
ORDEP	  JOSÉ	  TRINDADE	  SERRA 

[Type	  text]	   1 

 

[	  SUMÁRIO	  E	  PRELÚDIO	  D’AS	  
NAVEGAÇÕES	  DA	  CABEÇA	  CORTADA	  ]	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ORDEP	  JOSÉ	  TRINDADE	  SERRA	   	  

WWW.ORDEPSERRA.WORDPRESS.COM	  

SERRA,	  O.	  J.	  T..	  
Navegações	  da	  Cabeça	  
Cortada:	  Breve	  
incursão	  no	  campo	  dos	  
Estudos	  Clássicos.	  
01.	  ed.	  Salvador:	  
EDUFBA,	  2012.	  
320	  p.	  



SUMÁRIO	  E	  PRELÚDIO	  D’AS	  NAVEGAÇÕES	  DA	  CABEÇA	  CORTADA 

2 [Type	  text]	  
 

SUMÁRIO 
 

 
 
PRELÚDIO:  
 
 DESEJO, PRA QUE TE QUERO? 
 
PRIMEIRA PARTE: 
 

1. RELEMBRANDO MNEMÓSINE: A MEMÓRIA NOS PAGOS DA 
MORTE  

2. ÉDIPO E PERSEU NA ICONOGRAFIA CLÁSSICA 
3. BREVE NOTÍCIA SOBRE OS HINOS HOMÉRICOS 
4. A ESFINGE E SEUS MITOS NA ICONOGRAFIA GREGA 

 
SEGUNDA PARTE:  
  
 O DEUS TRÁGICO 
 

1. NOTÍCIA SOBRE A TRAGÉDIA “AS BACANTES”, DE EURÍPIDES 
2. PRÓLOGO DA  TRAGÉDIA “AS BACANTES”, DE EURÍPIDES 
3. REFLEXÕES SOBRE O PRÓLOGO DA TRAGÉDIA “AS 

BACANTES”, DE EURÍPIDES 
4. O TOURO ROMPANTE 

 
TERCEIRA PARTE:  
 

NOTA SOBRE MITO E ENIGMA — REFLEXÕES SOBRE UM TEMA 
LEVISTRAUSSIANO 

 
QUARTA PARTE:  
 
 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EPOPÉIA DE GILGAMESH 
 

1. INTRODUÇÃO 
2. SINOPSE  
3. COMENTÁRIO 

 
APÊNDICE:  
  
 LEMBRANÇAS 
 

1. RECORDAÇÃO DE EUDORO DE SOUSA 
2. HOMERO E OS CANDANGOS 

w
w
w
.o
rd
ep

se
rr
a.
w
or
dp

re
ss
.c
om

	  



ORDEP	  JOSÉ	  TRINDADE	  SERRA 

[Type	  text]	   3 

 

PRELÚDIO 
 

DESEJO, PRA QUE TE QUERO?  
 
 

 

Os gregos diziam, com certo exagero, que seus poetas trágicos aproveitaram as sobras 

do festim de Homero. (A frase se deve à majestosa modéstia de Ésquilo). Já no 

mundo moderno, houve quem afirmasse que toda a filosofia ocidental  pode ser 

entendida como um longo comentário aos escritos de Platão. Talvez Witehead tenha 

exagerado... Mas é difícil negar que o Banquete do mestre da Academia — um 

dramaturgo que mudou de rumo —  alimentou durante séculos os pensadores do 

Ocidente.  

 Todo o mundo sabe quem foi o homenageado naquela festa: Eros, o inquieto 

demônio, nascido na hora da embriaguez e da contradição, de pai opulento e de Mãe 

Pobreza. Platão consagrou-lhe a filosofia — mas, a rigor, como um serviço 

interminável à Idéia do Bem, exigente de sucessivas renúncias (ainda mais acentuadas 

na perspectiva neoplatônica). Com o tempo, agravou-se a pena: embora mudassem o 

motivo e o impositor, a exigência do serviço-sacrifício só fez crescer, à medida que 

progredia  a trajetória do filosofar,  através de  novas paragens históricas. Mas uma 

coisa me parece clara: o imperativo dominante de tantas renúncias tem a ver com o 

corte  realizado na obra platônica, onde o inteligível e o sensível vieram a separar-se 

com uma nitidez que, desde o princípio, tem ofuscado os amantes da sabedoria.  

Dolenda secessio, amarga separação... Ultrapassá-la tornou-se, bem cedo, o desejo 

mortal da metafísica, sempre agonizante: os anúncios de que ela chegou a seu termo 

se repetem de maneira trágica. Nunca Thánatos foi tão invocado... Mas não era outro 

o padroeiro? Como sucedeu que trocassem de lugar? 

