usá-la à vontade e, para isso, jamais tornaria a 
iniciar uma conversa, dizendo a primeira frase. Como consequência desta maldição, Eco 
apenas repete o final das frases pronunciadas por outrem. É sob esta condição que vive 
quando surge a ocasião em que se encontra com Narciso. 

 
[...] 
Viu-o, quando encaminhava para as redes os ansiosos veados, 
a ninfa retumbante, a que aprendeu a responder a quem fala 
e a não ser ela a falar primeiro, Eco, a que repete o som. 
Eco ainda tinha corpo, não era só voz! E, contudo, loquaz, 
não fazia da boca um uso diferente daquele que hoje faz, 
de modo que podia repetir as últimas de muitas palavras. 
Fora Juno quem isto fizera, porque quando, às vezes, teria podido 
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surpreender no monte as ninfas deitadas com Júpiter, 
sabedora disso, retinha ela a deusa com longa conversa 
enquanto as ninfas fugiam. A filha de Saturno, sabedora disso, 
diz-lhe: ‘Ser-te-á reduzida a faculdade dessa língua 
pela qual fui enganada, e muito reduzido o uso da tua voz’. 
E com os fatos confirma as ameaças. Eco, entretanto,  
repete o final da frase e devolve as palavras ouvidas. [...] (OVÍDIO; DIAS, 2017, p. 
187). 

 

 Está situada a condição que aflige Eco. Narciso prontamente a rejeita e, desprezando-
a, foge para longe dali. O amor intenso que a ninfa teve pelo jovem a fez ressentir em uma 
medida extrema a aflição e a raiva que dela se apossaram. Escondendo-se nas profundezas das 
florestas, Eco se oculta com as folhas caídas e se isola completamente do convívio com 
quaisquer outras criaturas. Aos poucos, seu corpo míngua, a cor lhe escapa da pele e, por fim, 
a carne se esvai. Da outrora bela ninfa, restou-lhe de vida apenas a voz. 

 
[...] 
Desprezada, oculta-se nas florestas e, envergonhada, cobre a face  
com folhagem e, desde então, vive em solitários antros.  
Mas seu amor mantém-se, e cresce até com a dor da recusa. 
E as preocupações, que lhe tiram o sono, mirram-lhe o infeliz corpo, 
a magreza enruga-lhe a pele, e todo o humor de seu corpo 
se evola no ar. Apenas lhe restam a voz e os ossos. 
E a voz mantém-se. Dizem que os ossos assumiram a forma de pedras. 
Oculta-se nas florestas a partir daí, e não é vista em monte nenhum. 
Toda a gente a ouve. É som que nela vive. (OVÍDIO; DIAS, 2017, p. 189). 

 

 Mas Narciso ainda não está totalmente desvinculado de Eco. Assim como a rejeitou 
com desprezo e fugiu, já fizera o mesmo com outros incontáveis corações que arderam por ele 
e sofreram a dor de sua rejeição. Eis que um pobre ser rejeitado, entre tantos, clamou ao céu 
que Narciso viesse a amar alguém a quem ele não poderia possuir, assim como muitos jovens, 
moças e ninfas o desejaram e não puderam sequer falar-lhe ou tocá-lo. A deusa Nêmesis ouve 
este pedido e prepara para Narciso o castigo apropriado.  

 Um dia, novamente apartado dos colegas de caça com os quais formava um grupo, 
Narciso chega às profundezas de uma floresta, onde há uma fonte d’água cristalina, fresca e 
tão perfeitamente desenhada pela natureza, que o rapaz se sente atraído até o local por sua 
beleza. Aquela fonte é desconhecida e, por isso, virgem; nenhum pastor tem conhecimento de 
sua localização, de modo que jamais houve quem levasse seu rebanho ali para que os animais 
pudessem beber, e nem mesmo os animais selvagens, habitantes inerentes das florestas, 
sabiam que havia uma fonte, isolada e segura, da qual poderiam usufruir. O primeiro a se 
inclinar para beber daquela água fora Narciso. 

 E assim cai na armadilha, cumprindo a profecia de Tirésias. Ao vislumbrar um jovem 
de beleza fascinante dentro da água, Narciso se põe a admirá-lo por longas horas, horas estas 
que se tornam dias inteiros.  

 O jovem permanece ao lado da água, admirando os contornos do rapaz que vê ali, mas 
não entende por quê a bela criatura que vislumbra e parece correspondê-lo sempre lhe escapa 
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quando mergulha os braços na água para tentar alcançá-lo. Narciso passa a conjecturar que o 
jovem a quem ama responde suas lisonjas para dar-lhe esperanças e, em seguida, foge de seu 
contato, em uma diversão muito cruel.  

 Enfim, já fraco e sem cor, Narciso apercebe-se de que o jovem a quem ama e admira 
dentro da fonte d’água é ele próprio. Lamentando o seu infortúnio, Narciso tomba sobre a 
relva, morto. E Eco, que continuou a segui-lo, permaneceu ao seu lado, oculta, repetindo seus 
lamentos, pois, apesar de rejeitada, não pode impedir seu amor pelo jovem de crescer. 

