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RESUMO 

 

VILLA, D. S. T. Ecos tradicionais no catálogo de heróis abatidos da Ilíada. Dissertação 

(Mestrado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

2018. 

 

 O presente trabalho tem como objetivo compreender as cenas típicas de heróis caídos 

em sequência na Ilíada, tendo por base as revisões mais recentes da Teoria Oral cuja ênfase é 

na tradicionalidade dos poemas homéricos e em sua recepção. Em particular, cotejou-se a 

estrutura dessa cena típica com a dos catálogos épicos, seguindo a análise estabalecida pelo 

artigo seminal de Beye (1964). Um dos resultados mais influentes de seu artigo é a 

demonstração de que a estrutura do Catálogo das Naus e da cena típica dos heróis tombados é 

a mesma, razão pela qual costuma-se falar de um "catálogo de mortos" na Ilíada.  Porém, uma 

discussão da noção de catálogo na poesia épica e se é realmente possível classificar todas as 

sequências de guerreiros derrotados como tal ainda não foi realizada. Para atingir esse objetivo, 

esta dissertação fez uso dos recentes desenvolvimentos da Teoria Oral, responsáveis por renovar 

a interpretação dos catálogos homéricos pelo viés da performance e da oralidade através de 

múltiplas abordagens. Assim, catálogos podem ser considerados grandes feitos de memória que 

causam admiração no público, ou como recursos que auxiliam o aedo no ato da composição, 

ou até mesmo como o princípio unificador de toda a poética homérica. Aplicou-se cada uma 

dessas abordagens com o objetivo de responder em que medida é possível falar de um catálogo 

de mortos na Ilíada.    

 

Palavras-chave: Homero; catálogos épicos; Teoria Oral; catálogo de mortos 

  

 



ABSTRACT 

 

VILLA, D. S. T. Traditional echoes in the Iliadic catalogue of fallen heroes. Dissertação 

(Mestrado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

2018. 

 

 The present work aims to understand the typical scene of multiple fallen heroes in the 

Iliad, having as its basis recent revisions of the Oral Theory whose enphasis is in the 

traditionality of the Homeric poems and its reception. Particularly, it contrasts the structure of 

this typical scene with the structure of  the epic catalogue, following the analysis established by 

the seminal article of Beye (1964). One of the most influential results of his article was the 

demonstration that the structure of the Catalogue of Ships and the typical scene of fallen heroes 

is the same, which is the reason why it is common to speak of a "catalogue of the dead" in the 

Iliad. However, a discussion of what is a catalogue in epic poetry and if it's really possible to 

classify all the sequences of defeated heroes as such has not happened yet. Seeking to fufill that 

purpose, this dissertation uses more recent developments of the Oral Theory. They are 

responsible for renovating the interpretation of the Homeric catalogues by using multiple 

approaches that centers around performance and orality. A catalogue may be perceived as a 

great feat of memory that astonishes the audience, a tool that help the singer in the act of 

composition and even as the unifying principle of the Homeric poetics. Each one of this 

approaches were used with the objective of answering to what extent it is possible to talk about 

a catalogue of the dead in the Iliad. 

 

Palavras-chave: Homer; epic catalogues; Oral Theory;, catalogue of the dead 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como objeto de análise as cenas típicas de heróis caídos em 

sequência na Ilíada. Essas passagens muitas vezes possuem uma clara estrutura enumerativa, 

fazendo com que parte da crítica classifique as androktasiai, como são costumeiramente 

chamadas, como listas ou catálogos. Um bom exemplo desses "catálogos de mortos" que 

ocorrem na narrativa de batalha da Ilíada é a série de vitórias de Heitor no canto V do poema: 

  

  ἔνθα τίνα πρῶτον τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξαν 

  Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης; 

  ἀντίθεον Τεύθραντ᾽, ἐπὶ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην, 

  Τρῆχόν τ᾽ αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε, 

  Οἰνοπίδην θ᾽ Ἕλενον καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην, 

  ὅς ῥ᾽ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς, 

  λίμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι: πὰρ δέ οἱ ἄλλοι 

  ναῖον Βοιωτοὶ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες.  

 

  [Qual o primeiro, qual o último, ali, da existência privaram 

  Ares de bronze e o alto Heitor, o guerreiro nascido de Príamo? 

  O domador de cavalos, Orestes, o divo Teutrante, 

  Treco, lanceiro da Etólia, o magnânimo Enómao, Heleno, 

  filho de Enópio e, por último, Orésbio, do cinto brilhante, 

  que em Hile tinha o palácio pejado de grandes tesouros, 

  junto do Lago Cefísio, onde muitos vizinhos contava, 

  homens da Beócia, que pingues campinas, ali, cultivavam.]1 

 

 O principal trabalho sobre a relação entre a narrativa de batalha e outros catálogos épicos 

é o artigo de Beye (1964), cujo resultado mais influente é a demonstração de que cada morte 

das androktasiai e cada contingente do Catálogo das Naus se estruturam de forma semelhante. 

Ainda assim, o próprio Beye reconhece que nem toda lista de mortos se adequa à seu esquema 

                                                
1 Il. 5.703-10. Todas as traduções de Homero nesta dissertação são de Carlos Alberto Nunes, a não ser quando 

indicado, e a edição da Ilíada é a de West (1998-2000).   
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formal, já que elas são mais flexíveis do que outros catálogos épicos.2 Segundo o estudioso, 

essa hibridez pode ser explicada como resquício de uma forma primitiva da narrativa de batalha, 

a catalógica, que ainda se desenvolvia em direção à narrativa propriamente dita nos poemas 

homéricos. Portanto, os catálogos de mortos são, para Beye, um artefato histórico que já se 

tornava obsoleto para a tradição que deu origem à Ilíada.3  

 O próposito deste trabalho é entender até que ponto as afirmações do estudioso 

americano são válidas e determinar em que medida essas passagens podem ser classificadas 

como "catálogos". Diferente de Beye, evitarei interpretar as "digressões" sobre os inúmeros 

heróis menores mortos na Ilíada como pobres, primitivas e irrelevantes para a narrativa como 

um todo. Assumo a hipótese oposta de que a atenção dada pelo poema a essas figuras menores 

não é inapropriada nem mero ornamento, mas parte fundamental do tratamento dado pela Ilíada 

a alguns de seus temas principais: a morte heroica e o lamento dos mortos. Os pequenos 

obituários espalhados pelas narrativas de batalha contêm muitos dos elementos presentes em 

lamentos iliádicos, cuja função mais evidente é a de induzir compaixão pelo herói derrotado. 

Quando Príamo diz a Aquiles: "pois chego agora a fazer o que nunca mortal fez na terra:/ beijo-

te as mãos, estas mãos que a meus filhos a Morte levaram",4 seu sofrimento já fora em parte 

antecipado e refletido por outros pais que perderam seus filhos no decorrer da narrativa. A 

estratégia homérica de individualizar esses heróis menores e elencá-los em uma sequência de 

mortes não me parece apenas uma tentativa de conservar informações do passado, como se 

defende com relação ao Catálogo das Naus, nem uma forma primitiva de narrar a batalha, como 

defende Beye, mas uma consequência poética da preocupação homérica com o destino dos 

heróis falecidos e de seus parentes. 

 Do mesmo modo, assumo ser anacronismo qualificar os catálogos épicos como 

primitivos e meramente enciclopédicos. Como veremos adiante, é bastante provável que a 

narrativa de batalha na Ilíada arrancava o aplauso entusiasmado de seu público. Em vez de 

julgar o gosto dos ouvintes arcaicos e de seus aedos como rudimentar, acredito ser mais 

produtivo tentar entender como e por qual razão parte significativa do poema é composta de 

                                                
2 "In this respect the androktasiai differ from the Catalogue[...] for the former employ a much greater variety of 

verbs. This variety causes the battle narrative to seem less mechanical and indeed less list like": Beye (1964, 

348).  
3 "The androktasiai have evolved out of a form very much like the Catalogue. One senses, however, that the epic 

tradition is trying to rid itself of rigid, artificial battle catalogues in the interests of a more lively style. In the 

Iliad we then behold the process in midway, so to speak": Beye (1964, 367-8). 
4 Il. 24.505-6:  "ἔτλην δ᾽ οἷ᾽ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος,/ ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ᾽ 

ὀρέγεσθαι." 
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sequências tão estranhas ao gosto de Beye e ao nosso. Para tal fim, utilizarei como base 

metodológica as revisões mais recentes da teoria oral cuja ênfase é na tradicionalidade dos 

poemas homéricos e em sua recepção. Nesse aspecto também divergirei do artigo seminal de 

Beye, cuja preocupação em determinar a tradicionalidade de certos elementos das androktasiai 

coloca-o em outra linha dos estudos oralistas.  

 Desde os trabalhos influentes de Milman Parry e Albert Lord, o pesquisador de Homero 

tem que se defrontar com as revelações e dificuldades levantadas pelo pano de fundo tradicional 

e oral da poesia grega arcaica.5 As preocupações iniciais da Teoria Oral eram da ordem da 

composição poética e o conceito de fórmula parecia dar conta do feito extraordinário por trás 

da criação dos poemas épicos a que temos acesso. Compondo no momento da performance, 

sem ou com reduzido auxílio de ferramentas escritas, o aedo na Grécia arcaica faria uso de 

expressões convencionais aprendidas previamente, cunhadas por Parry de fórmulas, para 

construir sua narrativa. Essa hipótese rapidamente instigou a questão do papel da tradição e da 

originalidade na poesia homérica. Até que ponto o poeta tinha liberdade para criar algo de fato 

novo? Até que ponto as pressões de sua tradição restringiam a composição?6 Inicialmente, 

julgamentos extremos por parte dos aderentes da teoria oral, "que negaram de forma absoluta a 

validade de métodos mais tradicionais [da crítica]",7 foram encontradas com uma resistência 

igualmente extrema por aqueles que acreditavam ser impossível conciliar a imagem de um 

poeta que reproduz expressões tradicionais com a presumida qualidade estética e complexidade 

de obras como a Ilíada e a Odisseia.  