... 
É possível que o khorismós metafísico corresponda a uma cisão já acusada nos mitos, 

onde aparece como originária. Na Teogonia hesiódica, a figura ambígua do Caos ao 

mesmo tempo assinala a indistinção primitiva de todos os seres e o desenlace de uma 

separação cosmogônica. Pode-se imaginar o broto do Caos (o Primogênito, como os 

órficos o chamavam) ferido pelo corte que lhe deu origem, que lhe abriu caminho. 
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Gente de Orfeu identificou esse Primogênito com Eros, segundo indica um famoso 

coro de Aristófanes (na comédia As Aves). Soa  com um acento perturbador esta lição 

da consciência mítica, este canto da imaginação...Mas é preciso fazer-lhe justiça: ela 

nunca pôde — na verdade, nunca quis— separar-se das luzes e trevas, das formas e 

cores do seu mundo vivo. É tempo de convidá-la novamente para a festa das ciências. 

Importa reverter o caminho de Platão: seu diálogo com os mitos degenerou em 

disputa mortal e ensombreceu de suspeitas a poesia. Bela ironia, venenoso encanto... 

Melhor não lhe fugir. A ironia é instrumento e condição da dialética. E quem não 

aceita experimentar-lhe a pungência não poderá candidatar-se ao desfrute do mais rico 

legado de Platão. De resto, convém lembrar que ele nunca moraria na sua Cidade 

Perfeita, onde não admitiu poetas... É tempo de procurá-lo extra muros.  

... 
A representação do desejo na poesia tem uma gama muito rica de modulações. 

Principalmente na lírica. Mais complicado é seguir sua trilha no palco da tragédia. 

Pensemos em Fedra, que realiza de um modo singular sua expressão dolorosa no 

cenário trágico. Como todos sabem, antes de projetar-se no palco, esta imagem surgiu 

socolor de sombra na epopéia: uma interpolação encravada em pleno Canto XI da 

Odisséia mostra o herói contemplando, nos infernos, a alma da rainha infeliz, entre 

outras pálidas mulheres, todas vítimas de Eros, manchadas de saudade, vergonha, 

paixão. No Canto VI da Eneida, Virgílio retomou o tópos, ao descrever os “campos 

chorosos” onde o filho de Vênus deparou sua querida vítima. Dante retomou este 

motivo, que transformou com terrível arte. A Divina Comédia tem arquitetura 

platônica, adaptada aos  motivos da edificação cristã. Mas se, nessa imago mundi 

onto-teológica, a criação é dinamizada pelo Motor Imóvel em que Aristóteles 

transpusera a Idéia do Bem — com o mesmo poder de apelo que ela tinha para o Eros 

dialético — no corpo do novo dogma o desejo, re-cortado, despenca no abismo com 

sua face tempestuosa. No Inferno dantesco, a tremenda paixão se representa como 

ventania que arrebata as almas sem sossego. No turbilhão, o poeta deparou Francesca 

da Rimini, cuja narrativa o fez desmaiar de piedade. Sábios intérpretes de Dante desde 

muito acusam uma velada correspondência entre as figuras de Beatriz e Francesca: 

imagens de amor divididas no poema em que, segundo Schelling, as portas do mundo 

moderno foram abertas. O desejo canta abraçado à angústia... Mas seu brilho 

inestancável sugere uma ponte entre céu e inferno.  Pode-se cruzá-la?  
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Com magnífica ironia, a história completou o drama: Dante repousa em Rimini, longe 

de sua Beatriz, mas bem perto de Francesca.   

... 
Dividi em quatro partes este pequeno livro. Na primeira delas, é fácil advertir a 

unidade que uma notícia despretensiosa sobre os hinos homéricos aparentemente 

interrompe (muito de propósito, aliás). Começo por Mnemósine, em atenção ao que 

desde sempre recomendavam os poetas gregos... Mas o estudo inicial tem sua manha: 

envolve uma reflexão sobre o signo-monumento, tenta abordar uma face trágica da 

poesia e evoca Orfeu (portanto Dioniso) quando especula sobre a memória nos pagos 

da morte. Estende uma teia que mais adiante se adensa. O leitor não vai surpreender-

se com a passagem à consideração da iconografia da Esfinge, precedida por um 

exame da relação antitética entre figuras de Perseu e Édipo, que envolve opostas 

figurações do olhar.  Tendo chegado aí, há de perceber que na brecha da aparente 

interrupção  se trata de uma música em parte perdida — inaudita música  que ainda 

assim nos comove e nos faz ver.   

 

Na Segunda Parte deste livrinho, reina Dioniso (já presente na primeira, onde quase 

não foi mencionado). Na Parte Terceira, dá-se um claro retorno, com a abertura do 

tema do enigma: um enfoque das sortidas mito-lógicas do belo monstro. Na última, 

saio do mundo grego  ao encontro de  outra fascinante manifestação “del sentimiento 

trágico de la vida en los hombres y en los pueblos”. E como principiei por 

Mnemósine, aponho num curto apêndice recordações que me têm inspirado à 

aventura do pensamento.   

  

Dedico este livro a uma grande alegria.  
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