 
[...] 
Esse sou eu! Apercebi-me disso e nem a minha imagem me engana! 
Abraso-me de amor por mim! Atiço e sofro o efeito das chamas! 
Que hei de fazer? Requestar ou ser requestado? Que hei de esperar? 
Em mim está o que cobiço. A riqueza me empobrece. 
[...] 
A dor já me rouba as forças, e não me resta 
muito tempo de vida. Sucumbo na flor da idade. 
A morte não me é pesada, ela alivia-me as dores. 
[...] 
Com as lágrimas perturbou as água e a imagem desvaneceu-se 
na ondulação do lago. Ao vê-la afastar-se, gritou: 
‘Para onde vais!? Espera! Não me deixes, cruel, 
a mim que te amo! Possa eu ao menos olhar o que tocar 
não posso e assim alimente minha triste loucura!’ 
E, entre lágrimas, rasga sua veste de cima a baixo e fere 
o peito desnudo com as mãos cor de mármore. 
[...] 
Já nem existe cor, mistura de branco e rubro, nem ânimo, 
nem forças, nem os encantos que admirava há pouco, 
Nem se mantém o corpo que Eco amara outrora. 
Mas esta, ao vê-lo, irada e ressentida embora, compadeceu-se dele 
e sempre que o infeliz jovem gritava ‘ai!’, 
com a voz em eco, ela respondia ‘ai!’. 
E quando com as mãos, ele feria seus braços  
ela devolvia o mesmo som dos golpes. 
Foram estas as últimas palavras ao voltar a olhar a fonte: 
‘Oh! Jovem amado em vão!’ A encosta devolveu as palavras todas. 
E dizendo ele ‘adeus!’, também Eco respondeu: ‘Adeus!’ 
Ele deixou cair na erva verde a cabeça cansada.  
A morte fechou os olhos que admiravam a beleza do dono. 
E ainda depois de ser recebido na mansão infernal 
se contemplava na água do Estige. Choraram-no as Náiades, 
suas irmãs que, cortando o cabelo, o ofertavam ao irmão.  
Choraram-no as Dríades. Eco repercute o choro.  
Preparavam já as tochas que se agitam no ar, o férreo e a pira, 
mas em parte alguma se encontrava o corpo. No lugar do corpo, 
encontraram uma flor amarela com pétalas brancas em volta do centro. [...] 

(OVÍDIO; DIAS, 2017, p. 195 – 197). 

 

 Como prova de sua breve existência, mas digna de ser lembrada, tanto por mortais 
quanto pelos deuses, um ato milagroso ocorre: ao invés de receber os ritos fúnebres 
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tradicionais, sem os quais a psique de um mortal não pode ser transportada pelo barqueiro 
Caronte até a outra margem do rio Estige, o corpo de Narciso é transformado em uma flor 
que, igual ao jovem de cujo corpo se originou, é de beleza inédita: branca como sua pele que 
lembrava o mármore e amarela como seus cabelos que cintilavam como o Sol. 

 Quanto à ninfa Eco, ela não torna a ser mencionada em outros mitos. Seu corpo 
desaparece e só lhe resta sua própria voz, com a qual, ela continua a responder com chamados 
idênticos aos que ouve. 
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4. O SER “NINFA” 

 

Sabemos que Eco é uma personagem pertencente à classe das ninfas. E sobre as ninfas 
é sabido que: A) são criaturas míticas; B) é um tipo de forma de vida composta apenas por 
indivíduos femininos; C) se diferenciam das mulheres humanas por estas pertencerem a uma 
existência mortal, finita, e das deusas, de existência infinita, precisamente definidas dentro da 
classe dos imortais; D) são descritas como belas jovens virginais, porém, mais belas que as 
mulheres e menos belas que as deusas; E) podem contrair núpcias tanto com os homens 
quanto com os deuses. Estão sempre situadas entre a glória extrema dos deuses e a 
mediocridade dos humanos, e isto leva a perguntar: o que é uma ninfa? 

Em seu texto Ninfas, Giorgio Agamben descreve o episódio de uma troca de cartas 
entre os amigos Jolles e Warburg, em Florença, no ano de 1900, em que Jolles pergunta a 
Warburg “o que vem a ser uma ninfa”, conversa esta que surge a respeito de uma figura 
feminina pintada na capela Tornabuoni por Ghirlandaio e vislumbrada por Jolles. A esta 
pergunta, Warburg respondeu: “conforme sua realidade corpórea, ela pode ter sido uma 
escrava tártara libertada [...], mas, segundo sua verdadeira essência, ela é um espírito 
elementar (Elementargeist), uma deusa pagã no exílio [...]’.” [grifo nosso] (AGAMBEN, 
2012, p. 49). 

 Foi esta última parte da definição dada por Warburg (“uma deusa pagã no exílio”) que 
mais chamou a atenção dos estudiosos. Porém, na menção aos “espíritos elementares” não foi 
devidamente notado, segundo Agamben, o fato de que tal citação remete diretamente ao 
trabalho de Paracelso, De Nymphis, sylphis, pygmeis et salamandris et caeteris spiritibus 
[“Sobre Ninfas, Silfos, Pigmeus e Salamandras e Outros Espirítos”], na resposta da 
correspondência.  