 Com o tempo, as afirmações extremas de uma nova “poética oral”8 deram lugar a 

posicionamentos mais moderados e o entendimento da oralidade nos poemas homéricos se 

aprofundou. Como afirma Russo: "Tem ocorrido uma revisão constante dos julgamentos mais 

extremos de Parry, e.g que a dicção de Homero é essencialmente toda formulaica e tradicional".9 

                                                
5 Sobre a dicção homérica e o conceito de fórmula, ver Russo (1996), Hainsworth (1993), Edwards (1986) e 

(1988). Sobre as implicações mais gerais da teoria oral, Edwards (1996) e Foley (1985) e (1988). Se é correto 

falar de “teoria” oral, ver Jensen (2011, 12-13) e o verbete “Oral formulaic-theory” de Finkelberg (2011, vol 

II, 604-607). Seguindo Jensen (2011), uso o termo “teoria” no sentido de “overall view".  
6 ”What portion of Homeric diction is to be attributed to the tradition and what portion to the poet?”: Parry (1971, 

66). Meilet (1927), professor de Parry, já havia expressado a ideia do caráter inteiramente formular dos poemas 

homéricos e foi uma influência importante nos primeiros trabalhos desse pesquisador. 
7 “Which denied absolutely the validity of more traditional methods [of criticism]”: Kelly (2007, 2-3). 
8  “This paper poses the question, do the same principles of literary criticism apply to both written and oral 

literature? The answer is no”: Notopoulos (1949, 1). 
9  “There has been constant revision of Parry's more extreme judgements, e.g. that Homer's diction is essentially 

all formulaic and traditional”: Russo (1996, 239). 
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Em especial, uma nova linha de pesquisadores tem se preocupado não com as questões 

referentes à composição de poemas orais e sim com sua recepção. Se for verdade que a Ilíada 

tem origem em uma tradição oral de poesia épica, de que forma esse fato mudaria nossa leitura 

do poema? Muitas tentativas de responder a essa pergunta foram feitas recentemente.10 A tese 

de que a obra homérica apresenta traços de uma poética tradicional, herdada de uma longa 

prática de composição oral com raízes no período Micênico e no verso Indo-Europeu,11 é o 

paradigma atual dos estudos em poesia grega arcaica, contra o qual pensadores divergentes tem 

que se defrontar. Contudo, ainda existe resistência à ideia de que o pano de fundo tradicional 

dos poemas homéricos exige do analista novas ferramentas críticas.12  

 A linguagem homérica é tradicional. Como Parry tentou comprovar em seus trabalhos 

iniciais, os epítetos dos personagens homéricos não são necessariamente criações de um 

compositor genial, mas, assim como as palavras de uma língua, são com frequência herdados 

pelos poetas daquela tradição. Ao fazer uso de uma frase tradicional, longe de ser simplesmente 

confinado por ela, o aedo entra no universo poético que lhe permite compor e dialogar com sua 

audiência, acostumada com sucessivas performances desse tipo de canção. O próprio uso do 

hexâmetro indica aos ouvintes a entrada no mundo da poesia épica, o afastamento da linguagem 

cotidiana e o encontro com uma forma de contar histórias altamente especializada e tradicional:  

 

O signo alerta e continua a recordar seu público ou seu leitor do registro, da arena performática 

e da economia comunicativa associada com a épica homérica. Ele estabelece e mantém o canal, 

tornando os recursos referenciais da tradição poética vivos e acessíveis.13 

 

 Cada elemento tradicional, portanto, pode evocar muito mais do que a tradução literal 

de suas palavras permite indicar. A fórmula: πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς (“Aquiles de pés velozes”) 

traz à tona para o público a figura de Aquiles com muitas de suas evocações convencionais, 

mesmo nas cenas em que a velocidade do personagem não é relevante: "Elementos tradicionais 

estendem-se da cirscunstância imediata na qual aparecem para a totalidade fecunda de toda a 

tradição, definida sincronica e diacronicamente".14 Para se referir a esse aspecto metonímico 

                                                
10  Utilizo como modelo para este trabalho Foley (1991), Foley(1999) e Kelly (2007). 
11  West (1996a, 233-237). 
12  Ver os exemplos elencados em Kelly (2007 , 1-4). 
13 "This signal alerts and continues to remind the audience or reader of the register, performance arena, and 

communicative economy associated with Homeric epic. It sets and maintains the channel, keeping the 

referential resources of the poetic tradition alive and accessible": Foley (1999,  205). 
14 'Traditional elements reach out of the immediate instance in which they appear to the fecund totality of the 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fdas&la=greek&can=po%2Fdas0&prior=prose/fh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29ku%5Cs&la=greek&can=w%29ku%5Cs0&prior=po/das
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29axilleu%2Fs&la=greek&can=*%29axilleu%2Fs0&prior=w%29ku%5Cs
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das poéticas tradicionais, Foley (1990) cunhou o termo “referencialidade tradicional”. É essa 

referencialidade, e não apenas sua performance oral, que dá aos poemas homéricos os recursos 

que Parry nomeou de fórmulas. De fato, as tentativas de distinguir incondicionalmente entre 

escrita e oralidade têm sido frustradas pela hibridez de traços orais e escritos em certos gêneros. 

Por esse motivo, Foley atribui à tradicionalidade, e não à oralidade, o motivo por trás das 

características especiais da arte homérica.15 Como veremos mais adiante, é a linguagem 

especializada da poesia homérica, que tem origem em uma prática de poesia oral, mas que não 

se restringe a ela, que é relevante para nossos propósitos. É por esse motivo que o trabalho do 

pesquisador oralista pode basear-se nas versões escritas de textos derivados de tradições orais, 

já que sua referencialidade tradicional independe de seu caráter textual.16 Disso decorre que não 

é necessário para nós saber de que maneira a poesia oral do período arcaico fixou-se nos poemas 

que temos atualmente, nem postular qualquer tipo de transcrição de uma performance oral.  

 Uma vez que aceitemos que um signo tradicional aponta para significados além de seu 

sentido imediato, nosso trabalho passa a ser recuperar o contexto maior ocultado pela linguagem 

econômica dos épicos. Para essa tarefa, precisamos reconhecer que uma unidade de sentido em 

Homero pode ser composta de várias palavras, como o epíteto de Aquiles citado acima, e seguir 

regras idiomáticas facilmente ignoradas por aqueles que não conhecem suas ressonâncias 

tradicionais:  

 

Em vez de depender primariamente dos sentidos que descobrimos com dicionários e outras 

ferramentas no habitual kit acadêmico, essas “palavras” maiores podem evocar associações 

impossíveis de serem encontradas na denotação literal das palavras menores que as compõem.17 

 

 Essas evocações vão além do nível daquilo que Parry chamou de fórmula, estando 

presentes nas cenas típicas, como uma cena de banquete ou de combate,18 e para a narrativa do 

poema como um todo, já que audiência conhece os principais eventos das histórias tradicionais. 

Nosso trabalho, portanto, não é o de coletar fórmulas, mas de entender como cada elemento 

tradicional aponta para o contexto maior por trás de cada verso e como o público era capaz de 

                                                
entire tradition, defined synchronically and diachronically”: Foley (1991, 7).  

15 Ver Foley (1999, 5; 14-7). 
16 A noção de “oral-derived texts” é de autoria de Foley (1990, 162).    
17 "Instead of depending primarily on the meanings we unearth with dictionaries and other tools in the usual 

scholarly kit, these larger ‘words’ can evoke associations that are nowhere to be found in the literal denotation 

of the smaller words that make them up":  Foley (1999, 203).     
18 Ver Edwards (1992) para uma revisão bibliográfica dos trabalhos em cenas típicas. 
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interpretar esse elemento. Métodos usuais da crítica literária podem chegar às mesmas 

conclusões que essa metodologia e inclusive auxiliar a análise das unidades tradicionais. Seu 

uso restrito, contudo, ignora um aspecto fundamental da dicção homérica: que sua audiência 

era capaz de entendê-la sem recorrer a análises textuais, mas através de seu conhecimento da 

linguagem tradicional e suas implicações. 

 O trabalho de Beye, ainda que na esteira de Parry e Lord, é resultado de outro momento 

dos estudos oralistas em que se buscava determinar quais elementos são originais e quais 

elementos são tradicionais em Homero. Seu foco é tão restrito na questão da composição do 

poema, e não em sua recepção, que o autor interpreta a brevidade de maior parte dos últimos 

catálogos de mortos na Ilíada como consequência do cansaço de Homero após múltiplas seções 

de recitação. Seguindo Scodel (2002), acredito que a discussão da tradicionalidade ou não de 

um elemento da poesia homérica está, na maior parte dos casos, destinada à pura conjectura, já 

que uma "invenção" homérica poderia se revestir de dicção tradicional e dessa maneira 

aparentar ser convencional. Em particular, a extensão de uma cena de batalha e de seu catálogo 

de mortos pode provocar diversos efeitos no público ouvinte que são ignorados quando 

conjecturamos sobre o processo de composição e performance de Homero. Por essas razões, 

penso que a discussão de Beye, ainda que de importância fundamental, pode ser expandida de 

maneira a incluir novos avanços nos estudos oralistas, uma perspectiva menos negativa das 

passagens em questão e uma definição mais clara de seus elementos estruturais. 

 Para tal fim, dividi a dissertação em três capítulos. O primeiro capítulo, "Entre catálogo 

e narrativa: diferentes perspectivas sobre os catálogos homéricos", tem como objetivo 

apresentar uma definição de "catálogo" que seja produtiva para a análise das androktasiai, além 

de elencar as várias formas através das quais os catálogos épicos foram discutidos na critica 

especializada. Por meio desse capítulo, busco estabelecer as bases teóricas que auxiliam na 

determinação do que é ou não um catálogo em Homero, além de defender novas maneiras de 

interpretar catálogos que fujam da importância sufocante do monumental Catálogo das Naus. 

O segundo capítulo, "Homens matando homens: os catálogos de mortos da Ilíada" é 

responsável por descrever a cena típica  dos heróis tombados em sequência a partir de seus 

elementos principais, buscando criar ferramentas metodológicas e nomenclatura para qualificar 

as androktasiai como mais ou menos próximas da estrutura enumerativa própria dos catálogos 

épicos. Nesse capítulo, discutirei as semelhanças formais entre o Catálogo das Naus e os 

catálogos de mortos como apresentadas por Beye, mas não deixarei de propor também outras 
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características formais que fazem das androktasiai uma cena típica próxima do catálogo. O 

terceiro capítulo, "Uma nova proposta de classificação das androktasiai", apresenta o corpus 

de passagens que pertencem à cena típica dos heróis mortos em sequência na Ilíada, 

modificando a lista apresentada por Beye (1964), além de relativizar  a suposta natureza 

"estática" das listas de mortos do poema.  

 Antes de terminar esta introdução, porém, é necessário estabelecer alguns critérios que 

utlizaremos na dissertação. Com relação aos nomes próprios, optei por utilizar aqueles da 

tradução do Carlos Alberto Nunes para evitar a disparidade entre eles e os nomes que aparecem 

na tradução do grego, com exceção daqueles em que a tradição em língua portuguesa já posssui 

alternativas relativamente fixadas, como é o caso de "Agamenon", em vez de "Agamémnone", 

e "Ajax", em vez de "Ajaz". Quando falo de "Homero" refiro-me não ao aedo cego que no mito 

compôs a Ilíada e a Odisseia nem a uma versão supostamente histórica desse personagem, mas, 

a depender do contexto, à voz do narrador que se distingue dos personagens ou à tradição de 

poesia épica heroica por trás desses poemas. Uso "poema" e "poesia" para me referir aos textos 

do corpus arcaico hexamétrico grego, como a Teogonia e Os Trabalhos e os Dias, na falta de 

termo melhor para textos derivados de tradições orais. Minha principal ferramenta de busca no 

corpus homérico foi o "Chicago Homer" e a edição utilizada para a Ilíada, a de West (1998-

2000).   
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 2 Entre catálogo e narrativa: diferentes perspectivas sobre os catálogos 

homéricos 

 

[...] vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor 

y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos,  

vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph 

 la tierra, vi mi cara y mis visceras, ví tu cara, y sentí vértigo y lloré, 

 porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo 

nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: 

el inconcebible universo [...] 