 De acordo com Agamben, o texto de Paracelso se insere na teoria bombastiana de 
“criaturas espirituais”, ou ainda, “espíritos elementares”, onde está inclusa a figura da ninfa. 
Estes espíritos estariam ligados a cada um dos quatro elementos: as ninfas à água, os silfos ao 
ar, os pigmeus à terra e as salamandras ao fogo. Concentrando-se em particular na criatura 
“ninfa”, a principal definição que lhe foi destinada seria a de que não foram geradas na 
mesma espécie de Adão, surgindo de uma “segunda carne não-adâmica, sutil e espiritual” e 
desta forma, não possuem alma, embora sejam de aspecto absolutamente semelhante ao 
homem.  

 São puramente criaturas4, por assim dizer, devido à teoria de que estão em uma entre-
categoria, um ponto limítrofe entre os animais e os homens: possuem carne e sangue, 
linguagem e inteligência (razão), porém, não possuindo almas, são pouco mais que animais e 
pouco menos que humanos, são “híbridos de corpo e espírito”; por fim, as ninfas são 
incapazes de serem incluídas ao serviço de Deus e, por isso, lhes é negada a possibilidade 
redenção e salvação.  

 

                                                           
4 Deve-se esclarecer que os vocábulos “espírito” e “alma” possuem conotações distintas na definição de 

Paracelso: “espírito” são criaturas, que não foram geradas da mesma carne terrena dos homens, e “alma” 
designa a essência divina incutida na espécie humana. 
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 ‘Apesar de serem as duas coisas, espírito e homem, não são, contudo, nem 
uma coisa nem outra. Não podem ser homens porque se movem como espíritos; não 
ser espíritos porque comem, bebem e têm carne e sangue. [...] Porém se deve 
ressaltar que, mesmo sendo, de certo modo tanto espíritos como homens, não são 
nenhum nem outro. O homem tem alma, o espírito não. Essas criaturas são ambos e, 
todavia, não tem alma; mas nem por isso são espíritos. O espírito, de fato, não 
morre; a criatura morre. [...] Morre como os animais, mas o corpo animal não tem, 
como ele, uma mente.[...] Cristo nasceu e morreu por aqueles que têm uma alma e 
foram gerados por Adão. Não por essas criaturas, que provêm de Adão e, mesmo 

sendo de algum modo homens, não têm alma.’(Agamben apud Paracelso, 
2012, p. 51). 

 

 O curioso é que, segundo Paracelso, o caso das ninfas é excepcional em relação às 
outras criaturas, mesmo sendo todos “homens não humanos”, pois, existe para elas a 
possibilidade de receberem uma alma caso gerem descendentes com homens. Neste ponto, 
Paracelso se vincula a outra tradição, mais antiga, em que a imagem das ninfas era 
indissoluvelmente ligada à imagem da deusa Vênus e do reino da paixão amorosa.  

 Assim, as ninfas teriam sido feitas, não à imagem de Deus, mas à imagem do homem, 
pois, não sendo de origem adâmica são, mesmo assim, compatíveis com ele e, caso venham a 
gerar filhos, tanto a ninfa quanto sua prole, tornam-se capazes de obter uma alma, passando a 
ter uma existência realmente humana.   

 Ainda segundo Agamben, Paracelso posiciona toda a existência das ninfas sob a 
orientação dos desígnios de Vênus e do amor, assim, tratando a divindade apenas como uma 
ninfa, embora seja superior a todas elas. Em suma, a ninfa vive uma existência paralela ao 
homem no mundo, sempre em busca deste e sendo por este desejada.  

 

  [...] elas constituem uma espécie de sombra deste, ou de imago [imagem] e, 

como tais, perpetuamente encontram e desejam – e são, por sua vez, por eles 

desejadas – aquilo do que são imagem. Somente no encontro com o homem, as 

imagens inanimadas adquirem alma, tornando-se verdadeiramente vivas. [...] A 
história da ambígua relação entre homens e ninfas é a história da difícil relação entre 

o homem e suas imagens (AGAMBEN, 2012, p. 53 – 54). 
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5. A DETERMINAÇÃO DO TEMPO 

 

 Situando-se em um ponto entre os deuses e os humanos, mas se distinguindo também 
dos animais, as ninfas e outros seres mitológicos ocupam uma colocação na existência que se 
determina por estar no meio do percurso entre a mortalidade e a imortalidade. É certo que 
nascem, mas não são criaturas acometidas por forças que assombram a humanidade e a 
encaminham para a morte, como doenças e velhice. Ninfas são eternamente jovens, belas e 
vivazes, no entanto, não são completamente imunes a toda e qualquer desgraça, pois estão 
também sujeitas às circunstâncias de um assassinato. Igual aos mortais, também podem sofrer 
maldições dos deuses, que afetam seus corpos, como foi o caso não só de Eco, mas de várias 
outras companheiras de sua classe.   

 Assim, o tempo demonstra-se segmentado em diferentes modos de transcorrer, pois 
para cada tipo de ser vivo, o tempo parece não agir da mesma forma sobre todos. Em seu 
artigo, Uranos, Cronos e Zeus: a mitologia grega e suas distintas percepções do tempo, 
Gonçalves e Neto relatam como, à luz dos relatos mitológicos, a humanidade classificou suas 
diferentes formas de perceber a passagem do tempo.  

 Desde períodos pré-históricos, o homem tenta compreender e ordenar os fenômenos ao 
seu redor, e intenta classificar a si mesmo em um determinado lugar entre os eventos naturais. 
Ao perceber a paisagem ao seu redor, determinar o espaço físico em que se encontra é uma 
experiência sensorial, no entanto, determinar uma unidade temporal é um conceito mais 
abstrato. É observável que a paisagem sofre mudanças ao longo do ano, e ao longo de vários 
anos, mas enquanto a natureza se renova constantemente, decaindo ao máximo possível em 
recursos dos quais o homem pode usufruir para sua subsistência, volta a disponibilizar tais 
recursos gradualmente; em suma, a natureza parece morrer e renascer, no entanto, o mesmo 
não ocorre ao homem: uma vez que nascemos, chega o momento em que morremos e não 
tornamos a renascer. Assim, enquanto a natureza segue um modo cíclico de tempo, o homem 
está inserido em um modo linear de tempo. 

 Para designar as diferentes vertentes de tempo, Gonçalves e Neto classificam-nas de 
acordo com os três reinados mitológicos gregos que se sucederam: o de Urano, o de Cronos e 
o de Zeus.  

 Após surgir do Caos, Géia é em si o mundo organizado, em oposição ao primeiro. 
Depois, ela gerou por cissiparidade Urano: seu descendente e consorte. Levado pela 
influência de Eros, Urano envolve Géia por completo e suas seguidas cópulas geram 
descendentes, os Titãs, que ficam encarcerados no interior do corpo materno, no limite entre 
Géia e o Tártaro. Uma vez que o céu toca a terra, várias vezes seguidas, contornando 
perfeitamente cada monte e vale, não há espaço para que qualquer coisa consiga crescer em 
sua superfície, de modo que estes filhos não podem sair jamais. Assim, está instaurado o 
tempo mítico (GONÇALVES; NETO, 2010, p. 4): é um tempo eterno, em que novos fatos 
não acontecem. É por determinação de Géia que este período se encerra. Temerosa de que o 
peso dos filhos em seu âmago e à beira do Tártaro, além da constante presença de Urano, 
representem uma ameaça à sua função que é ser o espaço organizado, é preciso encerrar o 
tempo mítico. Armando seu filho caçula Cronos e preparando-o para atacar e castrar o seu 
progenitor masculino, Géia garante que seu interesse se concretize. Então, com Urano 
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perpetuamente afastado dela, os Titãs podem sair à luz finalmente e seguir ordenando o 
espaço físico, finalizando o tempo mítico. 

 Cronos, então, assume o papel de regente das divindades que nascem de Géia. Tem 
início o tempo beatífico (GONÇALVES; NETO, 2010, p. 9): o espaço está ordenado, cada titã 
tem sua função e são tempos de bem-aventurança para a humanidade: a Raça de Ouro (e 
depois a de Prata) vive pacificamente, sem conhecer ainda os males que, mais tarde, 
assolariam a humanidade, como doenças, velhice, morte, guerras ou fome; o clima é sempre 
ameno e gentil; há mesas postas com fartos banquetes sem que seja necessário plantar, caçar 
ou cozinhar os alimentos e o fogo é um benefício disponível eternamente, sempre ao alcance 
da mão dos homens. Além disso, a Raça de Ouro ainda não conhecia as mulheres.  

São tempos agradáveis para todos, menos para os descendentes de Cronos e Réia: 
temeroso de que um de seus filhos venha a tomar seu lugar, o titã passa a engolir cada um dos 
recém-nascidos. Réia, que assim como Géia, decide intervir para finalizar a situação em que 
se encontra, consegue salvar, igualmente, o filho caçula, Zeus. Esconde-se longe de seu 
cônjuge para dar à luz, deixa para trás o filho para que seja cuidado por zelosas ninfas e 
retorna para junto de Cronos, o qual engana apresentando-lhe uma rocha envolta em fraldas 
como seu novo bebê. O truque funciona e o marido não percebe que fora enganado. 

 Ao atingir a maturidade, é hora de Zeus enfrentar o pai, vingar a mãe e salvar seus 
irmãos e irmãs mais velhos. Ao fazer Cronos vomitar seus outros descendentes, estes se aliam 
ao caçula para a batalha contra a geração anterior, dando início à Titanomaquia. Enfim, 
derrotados os Titãs, estes são enviados para o Tártaro em uma pena de prisão perpétua.  