Borges, El Aleph19  
 

 É possível falar de um catálogo de mortos na Ilíada? Por um lado, a resposta parece 

trivial, dada a quantidade de paralelos entre as passagens tradicionalmente identificadas como 

catálogos e a forma como Homero narra o combate na planície troiana. Contudo, como veremos 

adiante, responder essa pergunta envolve questões de natureza difícil e uma longa história na 

crítica homérica. Definir com clareza aquilo que chamamos de catálogo na poesia grega arcaica 

não é uma tarefa simples como pode parecer à primeira vista. Em nenhum momento Homero 

caracteriza como "catálogo" as passagens que nós, hoje, classificamos dessa maneira. Em 

verdade, o substantivo κατάλογος não aparece uma única vez em Homero nem no restante do 

corpus arcaico. Já o verbo καταλέγω, ainda que altamente relevante para nossa discussão, 

também não é utilizado pelo narrador para se referir às longas passagens enumerativas tão 

famosas da poesia arcaica, mas pelos personagens quando estes "recontam" eventos passados. 

Esse fato é ainda mais problemático se pensarmos que os catálogos da poesia homérica são 

frequentemente descritos como "uma sequência de itens estáticos",20 caracterização que se 

encontra muito distante da narrativa recordada pelos personagens homéricos, se não 

completamente oposta a ela. 

 Longe de ser uma mera curiosidade linguística, o desencontro entre a terminologia da 

poesia arcaica e a nossa sobre aquilo que chamarei de estilo catalógico pode apontar para um 

cisma ainda mais profundo entre as visões modernas e arcaicas sobre narrativa. Não é incomum 

encontrar, em ensaios sobre catálogos e listas da poesia moderna, incômodos que aparentam 

ser, a priori, estrangeiros à estética arcaica. Para Fludernik, comentando T. S. Eliot, “uma 

enumeração de itens equivalentes rapidamente se torna entediante ou é percebida como 

                                                
19  Borges (1986, 171). 
20  "A series of items that are static": Beye (1964, 350).  
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excessiva; ela também desafia as habilidades cognitivas dos leitores”,21 pois listas com muitos 

elementos confundem mais do que esclarecem. Para Richardson, listas “produzem, geralmente, 

uma quebra muito mais significativa do que, por exemplo, passagens descritivas, e quase 

sempre forçam uma quebra na transmissão da narrativa propriamente dita”,22 e seu uso 

frequentemente procura atenuar sua “alteridade essencial”.23 Semelhante é o argumento de 

Contze ao afirmar que “listas, como elementos inerentemente não narrativos, constituem 'o 

Outro' em uma obra literária”.24 De fato, na história da recepção do gênero, listas têm sido 

tratadas como um recurso estranho à própria literatura, fato que não impediu o seu uso frequente 

por poetas e romancistas, de Milton a Dickens.25 

 Existem diferenças significativas entre as leituras modernas acima e o uso de listas e 

catálogos na poesia arcaica de nosso corpus. Não precisamos olhar muito além do segundo 

canto da Ilíada e seu Catálogo das Naus para notar que, em Homero, listas compostas de muitos 

elementos não são estranhas a seu poema, “o outro” como defende Contze, mas um recurso 

fundamental da poética arcaica. Os poemas hesiódicos ressaltam ainda mais a disparidade entre 

nossa sensibilidade e a antiga, sendo talvez o caso mais extremo o Catálogo das Mulheres, cuja 

leitura apressada pode causar a impressão de que o elemento estranho à obra é a narrativa e não 

o catálogo. A oposição entre esses termos, contudo, é provavelmente mais um artefato de nossa 

leitura, pois Homero e Hesíodo não parecem distinguir perfeitamente entre esse dois “modos”26: 

a história do mundo, em Hesíodo, pode ser contada como um catálogo de uniões entre os deuses; 

a história dos heróis, como um catálogo de uniões entre mortais e imortais; o progresso da 

batalha, em Homero, como uma lista de vitoriosos e derrotados no campo de batalha. Diferente 

do que afirma Richardson acima, muitas listas destes poemas arcaicos não procuram “atenuar” 

seus elementos catalógicos, mas, pelo contrário, parecem incentivar em seu público uma 

apreciação exatamente daquelas qualidades hoje frequentemente criticadas. Essa parece ser 

uma das funções, por exemplo, de uma lista de nomes como os catálogos de nereidas em Il. 

18.37-49 e Teog. 240-64: apreciar, de forma quase encantatória, a sequência de belos nomes 

                                                
21 "An enumeration of equivalent items soon becomes either boring or is perceived to be excessive; it also 

challenges readers’ cognitive abilities": Fludernik (2016, 316).  
22 "Lists generally produce a much more pronounced break than, say, descriptive passages, and nearly always 

force a break in the transmission of the narrative proper": Richardson, (2016, 328). 
23 "Essential otherness": Richardson (2016, 328). 
24  "One could argue that lists, as inherently nonnarrative elements, constitute 'the Other' in a literary work": 

Contze (2016, 245).  
25 Ver o levantamento de Belknap (2004, 1-27) sobre a questão. 
26 Ver a discussão abaixo sobre qual a melhor categoria para enquadrar "catálogo".   
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habilidosamente elencados.27 

 Entre nossa concepção e a arcaica parece então haver um abismo. A questão torna-se 

ainda mais grave quando reconhecemos que entre nossa leitura crítica, cujo princípio é o da 

análise sistemática e das definições claras, e o universo da poesia homérica existe um outro 

desencontro de difícil solução. Em sua discussão sobre o canto em Homero, Halliwell defende 

que “não existe método através do qual se pode sintetizar as representações e descrições 

homéricas do canto em um paradigma totalmente unificado de valores poéticos”.28 De maneira 

semelhante, pretendo defender neste capítulo que não existe uma única maneira de ler e 

interpretar os catálogos homéricos. Assim como canto, o fenômeno do qual nos ocupamos é 

complexo e seu tratamento na poesia homérica apresenta tensões entre paradigmas distintos. 

Um reflexo dessa complexidade é a inexistência de consenso na crítica especializada sobre 

quais passagens constituem de fato um catálogo em Homero. Naturalmente, alguns casos são 

com frequência usados como exemplos do estilo catalógico, como o Catálogo das Naus no 

canto II da Ilíada, mas, por outro lado, passagens menos canônicas sofrem com um tratamento 

inconsistente dentro dos estudos homéricos. As listas de herós tombados da Ilíada, o objeto 

desta dissertação, são um exemplo das dificuldades de trabalhar com a noção de catálogo neste 

corpus, e um levantamento do tratamento crítico dessas passagens demonstra que, ao contrário 

do Catálogo das Naus, nem todas as listas em Homero aceitam tão facilmente um único 

paradigma interpretativo. 

 Um dos primeiros trabalhos a aproximar as listas de heróis tombados do Catálogo das 

Naus, e portanto do estilo catalógico em geral, foi Beye (1964), cuja principal conclusão é: 

“Formalmente, as narrativas de batalha são semelhantes ao que é costumeiramente conhecido 

como catálogo e, em certa medida, estrangeira às formas usuais da narrativa épica”,29 afirmação 

que continua sendo reproduzida em trabalhos sobre o tema. Até o momento, nenhuma tentativa 

de aplicar a metodologia de Beye a todas as passagens consideradas catálogo de mortos foi 

realizada. Edwards (1980), apesar de citar Beye com frequência e aplicar sua análise no estudo 

detalhado dos catálogos épicos, em especial o Catálogo das Naus, não faz nenhuma leitura 

aprofundada das listas de mortos. Sammons (2010), trabalho recente sobre os catálogos em 

Homero, não inclui em suas interpretações as listas de heróis abatidos, já que sua preocupação 

                                                
27  "A pure delight in words themselves",  nas palavras de Belknap (2004, 20). 
28 "there is no method by which to synthesize Homeric representations and descriptions of song into a wholly 

unified paradigm of poetic values": Halliwell (2011, 42). 
29 "Formally the battle narratives are akin to commonly acknowledged catalogues and to a degree alien to the 

usual means of epic narrative": Beye (1964, 367-8). 
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é com o catálogo como o momento em que a narrativa, entendida como uma sequência de 

eventos conectados de forma causal, lógica ou cronológica, deixa de existir.30 Kelly (2007,  267) 

distingue dois tipos de catálogos, "victim catalogues" e "androktasia catalogues", esses últimos 

se confundindo com o que é geralmente chamado de aristeia.31 Já Fenik (1968, 68) usa a 

expressão "slaying catalogues" para algumas passagens e, para outras (23), retoma o conceito 

de "erweiterter Katalog" de Strasburger (1954). Sammons (2010, 13; n 29) cita cinco passagens 

que Beye analisaria em seu artigo e que ligariam "uma serie de vitoriosos com inimigos 

derrotados." Curiosamente, o próprio Beye (1964, n 8) cita 21 passagens de androktasiai, termo 

que o autor usa de forma indiscriminada para qualquer sequência de heróis falecidos. A lista de 

Beye não só exclui uma passagem que é claramente uma série de androktasiai em sua definição, 

cujo início é 21.209, mas também separa, em alguns casos, múltiplos blocos de mortes em um 

mesmo canto (como em 5.37-87, 5.144-65, 5.533-710), enquanto que em outros mais de 400 

versos são agrupados em uma única cena (por exemplo, 11.91-596), sem nenhum critério claro 

para essa divisão. Esses exemplos não são exaustivos, mas demonstram uma falta de 

normatividade no uso de conceitos como androktasiai, aristeia, catálogo e lista e em relação às 

próprias passagens que são consideradas exemplos desses recursos épicos. 

 Esses problemas se somam à dificuldade de determinar com clareza aquilo que 

queremos dizer quando dizemos “catálogo”. Na verdade, o problema da definição do conceito 

na poesia arcaica grega é parte do problema maior de sua interpretação de modo geral. Em seu 

estudo sobre os catálogos homéricos, Sammons (2010) defende que o poeta, ao fazer catálogos, 

“não organiza seus dados de forma cronológica ou com ligações causais”.32 Essa leitura não é 

tão distinta daquela de leitores modernos sobre o tema. Como já dissemos acima, para muitos 

autores a noção de “catálogo” aparece como o oposto de narrativa, ou como suspensão da 

mesma. Nesse cotejo, listas acabam absorvendo muitas das características e, de certa forma, 

ocupando o lugar de outro tipo textual frequentemente oposto à narrativa: a descrição. 