 Resta a Zeus reorganizar o universo, o que começa atribuindo os diferentes reinados e 
funções entre si e os irmãos: Zeus, como novo Rei dos Deuses e dos Homens, assume o trono 
do Céu; a Poseidon cabe o comando das águas dos rios e dos mares e a Hades, cabe o governo 
do Mundo Inferior. Aqui se encerra o tempo definitivamente o tempo beatífico, pois, até então 
a raça dos homens não experimentava a morte tal como é de fato; anteriormente, estes apenas 
adormeciam e surgiam na Ilha dos Bem-aventurados ou se convertiam em daimons 
benevolentes. 

Quando passa a existir o processo de morte, do qual nenhum humano pode se desviar 
ou escapar, tem início o reinado de Zeus e o tempo histórico (GONÇALVES; NETO, 2010, p. 
14). Às raças de Ouro e Prata sucedeu-se a de Bronze, espécie de homens violentos criados 
por Zeus a partir da madeira de freixos. Combativos, se matavam aos milhares. Depois, veio a 
raça dos Herois, também criada por Zeus, mas estes eram mais honrados que os anteriores: 
quando realizavam feitos dignos de serem lembrados, lhes era reservado lugar na Ilha dos 
Bem-aventurados após a morte, enquanto que aqueles que não cumprissem este papel 
restavam-lhes apenas a escuridão do Tártaro e o anonimato.  

Enfim, chega a Idade do Ferro, a qual é vivenciada por Homero e Hesíodo, sendo pelo 
segundo poeta retratada como a época na qual vive em seu poema Os Trabalhos e os Dias, 
determinando o tempo em que está circunscrito a humanidade. É, portanto, no tempo 
histórico, sob a regência de Zeus, que se estabelece o mundo devidamente organizado, estável 
e civilizado. 

Assim, Gonçalves e Neto concluem que existem três tempos designados a partir da 
vertente mitológica grega (GONÇALVES; NETO, 2010, p. 16): o Tempo Linear, ao qual 
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pertence o homem, cujo tempo de vida é limitado e que nunca tornará a se repetir; o Tempo 
Eterno, que é aquele que pertence aos deuses, imortais e inalteráveis, que surgiram e 
continuarão a existir infinitamente; e o Tempo Cíclico, em suma, o tempo da natureza, em que 
os fenômenos naturais se repetem a intervalos regulares e cuja manutenção de energia alcança 
o auge de sua produtividade para, em seguida, decair até a beira da “morte”. Essa forma de 
passagem do tempo, o homem pode observar com a alternância das estações do ano, que 
alteram a paisagem circundante, intercalando a época de fartura de alimento e a escassez; a 
época das chuvas e a época da seca, além do revezamento entre o dia e a noite. Os animais se 
adaptam a estas condições, seja hibernando durante os meses de frio mais intenso, para depois 
“renascerem” com o retorno da estação quente, ou migrando para regiões em que os recursos 
estejam disponíveis em abundância. 

 O Tempo Cíclico baseia-se na repetição. Tal como Eco, que ouvia e repetia as palavras 
que os outros diziam, a natureza é um conjunto de fatos que se repetem certa e 
adequadamente. Tal repetição permitiu ao homem estabelecer a sua própria linha temporal, 
sanando a necessidade de documentar os acontecimentos, fosse estabelecendo como marco 
uma estação do ano ou as rotas dos astros celestes.  

 À repetição também se deve a construção da poesia. Para declamar um poema épico ao 
seu público, o poeta o memorizava com o auxílio de fórmulas prontas: repetindo os mesmos 
versos, criava um encadeamento que o auxiliava no transcorrer da narrativa, o que implicava 
em uma reprodução do poema com uma margem mínima de erro de uma ocasião para outra. 
Assim sendo, é possível pensar no mito de Eco como mito cosmogônico da Poesia, pois sendo 
uma personagem que não falava espontaneamente, mas que certamente só repetiria o final das 
frases fundamenta-se o princípio da repetição das fórmulas prontas nos finais dos versos 
épicos. 

 Há também como fato natural a repetição das sucessivas gerações humanas. Através 
do relato, seja escrito ou oral, é notório o fato de que as diferentes gerações têm mentalidades 
e comportamentos igualitários a cada etapa da vida. Devido a isto, lições de comportamento 
podem ser ensinadas e aprendidas através de relatos. Desde a Antiguidade, as narrativas dos 
mitos gregos detinham o papel de ensinamentos fundamentais, que transmitiam verdades 
acerca da humanidade com os quais os mais jovens recebiam os seus exemplos. Tal traço é 
obviamente marcante, uma vez que através dos séculos, os mitos nunca perderam seu 
significado para nós e ainda nos identificamos com eles. 

 Graças a esta retratação fidedigna de nossa mentalidade nos mitos gregos, Paulo 
Leminski conseguiu adaptar à sua própria visão o poema Metamorfoses, de Ovídio, e escreve 
o volume Metaformose: Uma Viagem pelo Imaginário Grego entre os anos 1986 e 1987.  
Nele, o autor incute a sua linguagem, “com sabor de Catatau”, e recria os mitos gregos, não 
na mesma ordem em que Ovídio os retratou em sua obra, mas sim, fundamentando todos os 
outros através do mito de Narciso.  

 Narciso, o jovem que viveria longamente “se não se conhecesse”, olha hipnotizado 
para a fonte d’água que reflete seu rosto, “beleza de olho em si mesma, cego, surdo e mudo 
aos apelos de Eco” (LEMINSKI, 1998, p. 15), onde o jovem vê, se desenrolando diante de 
seus olhos fascinados, todos os mitos gregos.  
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 Com uma linguagem encadeada, em que a repetição de palavras mescla sutilmente 
uma palavra à outra de sonoridade similar, ou com uma ideia que passa à outra com a mesma 
fluidez de um córrego d’água, dentro do mito de Narciso, o autor relata os diferentes mitos, 
todos refletidos no espelho d’água em que o rapaz vislumbra o próprio rosto. Ali, estão todas 
as narrativas que nos refletem, nos explicam para nós mesmos e nos fascinam: 

 
[...] 
 O olhar de Narciso cai na água como Ícaro das alturas, e Ícaro cai na água, 
um ruído de púrpura que se rasga, Poseidon!, e afunda num coral de sereias. 
 Instante antes Ícaro voava, ao lado do pai, duas gaivotas sobre o Egeu, voava 
com as asas de cera criadas por Dédalo, o arquiteto do labirinto, o inventor dos 
autômatos, o pai das coisas novas.  
 [...]nasceu o Minotauro, o híbrido com corpo de homem e cabeça de touro, 
em volta do qual Dédalo construiu o labirinto, a casa monstruosa para um ser 
monstruoso. 
 O olhar de Narciso volta, tonto de tanta beleza, pedra de Sísifo, queda de 
Ícaro, e torna a cair na água, rodas gerando rodas.  
 A água começa a ficar vermelha, sangue na água, sangue de Ícaro, sangue do 
Céu, Urano, filho da Terra, irmãos dos Ciclopes, Urano, castrado por Cronos, o 
Tempo, seu filho, o Céu castrado pelo Tempo, os livres movimentos dos astros 
medidos por ampulhetas e clepsidras, o parricídio primordial, crepúsculo dos deuses. 
 Na água, agora sangue, bóiam o pênis e os testículos de Urano, cortados pela 
foice que Titéia, a Terra, deu ao filho Cronos para mutilar o pai.  

Destes testículos cortados, ela nasceu, Afrodite, saída das espumas do mar, 
a beleza, o gozo, a paixão, a delícia, Eco que chama Narciso, Narciso, Pasífae 
transpassada pelo touro, Narciso apaixonado por Narciso, feliz enquanto não 

enxergar a sua imagem.” (LEMINSKI, 1998, Pág. 15 – 16). 

 

Não é de se estranhar que o modo como Leminski conduz sua narrativa dos mitos cria 
um encadeamento ao longo do texto que possibilita a ele ser transformado de um texto em 
prosa para verso: 

O olhar de Narciso cai na água 

como Ícaro das alturas, 

e Ícaro cai na água, 

um ruído de púrpura 

que se rasga, 

Poseidon!, 

e afunda num coral de sereias. 

Existe um ponto dentro do texto em que o próprio autor se internaliza como o 
personagem Narciso, passando a se identificar como ele, dentro dele. Segue-se o 
encadeamento, em que tudo se mistura; o autor com o personagem e os mitos dentro do 
reflexo d’água, em uma miscigenação visceral de pensamento e mentalidade: 

 
[...] 
 Minha memória anda fraca. Mnemosine, mãe das Musas, não me deixe, não 
permita que meu espírito morra de amnésia. Ninguém vê meu rosto e continuo vivo, 
por que a Moira não me deu Medusa como mãe? Algo de mágico nesta força que 
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une a imagem e a origem, a figura e o figurado, a letra e o seu sentido. Eu, essa ilha, 
dói ser só isso. Quisera ser miríades, Narcisos numerosos como aqueus diante dos 
muros de Tróia. Eu, Ajax. Eu, Agamemnon. Eu, Odisseus. Eu, Heitor. Eu? Proteu. 
Proteu? Não há Proteu. Proteus. A palavra plural. A luz da manhã no Egeu nestas 
águas cor de meus olhos, a luz cegante. Herois encararam monstros, que monstro 
enfrento? Não sou por acaso filho de um rio e de uma ninfa das águas? O mais 
horrendo dos monstros, filho do susto e do desassossego, a alma atravessada por 
uma sombra, eis com o que me defronto. A Moira escreve direito letras fenícias por 
tortas veredas do Peloponeso. Carniça de Narciso. Sabe o que eu pensei? Sei. Vai 
tentar o que não consigo? Sigo. Garanto e não nego? Eco. Eco, eco e ego. Como 
todo eco, nem todo ego é cego. [...]” (LEMINSKI, 1998, p. 38). 