Tradicionalmente, a descrição tem sido interpretada como, entre outras coisas, um momento de 

suspensão ou pausa da narrativa, ainda que abordagens mais modernas tenham criticado essa 

leitura.33 Para Schiffrin, “narrativas nos dizem o que ocorreu, listas descrevem uma 

                                                
30 Ver discussão em Sammons (2010, 15-21). 
31  Ver n. 1. 
32  "The cataloguer does not order data chronologically or causally, as a storyteller normally does, and does not 

make clear the relative importance of one element over another": Sammons (2010, 17). 
33  Ver levantamento em Contze (2016, 245-6) com bibliografia complementar. 
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categoria”.34 Para Contze, listas são “existenciais”, enquanto que narrativas são “actanciais”, 

isto é, narrativas recontam os eventos ocorridos, enquanto que listas descrevem aquilo que 

existe no mundo ficcional.35 Ambas reconhecem que essas classificações são aproximações 

daqueles fenômenos que, na prática, podem se confundir, sendo melhor entender as definições 

como polos opostos de um continuum. Ainda que essa flexibilidade interpretativa seja 

importante quando tratamos das listas de assassinatos, a constante comparação entre listas e 

descrição, mesmo em autores que reconhecem a existência de listas narrativas, parece-me mais 

uma consequência da maneira como o romance moderno constrói sua narrativa do que algo 

essencialmente ligado ao que chamamos de lista. A lista como um “outro” em meio a seu 

contexto, uma inserção que quebra a sequencialidade da história e chama atenção para sua 

artificialidade formal é certamente um fenômeno comum em narrativas de períodos mais 

recentes da história literária, mas não necessariamente uma tendência na poesia épica. Em 

outras palavras, não me parece que as qualidades que opõem listas a narrativas sejam 

características intrínsicas e a-históricas de ambas as formas, mas são consequência de nossa 

maneira de definir narrativa, certamente muito menos enumerativa do que a dos poetas arcaicos 

gregos.     

 Outra forma de discutir “catálogo” seria aproximá-lo não de um tipo, mas de um gênero 

textual. Na entrada “catalogues” da The Homer Encyclopedia, Minchin afirma que “listas e 

catálogos têm sido amplamente reconhecidos como um subgênero dentro de tradições orais”.36 

Rutherford (2001) defende que, por trás do Catálogo das Mulheres de Hesíodo, existiam duas 

tradições de poesia catalógica, uma genealógica e outra laudatória, praticadas pelos poetas 

arcaicos.37 Também é muito comum encontrar referências nos estudos homéricos, 

principalmente na obra de autores mais antigos, a uma escola catalógica de poesia épica 

dominante na região da Beócia.38  

Muitos gêneros familiares para nós são principalmente caracterizados por seu estilo 

enumerativo: lista de compras, receita culinária, catálogo de museu, etc. O problema, contudo, 

de lidar com o catálogo enquanto gênero é a existência de estruturas enumerativas em gêneros 

                                                
34  "Narratives tell what happened and lists describe a category": Schiffrin (1994, 314). 
35   Contze (2016, 246). 
36  "Lists and catalogues have been widely recognized as a subgenre within oral traditions": Finkelberg (2011a, 

155). 
37 Ver discussão em Rutherford (2001, 89-90) sobre se é possível falar de um gênero em vez de um estilo épico. 

Sobre as duas tradições postuladas pelo autor, ver p. 91-6. 
38  Ver Minton (1962) e Kirk (1985). 
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distintos, isto é, a enumeração em si não constitui um gênero, ainda que muitos gêneros, 

arcaicos ou não, possam ser caracterizados primariamente através da enumeração.  

 Tenho utilizado indiscriminadamente termos como “catálogo”, “lista” e “enumeração”; 

entretanto estes termos não são usados pela crítica como sinônimos. De maneira geral, costuma-

se considerar que “listas diferem de catálogos ao apresentar uma série simples de itens sem o 

desenvolvimento descritivo que um catálogo geralmente providencia”39 e que catálogos são 

mais “receptivos a digressões”.40 Contudo, concordo com Sammons (2010, 8) quando ele 

afirma que essa distinção não é essencial, já que cada item, na poética arcaica, pode ser 

expandido ou contraído, de maneira que catálogos e listas são formalmente idênticos ou apenas 

formas elaboradas ou não da mesma estrutura fundamental. Por isso, utilizo todos os termos 

acima como sinônimos. Tendo em vista as dificuldades discutidas anteriormente, prefiro a 

definição de Belknap às outras encontradas na crítica especializada: “Uma lista é um bloco de 

informação formalmente organizado que é composto de uma série de membros”.41 Para meus 

propósitos, ela é melhor que a de Sammons pois não menciona a existência ou não de laços 

causais ou cronológicos entre seus membros, nem a suspensão da narrativa nem os problemas 

que surgem ao aproximarmos “catálogo” de um gênero ou tipo textual. Também não há, como 

em outros autores, menção ao número de membros que uma lista deve ter para se constituir 

como tal.42 É evidente que não é possível existir um catálogo com um único membro, mas, em 

especial na análise das listas de mortos, não desejo excluir listas com apenas dois heróis 

abatidos, pelo menos não inicialmente. Procurei evitar uma definição muito rígida que acabasse 

por ignorar passagens relevantes, fato que frequentemente ocorre com as listas de heróis caídos; 

portanto, busquei a inclusão do máximo de passagens possíveis em vez do mínimo. 

 Uso o termo “lista de mortos” e outros sinônimos, como androktasiai, para me referir a 

listas cujos itens são heróis derrotados em combate. Chamo aquilo que na terminologia de 

Belknap é um “membro” de “item”. Por exemplo, uma lista de nomes como o catálogo das 

Nereidas na Teogonia tem como seus membros ou itens cada uma das deusas. Estes itens podem 

ser reduzidos a apenas uma palavra, um nome próprio como Εὐδώρη ou Θέτις (Teog. 244), 

como podem ser elaborados a ponto de ocuparem muitos versos. Quando os itens de uma 

                                                
39  "Lists differ from catalogues in presenting a simple series of units, without the descriptive enhancement a 

catalogue usually provides": Belknap (2004, 2). 
40  "Amenable to digression": Belknap (2004, 3). Da mesma maneira, Minchin (2001, 74-5). 
41  "A list is a formally organized block of information that is composed of a set of members": Belknap (2004, 

15). 
42 Quatro para Minchin (2001, 75), três para Sammons (2010, 8). 
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enumeração se tornam muito elaborados é comum que a noção de lista se torne difusa. A 

Epipolesis no canto 4 da Ilíada é um episódio bastante complexo costumeiramente classificado 

como enumerativo. Trata-se de uma série de exortações de Agamenon aos principais heróis do 

exército aqueu: primeiro o herói visita Idomeneu e os cretenses, depois Nestor e os pilios e 

assim sucessivamente, mas cada exortação pode incluir, além de discursos de elogio ou 

reprovação de Agamenon, reações por parte dos líderes exortados. O item da exortação a Nestor 

(Il. 4. 293-326), por exemplo, possui mais de 30 versos e contêm o elogio de Agamenon a 

Nestor, a resposta do ancião aqueu, uma exortação do próprio Nestor a seu exército e uma 

descrição de como ele organizava seus soldados. Apesar de a estrutura enumerativa ser 

facilmente perceptível, a complexidade desse e de outros itens acaba por afastar a passagem 

daquilo que consideraríamos, pelo menos canonicamente, como lista. Por essa razão, a 

Epipolesis não é geralmente encontrada entre os exemplos tradicionais de catálogos da Ilíada, 

nem é chamada com frequência de “lista de exortações”, ainda que se enquadre em nossa 

definição de forma até mais pacífica do que algumas listas de mortos que discutiremos. 

 O exemplo anterior é uma boa amostra da cautela que precisamos ter ao analisar as 

passagens de nosso corpus. Minha intenção aqui não é trabalhar com uma definição fechada e 

tentar identificar quais episódios na Ilíada se enquadram perfeitamente em uma noção ideal de 

lista. Como já afirmei anteriormente, acredito que certa flexibilidade interpretativa é necessária 

para analisar as listas de heróis tombados e que muita rigidez analítica pode não ser produtiva. 

Por essa razão, prefiro adotar a metodologia do continuum aludida anteriormente, em que vários 

elementos podem aproximar uma passagem da definição de lista dada acima, para que o 

percurso deste trabalho não se transforme em um mero esforço circular de provar quais 

passagens homéricas se encaixam em uma definição previamente estabelecida de catálogo 

baseada nessas mesmas passagens. Para determinar os elementos que aproximariam uma 

passagem do que consideramos catalógico, a discussão de Flundernik sobre catálogos 

descritivos é bastante produtiva. Segundo a autora:  

   

Listas empregadas em passagens descritivas são mais catalógicas [list-like] de maneira 

proporcional a seu uso de um enquadramento hiperonímico ou generalizante, o que então 

qualifica os itens da lista  como subcategorias ilustrativas ou elementos típicos ligados ao  

enquadramento.43 

                                                
43  “Lists employed in descriptive passages are more list-like in proportion to their use of a hypernymic or 

generalizing frame, which then determines the list items as illustrative subcategories or typical elements linked 
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 Ainda que discutindo apenas listas descritivas, o insight da autora sobre o 

“enquadramento hiperonímico ou generalizante” é muito pertinente ao estudo de catálogos na 

poesia hexamétrica grega, pois essa função é claramente exercida pelas invocações às Musas 

ou perguntas retóricas que antecedem muitas listas homéricas. Um exemplo claro é a chamada 

aristeia de Teucro no canto 8 da Ilíada: 

 

  ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων; 

  Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ᾽ Ὀφελέστην 

  Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην 

  καὶ Πολυαιμονίδην Ἀμοπάονα καὶ Μελάνιππον, 

  πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 

 

  [Qual o primeiro Troiano por Teucro infalível foi morto? 

   Foi o maior entre todos Orsílico; Détor e Crômio, 

  Órmeno, após, e Ofelestes, e mais Licofonte divino 

   e Melanipo e Amopáone, filho do grande Poliémone; 

   uns sobre os outros no solo fecundo privou da existência.]44 

 

 Aqui a pergunta inicial, ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων, enquadra todo 

o restante da lista e é um dos elementos que torna a passagem mais catalógica. Esse 

enquadramento pode também aparecer após a sequência em questão, em uma fórmula final ou 

em uma cena sinóptica, como no último verso da passagem acima. Enquadramentos iniciais e 

finais ajudam a separar o “bloco de informação formalmente organizado”, utilizado na 

definição de Belknap, de um fluxo difuso de informações sem um início ou fim claramente 

indicado. O enquadramento inicial do Catálogo das Naus é famoso, a longa invocação às Musas 

no canto 2 da Ilíada, e possui como uma de suas funções enquadrar o catálogo que vem a seguir, 

esclarecendo quais os itens que o compõem e direcionando a atenção do público. Menos 

ambicioso e famoso é o enquadramento que finaliza este mesmo catálogo: οὗτοι ἄρ' ἡγεμόνες 

Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν.45 Enquadramentos também costumam ocorrer no início ou fim de 

                                                
with the frame”: Flundernik (2016, 315). Escolhi, na falta de termo melhor, traduzir "list-like" por “catalógico”. 

44  (Il. 8. 261-72). 
45  “Os condutores dos Dânaos, os chefes supremos, são estes” (Il. 2. 760). 
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um item, posição não comentada por Flundernik por ser mais incomum em romances do século 

XIX do que em Homero. A razão para isto é simples: quando cada item de um catálogo na 

poesia homérica pode ser tão complexo a ponto de se tornar uma cena típica, o poeta pode achar 

necessário distinguir explícitamente cada item de uma lista do item a seguir. É esse tipo de 

enquadramento que aproxima ainda mais a Epipolesis comentada acima de uma forma 

catalógica. Após cada exortação de Agamenon, o poeta utiliza uma fórmula para indicar o fim 

de uma cena e o início da seguinte, como em Il. 4. 292 e 364: ὣς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, 

βῆ δὲ μετ' ἄλλους;46 e em Il. 4. 272 e 326: ὣς ἔφατ', Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ.47 

Cada exortação fica claramente separada da anterior, como os itens de uma lista ideal. Utilizo 

o termo enquadramento interno para me referir a este tipo de passagem. Esse enquadramento 

não ocorre somente na forma de versos como os acima, mas pode ocorrer através do uso de 

anáforas e outros tipos de repetição formular. No catálogo das mulheres de Od. 11. 225-329, 

por exemplo, cada heroina encontrada por Odisseu é introduzida com ἴδον ou εἶδον seguido de 

seu nome. O Catálogo das Naus, mais complexo do que qualquer outro no corpus homérico, 

possui vários versos diferentes que exercem a função de enquadramento interno e separam os 

contigentes aqueus que viajaram até Troia, como a fórmula introdutória οἳ δέ que introduz 

alguns dos contigentes ou a menção ao número de navios que cada líder trouxe à guerra que 

conclui outros.48 

 Um segundo elemento que torna uma passagem menos catalógica é a complexidade de 

seus itens. Concordo com Flundernik quando ela defende que “quanto mais longa a descrição 

de itens individuais de uma lista, menos óbvia é a estrutura enumerativa”.49 Ou, como defende 

Edwards em seu estudo sobre catálogos, “se o número de elementos é grande e o número de 

itens [“entries”] suficentemente pequeno, o resultado pode ser considerado alternativamente 

como uma cena típica repetida”.50 “Elementos” para o autor são as partes que compõem os itens 

de um catálogo, por exemplo, os discursos de exortação e elogio da epipolesis, passagem que 

Edwards utiliza como exemplo desse fenômeno de ambivalência entre cena típica e estrutura 

catalógica. A lista ideal definida nestes termos é apenas uma série de nomes próprios ou 

                                                
46  "Deixa-os, depois de os saudar, e para outras fileiras prossegue". 
47  "O coração satisfeito, prossegue a revista Agamémnone". 
48  "O coração satisfeito, prossegue a revista Agamémnone". 
49  "Te longer the description of individual items on a list, the less obvious is the structure of enumeration": 

Flundernik (2016, 315). 
50  "If the number of elements is large and the number of 'entries' fairly small, the result may be considered 

alternatively as a repeated type-scene": Edwards (1980, 101). 
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compostos, com pouca ou quase nenhuma elaboração, claramente separados um dos outros por 

enquadramentos internos, como, por exemplo, uma lista de compras com itens numerados. Isso 

é um problema quando pensamos que a lista mais famosa da poesia épica é o Catálogo das 

Naus, que tem pouco em comum com essa lista de compras hipotética. Para entender a razão 

por trás da importância histórica deste catálogo é necessário discutir como a crítica homérica 

tem interpretado o estilo catalógico nos poemas épicos, tarefa que realizarei a partir de agora. 

 Tentei organizar as diferentes formas como a crítica tem lido os catálogos homéricos em 

dois grande grupos interpretativos. Essa escolha, ainda que ajude na organização da dissertação, 

acaba por simplificar as nuances de muitas das posições discutidas a partir deste ponto; contudo 

essa me parece ser a maneira mais prudente de proceder. Em verdade, é bastante apropriado 

para um trabalho que se propõe a analisar catálogos épicos que esse tipo de decisão seja 

colocada em destaque, pois, como veremos, poucas questões são mais caras ao poeta épico do 

que aquelas referentes à organização de um volume incalculável de informações. “Catalogar” 

na épica é, em certa medida, abstrair, e toda abstração acaba por simplificar elementos do 

fenômeno que procura interpretar. Ainda assim, acredito ser produtivo olhar para a leitura 

crítica dos catálogos homéricos a partir dos dois polos do continuum que discutimos acima: de 

um lado, o catálogo como um discurso marcado, claramente distinto do seu entorno; de outro, 

o catálogo que se confunde com o não catalógico e rejeita definições. Cada um desses polos se 

afina com linhas interpretativas que enfatizam aspectos diferentes da poesia épica arcaica e 

definem o “catalógico” de acordo com suas inclinações teóricas. Nas próximas seções, 

apresentarei quais são essas inclinações e como elas alteram a percepção do catalógico, sem 

com isso determinar qual dessas linhas interpretativas é mais relevante para nossos propósitos, 

deixando a discussão acerca do grau em que as listas de assassinatos se encaixam nesses 

paradigmas para o terceiro capítulo desta dissertação. Ao fim deste capítulo, espero que o 

terreno complicado de interpretação e determinação dos catálogos épicos esteja mais claro e 

que tenhamos um repertório analítico que ajudará a determinar em qual medida é possível falar 

de um catálogo de mortos na Ilíada. 

 

2.1 O grande feito de memória e o monumental Catálogo das Naus 

  

 No canto VIII da Odisseia, em uma passagem que se mostrará essencial para pensarmos 

não só o catálogo homérico, mas a própria noção de poesia na épica arcaica (como veremos, 
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essas duas questões se confundem frequentemente), Odisseu escuta o aedo Demódoco narrar 

uma história sobre a guerra de Troia em que o próprio herói é um dos protagonistas. A canção 

em questão é sobre a glória dos homens de outrora (κλέα ἀνδρῶν, 73) cuja fama atingiu os céus 

(κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε, 74). Ela possui fortes ecos da Ilíada, já que narra a contenda 

(νεῖκος, 75) entre Odisseu e Aquiles, os melhores Aqueus (ἄριστοι Ἀχαιῶν, 78), e utiliza vários 

elementos importantes do começo deste poema, como, por exemplo, os personagens de 

Agamenon e Apolo e a menção à vontade de Zeus  (Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς, 82) que provoca 

o sofrimento de aqueus e troianos, semelhante àquela que é cumprida com as consequências 

funestas da cólera de Aquiles (Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή, Il. 1.5).51 Mais adiante, após uma série 

de outros eventos, Odisseu tem a oportunidade de falar com Demódoco e elogiar sua habilidade 

poética: 

 

  Δημόδοκ᾽, ἔξοχα δή σε βροτῶν αἰνίζομ᾽ ἁπάντων. 

  ἢ σέ γε μοῦσ᾽ ἐδίδαξε, Διὸς πάϊς, ἢ σέ γ᾽ Ἀπόλλων; 

  λίην γὰρ κατὰ κόσμον Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις, 

  ὅσσ᾽ ἔρξαν τ᾽ ἔπαθόν τε καὶ ὅσσ᾽ ἐμόγησαν Ἀχαιοί, 

  ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλου ἀκούσας.  

 

  [Mais do que a todos os outros mortais, te venero, ó Demódoco! 

  Foste discíp'lo das Musas, as filhas de Zeus, ou de Apolo? 

  Tão verazmente cantaste as desgraças dos homens Aquivos, 

  quanto fizeram, trabalhos vencidos, e o mais que sofreram, 

  como se o visses tu próprio, ou soubesses de alguém fidedigno.]52 

 

 Assim como outros elementos relacionados com a performance poética e a figura do 

aedo presentes na Odisseia, as palavras do herói grego têm sido interpretadas como um 

comentário metanarrativo sobre o que Homero e sua tradição consideram ideal para um poema 

épico. Anteriormente, Demódoco é elogiado como divino (θεῖον, 43) e confiável (ἐρίηρον, 62), 

sua canção é descrita como doce (ἡδεῖαν, 64) e sua habilidade é frequentemente apontada como 

de origem divina (44, 62-63). O próprio Odisseu reforça essa caracterização com o discurso 

                                                
51 Cf. a interpretação dessa passagem como subversão irônica da tradição iliádica em Pucci (1987, 218-9). Para 

Nagy (1998) o episódio aponta para uma oposição tradicional entre Aquiles e Odisseu.  
52 (Od. 8. 487-91). 
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acima, considerando que Demódoco é um aprendiz da Musa ou de Apolo, já que ele canta o 

destino dos Aqueus "de acordo com a ordem correta das coisas" (κατὰ κόσμον)53, como se ele 

tivesse lutado em Troia ou escutado alguém que lutara. Essa interpretação de κατὰ κόσμον é 

semelhante ao argumento aristotélico de que os eventos de uma narrativa ficcional devem ser 

organizados "em sequência, de acordo com o que é provável e necessário" (κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ 

ἀναγκαῖον ἐφεξῆς)54, conceito que Aristóteles utiliza para elogiar a escolha de Homero em não 

contar, na Odisseia, todos os feitos de seu herói principal, como seu ferimento no Parnaso ou 

sua loucura fingida em Ítaca, por eles não se seguirem um ao outro, mais uma vez, "de acordo 

com o que é provável e necessário".55 Na observação de Odisseu, contudo, o que parece estar 

em jogo é a veracidade dos fatos narrados, mais do que uma técnica narrativa, e nesse fato uma 

parte da crítica homérica acredita encontrar umas das principais chaves para o entendimento de 

sua poesia. A Ilíada e a Odisseia se colocariam como uma narração de feitos heroicos do 

passado tal como eles aconteceram, como se Homero tivesse sido uma testemunha ocular dos 

eventos ou tivesse escutado alguém que fosse. A ironia do poeta cego que é capaz de descrever 

eventos passados como se estivesse presente parece apenas reforçar essa ideia de que, para um 

discípulo de Apolo ou da Musa, não é preciso ver para saber. 

 A crença de que os fatos descritos em uma canção são fiéis aos eventos tais como eles 

aconteceram é comum também em outras tradições orais, nas quais um critério para julgar uma 

performance superior a outra é a fidelidade aos fatos que seu público supõe estar presente ou 

ausente na canção.56 A discussão nestes termos não é necessariamente anacrônica, já que 

aparece nos próprios poemas homéricos, assim como é discutida em parte dos escólios em 

termos parecidos ao que Barthes chama de "efeito de realidade"(effet de réel).57  A atenção a 

detalhes da poesia homérica é elogiada pelos críticos antigos, pois ela torna a narrativa mais 

confiável (ou persuasiva; a noção retórica é a da πίστις) como se o poeta tivesse sido uma 

testemunha ocular (αὐτόπτης) dos fatos.58 De maneira semelhante, a crítica moderna pode ser 

tentada a ler nos "gestos insignificantes, atitudes transitórias, objetos insignificantes, palavras 

redundantes",59 na terminologia de Barthes para o romance realista, ou naquilo que se 

                                                
53 Ver discussão em Ford (1992, 122-3). 
54 (Poet. 1451a. 10). 
55 (Poet. 1451a. 25). 
56 Ver a discussão em Duffy (2016) e Finkelberg (1987) sobre a tradição oral serbo-croata. 
57 Barthes (1989, 141-8). 
58 Cf. Nunlist (2009, 185-93). 
59 "Insignificant gestures, transitory attitudes, insignificant objects, redudant words": Barthes (1989, 146). 
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costumava chamar de "digressão" na crítica homérica, como os detalhes biográficos dos 

inúmeros heróis menores, um dos principais elementos que infundem o poema de sua 

autoridade discursiva.  