 

 Neste volume, Leminski brinca tanto com as palavras quanto com os mitos, 
mesclando-os entre prosa e poesia, em uma admirável bagunça na qual nos identificamos 
como reflexos de nós mesmos; sempre usando o mito de Narciso com as repetições de Eco, 
pois tudo ali é um reflexo, um eco, de quem somos. Tudo pode ser o mesmo, ainda que 
contado de uma forma diferente, por isso, nessa existência paradoxal, não é “Metamorfoses”, 
é “Metaformose.” 
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6. O FENÔMENO “ECO” 

 

 Depois de ser rejeitada por Narciso, Eco decide se isolar nos recantos mais afastados 
das florestas. Com o passar do tempo, seu corpo definha: sua magreza expõe cada vez mais os 
seus ossos sob a luz, apesar da pele. Logo, não lhe resta mais carne nem pele, mas sua voz 
continua presa aos ossos. Por fim, até seus ossos se tornam parte da natureza, transformando-
se em pedras e a ninfa é reduzida apenas à própria voz. Desde então, a ninfa é, em si, o som 
que produzia; com o qual outrora distraía a deusa Hera. 

 No caso de uma mulher, seria possível dizer que morreu de inanição pelas mazelas do 
amor: se recusou a beber, a comer e a sair de seu confinamento, até que seu corpo sofreu um 
colapso e a morte, Tânatos, veio buscá-la para conduzi-la ao Orco. Mas no caso de Eco, sendo 
uma ninfa, não é possível dizer que o mesmo ocorreu com ela em sua narrativa. Ninfas não 
envelhecem, portanto, não estão fadadas a morrer depois de um previamente determinado 
período de tempo; também não sofreu agressão de lâminas ou venenos, de modo que, 
obviamente, não morreu assassinada. Deste modo, o definhamento do corpo de Eco não foi 
exatamente uma morte. Mas se a ninfa não passou por um processo de morte, o que teria 
sucedido a ela? 

  Eco perde o seu corpo, mas por não passar por uma experiência de morte igual aos 
mortais, ela não desce ao Orco e isso implica dizer que segue existindo no mundo físico, sob 
outra forma de existência: não como um fantasma, a psique de alguém humano que espera 
para ser transportado através do rio Estige, mas sim, como uma existência incorpórea. Assim 
como as primeiras divindades, as mais antigas que surgiram de Géia, como o Tártaro, os 
Montes e Pontos, Eco se torna parte do mundo: está inserida na deusa-mundo como uma força 
natural e ordenada; física, porém, não personificada. Eco passa a ser uma lei do mundo físico.  

 Sua integração pode ser experimentada e o mito que narra sua história provavelmente 
foi encarado pelos antigos gregos como um mito cosmogônico de um fenômeno natural – uma 
história que conta a origem de algo mundano, sanando a necessidade humana de explicar o 
por quê da existência de tais fenômenos naturais, como Nix e Hemera que se intercalam no 
Céu, explicando a infinita sucessão dos dias e das noites. 

  Tem-se, portanto, o mito do fenômeno chamado eco, já devidamente explicado pelos 
teóricos da Física. Para demonstrar, segue-se a explicação das circunstâncias ideais para a 
produção do eco.  

 Em primeiro lugar, é necessário ter a noção de persistência sonora, sendo este 
elemento caracterizado pelo “intervalo de tempo mínimo necessário para que o ouvido 
humano consiga perceber sons emitidos por fontes sonoras distintas” [grifo próprio]. O tempo 
de ocorrência da persistência sonora dura o equivalente a 0,1 segundo (um décimo de 
segundo). 

 Em seguida, podemos definir o eco. Para produzir eco, é necessário que o som 
produzido por um ponto de origem seja refletido por obstáculos e alcance o ouvido humano 
em um tempo superior ao da persistência sonora, ou seja, maior que 0,1 segundo. Assim, 
quando uma pessoa emite um som, esta ouvirá o eco produzido quando as ondas sonoras 
retornarem aos seus ouvidos depois de serem refletidas por obstáculos e após ter transcorrido 
o tempo mínimo de 0,1 segundo.  
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Para que o eco seja produzido, além de um tempo superior a 0,1 segundo, é necessário 
que haja uma distância mínima a ser percorrida pelas ondas sonoras a partir do ponto de 
origem e o percurso de retorno ao mesmo. Esta distância pode ser demonstrada com a 
equação5: 

 

𝒗 =
∆𝒔

∆𝒕
 

 

 Considerando-se a velocidade do som em relação ao ar como 340 m/s e que o espaço a 
ser percorrido deverá ser o trajeto de ida e volta, será multiplicado por dois a distância. Assim 
temos: 

𝟑𝟒𝟎 = (𝟐. ∆𝒔 )/(𝟎, 𝟏)  >> 

𝟐∆𝒔 = 𝟑𝟒𝟎. 𝟎, 𝟏 >> 

𝟐∆𝒔 = 𝟑𝟒 >> 

∆𝒔 = 𝟑𝟒/𝟐 = 𝟏𝟕 metros 

  