 Uma discussão importante para essa questão é o sentido de κατὰ κόσμον citado acima e 

o de uma fórmula semelhante, que veremos abaixo, κατὰ μοῖραν. Fórmulas cujo sentido é 

comumente debatido, elas aparecem em sequência na passagem que observamos, κατὰ κόσμον 

no trecho acima e κατὰ μοῖραν quando, terminado o elogio de Odisseu a Demódoco e tendo o 

herói pedido ao poeta que cantasse a história do cavalo de madeira, ele afirma o seguinte: 

   

  αἴ κεν δή μοι ταῦτα κατὰ μοῖραν καταλέξῃς, 

  αὐτίκ᾽ ἐγὼ πᾶσιν μυθήσομαι ἀνθρώποισιν, 

  ὡς ἄρα τοι πρόφρων θεὸς ὤπασε θέσπιν ἀοιδήν.   

 

  [Caso consigas cantar tudo isso de acordo com os fatos, 

  logo darei testemunho perante o universo dos homens 

  que recebeste de um deus benfazejo a divina cantiga.]60 

 

 Mais uma vez, os termos com que Odisseu descreve a ação poética parecem reforçar a 

ideia da canção enquanto representação da realidade. Se Demódoco cantar essa história 

"corretamente" (κατὰ μοῖραν),61 Odisseu anunciará a todos os homens que sua canção é de fato 

um presente divino. Ao descrever a ação de Demódoco, Odisseu utiliza o verbo καταλέξῃς, o 

que é de extrema importância para nós já que é o único cognato da palavra que utilizamos hoje 

quando falamos de catálogos homéricos. Por outro lado, não é possível encontrar no corpus 

arcaico uma única instância de κατάλογος, palavra que vai ser usada posteriormente por 

Tucídides e Aristótles para nomear talvez a passagem mais famosa quando se discute catálogo 

na poesia grega: o Catálogo das Naus (νεῶν κατάλογος).62 Já o verbo καταλέγω, que temos 

acima, aparece sessenta vezes na Ilíada e Odisseia e a interpretação de seu sentido tem sido 

uma dos principais pontos de contenda entre os pesquisadores que defendem a noção da poesia 

homérica enquanto representação factual da realidade e aqueles que a criticam. Discorrerei, 

neste momento, sobre o primeiro ponto de vista. 

                                                
60 (Od. 8. 496-8). 
61 "According to destiny" em Nagy (1998, 2§17); "in due portion" em Ford (1992, 123). 
62 Poet. 1459a,  Thuc. 1.10. 
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 Como aponta Nagy,63 um interessante paralelo de κατὰ μοῖραν acontece no canto XX 

da Ilíada, quando Poseidon salva Eneias da morte nas mãos de Aquiles e aconselha ao troiano 

que não mais enfrente o melhor dos aqueus na pugna, "para que, contra o destino, não desça à 

casa de Hades" (μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι, Il. 20.336). Eneias morrer 

naquele ponto da narrativa não seria tradicional e por isso mesmo ὑπὲρ μοῖραν, contra ou além 

do quinhão que lhe é destinado pela tradição. O futuro de Eneias longe da planície troiana faz 

parte daquele grupo canônico de fatos que não são passíveis de mudança nomeado por 

Wolfgang Kullmann de Faktenkanon.64 Homero brinca com esse cânone de eventos na 

recorrente estrutura de condicionais contrafactuais: o evento não tradicional X se tornaria real, 

caso Y não acontecesse.65 Paris está destinado a matar Aquiles, como Heitor profetiza no canto 

XXII da Ilíada,66 portanto sua morte nas mãos de Menelau no início do poema seria uma ruptura 

com a tradição, fato ao qual o poeta alude com o uso da condicional: Menelau teria arrastado o 

herói e ganhado renome indizível, se Afrodite não tivesse interferido (καί νύ κεν εἴρυσσέν τε 

καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,/ εἰ μὴ[...], Il. 3. 373-4). Segundo essa linha interpretativa, portanto, 

o par ὑπὲρ μοῖραν e κατὰ μοῖραν indicaria a adequação ou não de um acontecimento com o 

Faktenkanon, que, por sua vez, em uma poesia com pretensão de representar as coisas tal como 

ocorreram, se confundiria com a sucessão real de eventos. Quando Odisseu pede que Demódoco 

"reconte" ("catalogue", καταλέξῃς) a história do cavalo de madeira "corretamente" (κατὰ 

μοῖραν), seu julgamento da canção dependerá da fidelidade aos eventos que de fato ocorreram 

em Troia, que Odisseu, na condição de testemunha ocular e um dos principais protagonistas da 

narrativa, pode atestar. Conseguir narrar esses eventos como ocorreram sem nunca os ter 

presenciado seria certamente uma comprovação de que a canção do aedo feácio é um presente 

divino. 

 Essa não é a única passagem em que κατὰ μοῖραν aparece acompanhado de καταλέξῃς. 

Na outras três ocorrências, todas na Odisseia, o sentido de uma narração de fatos  recontados 

corretamente também parece estar presente. Depois de uma longa narrativa de Nestor sobre o 

que aconteceu após o fim da guerra de Troia, Atena elogia o herói grego por ter "recontado" 

(κατέλεξας) aquelas coisas "corretamente" (κατὰ μοῖραν, Od. 3. 331). Da mesma maneira, após 

Aeolo "inquirir cada coisa" (ἐξερέεινεν ἕκαστα, Od. 10. 14) sobre "Troia, as naus argivas e o 

                                                
63 Nagy (1998, 2§17). 
64 Kullmann (1960, 12-13).  
65 Ver a lista de condicionais contrafactuais e a disscussão em Kelly (2007, 128). 
66 (Il. 22. 358-60). 
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retorno dos Aqueus" (Ἴλιον Ἀργείων τε νέας καὶ νόστον Ἀχαιῶν, 15), Odisseu reconta tudo 

corretamente (κατὰ μοῖραν κατέλεξα, 16), estrutura que se repete, com as mesmas fórmulas, 

quando Circe pergunta a Odisseu sobre cada coisa (ἐξερέεινεν ἕκαστα, Od. 12. 35), se referindo 

a sua jornada ao Hades, e Odisseu, mais uma vez, narra tudo como aconteceu (κατὰ μοῖραν 

κατέλεξα, 36). O contexto tradicional do verbo καταλέξῃς reforça ainda mais sua associação 

com uma "narrativa verdadeira". Em vez de κατὰ μοῖραν, podemos encontrar também antes do 

verbo, na posição final do verso, ἀτρεκέως (“fielmente”, “precisamente”) e ἀληθείην 

(“verdade”), entre outros termos.67 Parte da crítica tem visto nessa permutabilidade de fórmulas 

associadas com verdade ou precisão diante de um verbo com fortes asssociações enumerativas 

uma tendência homérica em confundir as duas coisas em uma só. Finkelberg, por exemplo, 

defende que: 

 

 considerando que o próprio verbo καταλέγω possuí conotações de sucessão ordenada e de 

 verdade, devemos concluir que esses dois significados eram concebidos por ele [Homero] 

 como interdependentes. Isto é, a sucessão ordenada era considerada como a forma da narração 

 verdadeira, e a verdade como o conteúdo de uma sucessão narrativa ponto a ponto.68 

 

 Se o verbo "catalogar" em Homero tem as conotações discutidas acima, o catálogo em 

sua obra pode ser visto como "uma idealização das reivindicações que faz o gênero épico pela 

verdade histórica e objetividade".69 Essa objetividade tem a forma do relato verídico de quem 

narra o evento como se estivesse presente, o que só é possível devido ao auxílio divino das 

Musas. Já a noção de verdade no universo homérico está estritamente relacionada com aquilo 

que é preservado na memória e, consequentemente, com a figura dessas deusas. Segundo 

Detienne, por exemplo, o poeta na sociedade arcaica possuiria o mesmo status do profeta e do 

rei, isto é, sua poesia carregava a autoridade que os gregos costumavam atribuir a 

pronunciamentos de origem divina.70 Na formulação do estudioso francês, ἀλήθεια, "verdade", 

palavra composta do elemento negativo ἀ- seguido de λήθ-, "esquecimento", se encontra 

                                                
67 Finkelberg (1987, 135-6) lista todas as outras palavras que antecedem o verbo em Homero. 
68 "Considering that the verb καταλέγω itself connotes both an ordered succession and truth, we should conclude 

that these two meanings were conceived by him as interdependent. That is to say, the ordered succession was 

regarded as the form of a truthful narration, and the truth as the content of a 'point-by-point' narrative 

succession": Finkelberg (1987, 138). 
69 "An idealization of the epic genre’s claims to historical truth and objectivity": Sammons (2010, 18). 
70 Detienne (1996, 16). 
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inseparavelmente ligada à noção de "elogio" e "sua função é idêntica à memória",71 isto é, 

"verdade", para a poética arcaica, é aquilo que é cantado pelo aedo, o kleos que imortaliza o 

feito heróico, e "mentira" é aquilo que é esquecido pela tradição. Disso sucede a defesa de 

Detienne de que o poeta é um "mestre da verdade", já que, como um juiz, pode conceder 

imortalidade a uns através da preservação de sua memória na canção e condenar outros às trevas 

do esquecimento. Igualmente, Vernant defende que "o poeta, através de sua possessão por parte 

das Musas, é o intérprete de Mnemosyne, assim como o profeta, através de sua inspiração por 

Apolo, é o intérprete daquele deus".72 A palavra ἀλήθεια, diretamente oposta a λήθη, é análoga 

a μνημοσύνη, cujo radical, μνη, tem possíveis conexões com a Musa. A etimologia de “musa” 

é ainda discutida, mas uma interpretação popular, e muito sedutora para a hipótese da deusa 

como um repositório de informações, defende sua origem na raíz IE men-, que expressaria 

“força mental ativa, pensar, perceber, lembrar”,73 como indica a tradição hesiódica que faz das 

deusas filhas da Memória.74 Reforçando a argumentação dos estudiosos franceses acima, existe 

uma provável ligação entre o radical indo-europeu mne- e o verbo μαίνομαι, cujas conotações 

de "fúria" e "loucura" podem estar atrás do substantivo mantis, "profeta".75 A ação de poeta, 

semelhante à do profeta, decorre de sua capacidade de saber coisas que os outros homens 

desconhecem. Somente a ele é dado "saber o passado, porque ele tem o poder de estar presente 

no passado. Lembrar, saber e ver são todos termos intercambiáveis."76 Isso só é possível porque 

"as Musas passam seu conhecimento de primeira mão ao poeta, para que seu relato dos fatos 

possa ser confiável".77  

 Tendo isto em mente, não é surpresa encontrar na crítica especializada o reconhecimento 

de que, nas listas e nos catálogos arcaicos, essa noção de verdade como preservação de memória 

se faz presente de maneira mais evidente. O caso paradigmático é o Catálogo das Naus no 

segundo canto da Ilíada. A passagem começa com uma sequência de símiles em número 

inigualado em todo o restante do poema, consistindo, certamente, em um "prelúdio majestoso"78 

                                                
71 "Its function is identical to memory": Detienne (1996, 49). 
72 "The poet, through being possesed by the Muses, is the interpreter of Mnemosyne, just as the prophet, 

through being inspired by Apollo, is the interpreter of that god": Vernant (2006, 116-7). 
73 ”Active mental force, thinking, perceiving, remembering”: Watkins (1995, 73). Ver também West (2007, 34) 

e Beekes (2010, 973-4). 
74 (Theog. 53-67). 
75 A etimologia é incerta. Ver Beekes (2010, 892; 902-3).  
76 "He knows the past because he has the power to be present in the past. To remember, to know and to see are 

all interchangeable terms": Vernant (2006, 117). 
77 "The Muses pass on their first hand knowledge to the poet, so that his report of facts may be trusted": 

Verdenius (1983, 26). 
78 "Majestic prelude": Kirk (1985, 163). 



31 

 

a um catálogo de dimensões monumentais. A dificuldade e a dimensão do feito em questão é 

explicitamente tratado por Homero na invocação à Musa que vem a seguir: 

   

  ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι: 

  ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα, 

  ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν: 

  οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν: 

  πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 

  οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν, 

  φωνὴ δ᾽ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη, 

  εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο 

  θυγατέρες μνησαίαθ᾽ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον: 

  ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας. 79 

 

  [Musas, que o Olimpo habitais, vinde agora, sem falhar, contar-me 

  pois sois divinas e tudo sabeis; sois a tudo presentes; 

  nós, nada vimos; mas somente da fama tivemos notícia - 

  os nomes, sim, revelai-me, dos chefes supremos dos Dânaos. 

  Da multidão não direi coisa alguma, nem mesmo seus nomes, 

  nem que tivesse dez bocas e dez, também, línguas tivesse, 

  voz incansável e forte, e de bronze infrangível o peito, 

  se vós, ó Musas, nascidas de Zeus portador da grande égide, 

  não me quisésseis nomear os que os campos de Troia pisaram. 

  Dos chefes, pois, dos navios, direi, do conjunto das naves.] 

 

 Homero pede às Musas que contem (ἔσπετε) quais eram os líderes dos Dânaos 

(ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι), pois elas, sendo deusas (θεαί ἐστε), estão presentes (em 

Troia?) e sabem todas as coisas (πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα), enquanto nós nada sabemos (οὐδέ 

τι ἴδμεν) e apenas escutamos o seu rumor, kleos (κλέος οἶον ἀκούομεν). Postas nestes termos, 

estas palavras parecem reforçar a noção de que as Musas permitem ao poeta a visão de uma 

testemunha ocular. Homero não seria capaz de dizer as multidões nem nomeá-las (πληθὺν δ᾽ 

                                                
79 (Il. 2. 484-93). 
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οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω), nem mesmo se tivesse dez línguas e bocas, uma voz 

inquebrável e um coração de bronze, mas apenas com o auxílio das deusas seu feito é possível. 

O sentido dos versos acima é ambíguo, mas o mais provável é que Homero contrasta às 

multidões (πληθὺν), que ele é incapaz de nomear, os líderes (ἡγεμόνες), a partir dos quais ele 

tecerá o seu catálogo.80 No momento, considero mais relevante apontar para o fato de que essa 

extensa invocação à Musa, a mais longa em Homero, precede exatamente um catálogo rico em 

informações geográficas e conhecimento enciclopédico dos inúmeros heróis que lutaram em 

Troia. Além disso, ecoando a cena entre Odisseu e Demódoco acima, o catálogo é definido em 

termos do que as Musas sabem por se fazerem presentes no passado, em contraste com o que 

nós, na condição de mortais, somos apenas capazes de escutar.  

 Logo em seguida a essa invocação especial às Musas, Homero cataloga todos os 

contingentes gregos que lutaram em Troia, dando nome a seus principais comandantes e 

contando quantas naus cada um dos líderes trouxe para a guerra. A essa passagem a tradição 

cunhou o título Catálogo das Naus, cuja  importância crítica e histórica é tal que os esforços 

em entender o que constitui um catálogo na épica arcaica acabam privilegiando-a em detrimento 

de outras listas homéricas. É natural que o Catálogo seja considerado o paradigma da forma, 

mas, como veremos, isso não significa que as mesmas conclusões motivadas por ele possam 

ser facilmente aplicadas à outras listas da poesia arcaica. Ainda assim, é impossível analisar a 

questão sem dedicar uma atenção especial à passagem, tamanha a sua monumentalidade no 

âmbito da poesia grega.   

 As discussões acerca do Catálogo das Naus costumam girar em torno de sua 

historicidade, o que é adequado para uma forma interpretada como o epítome das pretensões 

épicas à verdade e à memória. Como defende West, uma das funções do verso nas tradições 

indo-europeias "era a codificação de conhecimento ou de princípios que eram considerados 

importantes para serem preservados do passado e transmitidos ao futuro".81 Seguindo essa 

linha, muitos autores tentam provar que o Catálogo das Naus é uma produção do período 

micênico, conservando muitas informações daquele momento histórico, ainda que com algumas 

modificações. Para Page, "o Catálogo é substancialmente uma herança do período Micênico"82 

e de maneira semelhante defende Allen que o Catálogo dá "uma representação verdadeira da 

                                                
80 Ver discussão em Ford (1992, 71-3). 
81 "The codification of knowledge or principles that it was thought important to preserve from the past and 

transmit to the future": West (2007, 70). 
82 "The Catalogue is substantially an inheritance from the Mycenaean era": Page (1954, 134). 
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posição política e geográfica da era heróica".83 Por outro lado, autores como Kullmann 

defendem uma composição contemporânea à composição da Ilíada.84 Não me parece tão 

relevante para nós determinar qual das hipóteses é correta, mas é essencial para nossos 

propósitos reconhecer que a discussão do que é catálogo na poesia grega arcaica vai 

necessariamente envolver a questão da preservação de informações tradicionais. Não é 

estranho, portanto, que os catálogos épicos sejam geralmente apontados como o momento em 

que a criação em performance dá lugar ao grande feito de memória do aedo. Segundo Minchin, 

"em uma canção-lista existe uma ênfase maior em memorização e em uma reprodução quase 

palavra a palavra e menos espaço (do que em outros gêneros orais) para inovação".85 Para a 

pesquisadora, declamar listas exige do poeta uma aplicação mais concentrada da memória, 

sendo mais difícil de executar do que o ato tradicional de narrar, requisitando maior preparação 

prévia e habilidades cognitivas específicas. Por esse motivo, listas são valorizadas pelo público 

ouvinte como um feito de virtuosismo, e quanto mais longa a lista, maior o suspense criado e a 

satisfação no término.86 A leitura de Michin reabilita uma das formas poéticas mais criticadas 

da poesia arcaica, ao situar seu mérito no âmbito da performance oral e da perícia técnica. Trata-

se de “uma performance dentro de uma performance”.87 As invocações à Musa em meio à Ilíada 

podem ser vistas como auxílios divinos buscados pelo poeta antes desse difícil feito de 

memória, como no caso do Catálogo das Naus acima, assim como, para parte da crítica, 

apontam para a figura das deusas como "depósito" de informações. Discutindo as outras 

invocações à Musa no poema, Minton defende que elas são vestígios ossificados que antecedem 

uma "enumeração ordenada ou catálogo."88 Seu uso original seria o do "apelo à informação" 

que é apenas vestigial em Homero, mas se encontra presente de forma mais intensa, por 

exemplo, em Hesíodo.89 

 A relação estreita defendida por alguns críticos entre Musas e conservação de 

informação faz com que muitos postulem uma relação também íntima entre listas, catálogos e 

escrita. Segundo Maslov, "pode-se supor que o uso extensivo de catálogos[...] estimulou o uso 

                                                
83 "A true picture of the geography and political position of the Heroic Age": Allen (1921, 168). 
84 Kullmann (2012). 
85 "There is more emphasis in a list-song on memorization and near word for word reproduction and less scope 

(than in other oral genres) for innovation": Minchin (2001, 79).   
86  Minchin (2001, 92). 
87  "A performance within a performance": Minchin (2001, 92). 
88 "Ordered enumeration or catalogue": Minton (1960, 293). 
89 A relação entre os catálogos da poesia homérica e da poesia hesiódica é discutida pela autora em Minton 

(1962). 
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da escrita com mais urgência do que a épica narrativa que estava em circulação oral por muitos 

séculos".90 Afinal, uma forma cuja função principal é a de preservar informações exerce 

basicamente a mesma função de uma lista escrita e se torna obsoleta após o surgimento desta 

tecnologia. É dessa forma que Vernant descreve as listas e catálogos de uma tradição oral: "elas 

constituem os arquivos de uma sociedade sem escrita".91 A importância desse arquivo é 

demonstrada pelo relato de Eustatio de que algumas cidades gregas exigiam que seus estudantes 

decorassem o Catálogo das Naus por completo.92 Mais uma vez, épica e história parecem andar 

de mãos dadas e o catálogo, enquanto metonímia do gênero e de sua relação com o passado, é 

a forma ideal para preservar a verdade na canção.  

 Um problema fundamental com essa descrição do estilo catalógico é a sua relação com 

o restante da poesia arcaica. Se a Ilíada e a Odisseia como as temos hoje são poemas narrativos 

improvisados em performance, como se encaixariam, portanto, passagens memorizadas cuja 

função principal é a da preservação enciclopédica? Certamente não de forma orgânica. Por essa 

razão é tão comum encontrar críticas ao suposto caráter primitivo dos catálogos arcaicos. A 

narrativa seria o modo preferencial, o objetivo estético dos poetas da tradição homérica, 

enquanto o catálogo seria um obstáculo, uma espécie de peso tradicional contra o qual eles 

teriam que se debater. Essa posição é visível nas seguidas caracterizações de Beye das listas de 

batalha: elas são compostas de itens “estáticos, incoerentes e não sequenciais”; a presença de 

introduções indica que elas “não são realmente orgânicas em seu contexto e que o poeta tinha 

consciência disto”; elas têm “estruturas rígidas e estanques” e são “hesiódicas”.93 Também 

nessa avaliação, encontramos a sombra da crítica ao Catálogo das Naus enquanto inserção 

artificial e posterior à composição da Ilíada, sumarizada por Page: ”[O Catálogo] foi inserido 

de forma bem pouco cuidadosa na Ilíada depois da composição da Ilíada em uma forma 

próxima da atual”.94 Mesmo com toda a importância dada por Homero ao feito monumental de 

seu Catálogo e pela tradição arcaica à estrutura enumerativa, sua forma é reiteradamente 

criticada como antiquada. Na própria antiguidade, alguns dos papiros do poema omitiam 

                                                
90 "One can surmise that extensive use of catalogues[...] invited the use of writing with greater urgency than 

narrative epic which had been in oral circulation for many centuries": Maslov (2016, 424; n. 47). 
91 "They constitute the archives of a society that has no writing": Vernant (2006, 119). 
92 Eust. 263.33, citando o testemunho de Porfírio. 
93  "Static, incoherent and not sequential… are not truly organic in their context and that the poet himself was 

conscious of this… the rigid and tight structure… Hesiodic": Beye, (1964, 350-53). 
94  "It has been rather carelessly inserted into the Iliad after the composition of the Iliad in something like its 

present form": Page (1954, 134). Ver a discussão sobre a discrepância entre o catálogo e o restante da Ilíada 

em Page (1954, 124-34). 
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completamente o Catálogo das Naus, provavelmente porque o público já considerava a 

passagem tediosa.95 

 Alguns críticos postularam a existência de uma forma catalógica de origem beócia que 

seria pelo menos parcialmente estranha à tradição jônica de Homero. Tentou-se escorar a 

hipótese na importância do contigente beócio no Catálogo das Naus, cuja relevância no restante 

da narrativa é mínima; nas associações entre as figuras mitológicas do Catálogo das Mulheres 

da Odisseia e o passado tebano; na auto-proclamada origem de Hesíodo naquela região, etc.96 

A hipótese de uma poesia enumerativa independente da poesia heroica seria corroborada pela 

existência, em outras tradições orais, de um gênero de canção classificado como catalógico, 

cujo resultado mais evidente na tradição grega seriam a Teogonia e o Catálogo das Mulheres 

de Hesíodo. A poesia homérica constituiria uma inovação da poesia épica, originalmente 

catalógica, e a relação tensa entre sua narrativa e os catálogos que a compõem é fruto de seu 

duelo interno com o arcaísmo de sua tradição. Retornamos à antiga oposição entre Homero e 

Hesíodo: de um lado a vividez homérica e sua unidade, de outro, os catálogos enciclopédicos, 

a colagem de preceitos incoerentes, a falta de preocupação com a construção de um argumento 

uniforme.   