 Em suma, é necessária uma diferença espaço-temporal para que o efeito do eco seja 
produzido. Tal como a ninfa do mito, que definha em um local afastado e silencioso, o eco 
precisa de um espaço naturalmente propício e específico para ocorrer, como cavernas ou 
longos corredores.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Sendo ∆𝒔 a distância e ∆𝒕 o tempo. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Finalmente, após todas as considerações já feitas, cabe a derradeira pergunta: como 
poderia uma ninfa amaldiçoada ter qualquer tipo de autoridade sobre um trio de deusas tão 
poderosas que nem mesmo o próprio Zeus tem permissão ou capacidade de contestar seu 
trabalho? Este pensamento ambíguo, paradoxal, se deve ao seguinte raciocínio: as Moiras 
tecem o destino do mundo e de todos os que nele habitam, dia após dia, mas para isso é 
necessário repetir sempre alguns padrões para estabelecer a passagem do tempo e seus efeitos; 
em meio a esses padrões, são incluídos novos fatos e suas consequências, os quais não 
tornarão a se repetir, determinando o desfecho da vida e das histórias dos mortais que foram 
dignos de nota por parte da História, e a devida participação dos deuses nessas ocasiões.  

Dando origem ao fenômeno físico eco, tornando-o uma experiência concreta, a ninfa 
Eco estabelece a repetição, ou o ato de repetir, como algo inato à natureza. A necessidade de 
obter as condições favoráveis – espaço e tempo diferenciados, mas ainda assim unidos – para 
produzir ecos demonstra que a ninfa é um ponto sutil de ligação entre o espaço e o tempo, que 
são diferentes para os mortais e os deuses. Como parte integrante do mundo físico, Eco 
representa todas as repetições que nele ocorrem; sendo assim, torna-se o fundamento do 
Tempo Cíclico, característico da natureza, em que todos os processos se repetem no espaço 
com o transcorrer do tempo, como ecos (as estações do ano, os dias e as noites, as fases da 
lua, as rotas dos astros, o comportamento mimético das gerações, etc.) e seguem se repetindo 
sempre na mesma ordem.  

Por sua vez, as Moiras são subjugadas por Eco, pois, estas devem obedecer à ordem da 
ninfa de repetir os ciclos naturais, sempre em uma sequência exata. Desta forma, ao tecer o 
manto do futuro, sempre haverá a repetição de padrões no percurso do Destino. É cabível 
dizer que Eco se torna o “princípio-ativo”, ou ainda o “combustível” que sustenta o trabalho 
d’As Moiras: uma tarefa fundamentalmente repetitiva, em que há ocasiões em que ocorrem 
fatos novos. 

Assim como as Moiras, os poetas também são regidos por Eco, uma vez que 
necessitam repetir fórmulas prontas para cantar os poemas épicos ao seu público, com a 
certeza de que haverá pouca variação na narrativa e o encadeamento criado auxilia o poeta a ir 
de uma estrofe à próxima sem esquecer o que vem a seguir por não interromper seu ritmo. É 
graças a estas repetições que os mitos nos foram legados hoje; através da transmissão oral, a 
cultura grega clássica seguiu sendo a base em que as novas gerações aprenderam seus 
ensinamentos e cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

8. REFEÊNCIAS 

 

AGAMBEN, Giorgio. Ninfas. São Paulo, SP: Hedra, 2012 (Coleção Bienal). 
 
ALMEIDA, Frederico Borges de. Eco; Brasil Escola. Disponível em 
<https://brasilescola.uol.com.br/fisica/eco.htm>. Acesso em: 20/ 09/ 2018. 
 
BRANDÃO, J. S. Mitologia Grega. Volume I. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
 
CARVALHO, R. N. B, de. Metamorfoses em Tradução. 158 f. Dissertação (pós-doutorado 
em Letras Clássicas) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
GONÇALVES, Ana Teresa M.; NETO, Ivan Vieira. Uranos, Cronos e Zeus: A Mitologia 
Grega e suas Distintas Percepções do Tempo. Mirabilia: Revista Eletrônica de História Antiga 
e Medieval, número 11, 2010. Disponível em:< https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/285688> 
Acesso em 30/ 08/ 2017. 
 
HESÍODO, Teogonia: a origem dos deuses. Tradução de TORRANO, J. 3ª edição.  São 
Paulo, SP: Iluminuras, 1995. Título original: Theogonía. 
 
LEMINSKI, Paulo. Metaformose: uma viagem pelo imaginário grego. São Paulo, SP: 
Iluminuras, 2ª edição, 1998. 
 
OVÍDIO, Metamorfoses. Tradução de Dias, D. L. 1ª edição. São Paulo, SP: Editora 34, 2017. 
Título original: Metamorphoses. 
 
VERNANT, Jean Pierre. El Universo, los Dioses, los Hombre: el relato de los mitos griegos. 
Barcelona: Anagrama, 2000. 
 
______. Mito e religião na Grécia antiga. Tradução de Joana Angélica D’Avila Melo, São 
Paulo, SP: WMF Martins Fontes, 2006. 
 
______. As origens do pensamento grego. Tradução de Ísis Borges G. da Fonseca, Rio de 
Janeiro, Difel, 2002. 