 O catálogo épico é a síntese de um paradoxo. Por um lado, nenhum outro gênero teria 

relações mais estreitas com as Musas do que o do catálogo, o grande feito de memória do poeta. 

Por outro, como receptáculo de dados arcaicos desconectados, nenhum outro gênero seria mais 

estranho àquilo que Aristóteles considerava central ao método homérico.97 Talvez o paradoxo 

não possa ser colocado de maneira melhor do que a formulação de Pucci abaixo:  

   

 O catálogo, enquanto ato de fala, manifesta um feito de memória e aponta para a poesia como seu meio 

privilegiado. Catalogar constitui a suprema destilação das capacidades do poeta para a verdade, o rigor, a 

ordem, a história, a sequencialidade: apenas nomes, apenas números e nenhuma mêtis; ou, como diríamos, 

nenhuma conotação, nenhuma retórica, nenhuma ficção. Quase nenhum poema.98 

 

                                                
95 Haslam (1997, 59). 
96  Ver discussão em Kirk (1985, 78-9). 
97  Como defende Sammons (2010, 22): "For what other kind of poem could a catalogue imply, with its catenulate 

structure and its lack of subordination between items, but one that lacks integrity and falls easily into parts?", 

citando Aristóteles em Poet. 1459a 30-32. 
98  "The catalogue, as a speech act, manifests a prowess of memory, and points to poetry as its privileged means. 

Cataloguing constitutes the supreme distillation of poetry’s capabilities for truth, rigor, order, history, 

sequentiality: mere names, mere numbers, and no mêtis; or as we would say no connotations, no rhetoric, no 

fiction. Almost no poem": Pucci (1996, 21). 
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 Não me parece ser por outra razão que a discussão sobre o Catálogo das Naus quase 

sempre retorna à sua importância histórica e geopolítica, como se não fosse possível olhar para 

a passagem de outra forma. O paradoxo do catálogo arcaico, definido nos termos acima, é que, 

por ser a destilação mais profunda das preocupações épicas com a memória, ele se torna também 

a forma mais estrangeira à nossa sensibilidade. Essa noção de catálogo é a de um ato discursivo 

marcado e distinto do entorno narrativo em que se encontra. Para alguns especialistas essa 

separação é criticada como uma inserção descuidada, por parte do poeta, de material mais 

antigo, isso quando não é considerada resultado de uma interpolação posterior à composição de 

boa parte do poema. Mesmo quando não é necessariamente criticado, como vimos na 

interpretação de Minchin, o catálogo ainda assim é apontado como facilmente distinguível da 

narrativa à qual se opõe. Muitos catálogos homéricos não se enquadram nessa definição, em 

especial as narrativas de batalha. Assim como o Catálogo das Naus é utilizado por inúmeros 

críticos para classificar a forma como um feito de memória especial dentro da narrativa, os 

críticos que pensam o estilo catalógico como um princípio unificador de toda a estética 

homérica costumam embasar suas análises nestas mesmas listas de heróis tombados. É para 

essa linha interpretativa que voltaremos nossa atenção agora. 

 

2.2 O infinito transformado em linguagem: a narrativa enumerativa da épica 

 

 

 A segunda maneira de interpretar o estilo enumerativo da poesia homérica se opõe 

diretamente àquela descrita acima. As duas abordagens são semelhantes, entretanto, em sua 

defesa de que discutir o catalógico é, ao mesmo tempo, discutir princípios fundamentais da 

poética arcaica. Na leitura que discutimos anteriormente, o catálogo é a epítome das aspirações 

épicas à representação verdadeira do passado heroico. Para descrever a segunda linha, primeiro 

tentarei relativizar essa comprensão da poesia como um relato verídico do passado, um passo 

importante para entender outros tipos de catálogo que não se enquadram facilmente no 

paradigma imposto pelo monumental Catálogo das Naus. Uma passagem frequentemente 

citada quando se discute verdade e poesia épica é o famoso pronunciamento das Musas na 

Teogonia de Hesíodo: 

 

   ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα, 

   ἴδμεν δ' εὖτ' ἐθέλωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι.  
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  [sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos 

  e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações.]99 

 

 Ainda que alguns defendam que Hesíodo, no trecho acima, contrasta sua poesia 

"verdadeira" (ἀληθέα) com a obra de poetas rivais, "mentirosa" (ψεύδεα) e apenas parecida com 

o que é correto (ἐτύμοισιν ὁμοῖα), parece-me mais razoável defender uma representação 

ambígua da poesia épica nas palavras das deusas.100 Nós, enquanto mortais, não seríamos 

capazes de distinguir entre as falsidades e verdades que as Musas inspiram em seus poetas. A 

oposição entre a ignorância humana e a visão divina se faz presente em toda a breve cena em 

que Hesíodo, pastoreando ovelhas no sopé do Hélicon, recebe pela primeira vez a visita das 

filhas de Zeus e se torna capaz de dizer "aquilo que foi e o que virá" (τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' 

ἐόντα, 32). O contraste entre seu novo status e o anterior, um mero "pastor agreste" (26) nas 

palavras das próprias Musas, é o contexto em que o pronunciamento problemático das deusas 

se insere, fortalecendo o argumento de que a oposição mais relevante na passagem não é aquela 

entre Hesíodo e outros poetas, sequer mencionados nestes versos, mas entre as capacidades 

limitadas do então pastor e as das deusas que lhe concedem o dom do canto. Desta maneira, o 

problema suscitado pelos versos acima não se resolve e a equivalência entre poesia épica e 

verdade se mostra mais problemática.101 

 É importante ressaltar que utilizar esses parâmetros, verdade e mentira, para descrever 

a poesia épica no período arcaico acaba por simplificar severamente o tratamento complexo 

dado ao canto neste corpus. Em Hesíodo, as Musas foram geradas pela Memória a fim de 

produzir "esquecimento dos males e descanso das adversidades" (λησμοσύνην τε κακῶν 

ἄμπαυμά τε μερμηράων, Teog. 55), uma dimensao das deusas que não se encaixa facilmente 

nas noções simplistas do par acima. Em Homero, essa noção de "verdade" como mera 

preservação de dados históricos também não parece dar conta de todas as questões suscitadas 

pela poesia. Longe de querer esgotar a questão, me concentrarei aqui na mesma passagem do 

canto VIII da Odisseia que analisamos na seção anterior. Como veremos a seguir, termos como 

                                                
99 (Teog. 27-8). Tradução de Jaar Torrano. 
100  Ver discussão em Clay (2009, 59-64). A análise do trecho em questão é apenas uma síntese dos argumentos da 

autora, com quem concordo completamente. 
101 Como defende Halliwell (2012, 14): "it is entirely compatible with the words attributed to Hesiod’s Muses that 

truth and falsehood might be combined even in the same song: we are not obliged to think of two separate 

kinds of poet, nor of a systematic difference of genre". Ver discussão em Halliwell (2012, 13-18). 
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κατὰ κόσμον, κατὰ μοῖραν e καταλέγω, discutidos anteriormente, também são utilizados por 

parte dos críticos para defender uma outra maneira de entender poesia épica e, 

consequentemente, de como definir um catálogo em Homero. 

 Segundo Halliwell, as afirmações de que a passagem comprova a equivalência homérica 

entre poesia épica e verdade histórica não dão conta dos múltiplos sentidos do elogio de Odisseu 

a Demódoco. Para o autor, nenhum público em Homero é normativo, isto é, não é algo trivial, 

a partir dos contextos complexos em que ocorrem performances de poesia épica na Ilíada e na 

Odisseia, generalizar regras aplicáveis ao público contemporâneo desses poemas.102 Cenas 

como aquela em que Aquiles canta a “glória dos homens de outrora” (κλέα ἀνδρῶν, 189) no 

canto IX da Ilíada, às vezes utilizadas pela crítica como exemplo corriqueiro de performance 

poética, são na verdade altamente atípicas e de difícil interpretação. Elas não apenas envolvem 

indivíduos em situações extremas, e por isso mesmo distintas daquelas do “público ideal”, 

quaisquer que sejam as definições do termo, como também reverberam inúmeras questões 

dramáticas que não evocam necessariamente a dicotomia verdade/mentira. Também na 

passagem da Odisseia em questão, não é tão pacífica a relevância do conceito de “verdade” no 

elogio de Odisseu a Demódoco. Em nenhuma das outras aparições da fómula κατὰ κόσμον em 

Homero ela se refere à veracidade histórica de fatos, mas, geralmente usada negativamente (οὐ 

κατὰ κόσμον), ela costuma se referir a comentários e comportamentos inapropriados.103 Mais 

adiante na própria passagem, Odisseu adjetiva o cavalo de madeira como κόσμον (Od. 8. 492) 

sem que possamos atribuir de forma alguma à palavra conotações de veracidade histórica. A 

afirmação do herói grego de que Demódoco poderia ter sido uma testemunha ocular dos eventos 

não implica necessariamente em uma narração fiel à sequência dos fatos tal como eles 

ocorreram, mas pode apenas se referir à vivacidade da canção épica. De fato, os feácios, público 

da canção de Demódoco, ainda não sabem que o estrangeiro é Odisseu, logo não seriam capazes 

de entender que o elogio do herói grego se refere à precisão factual da narrativa. Como defende 

Ford, “é importante notar aqui que, sendo um andarilho de terras desconhecidas, Odisseu não 

possui credenciais na Feácia para autenticar a 'factualidade' desses eventos”.104 Além disso, na 

narrativa do cavalo de madeira, existem eventos que vão além do conhecimento de Odisseu 

enquanto testemunha ocular, como, por exemplo, os feitos dos outros heróis durante o saque de 

                                                
102  Halliwell (2012, 44-5). 
103  Ver Halliwell (2012, 84) e Ford (1992, 122-3). 
104  "We should note here that as a vagabond from unknown parts, Odysseus has no credentials in Phaeacia to 

authenticate the 'factuality' of these events": Ford (1992, 122). 
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Troia., certamente parte da canção do poeta feácio.  

  Como defende Scodel (2002), é bastante provável que a Ilíada e a Odisseia 

deliberadamente ocultem certas histórias tradicionais associadas com seus principais heróis. 

Por exemplo, a história da morte de Troilo pelas mãos de Aquiles é um tema popular nas 

representações artísticas desde o período arcaico.105 A perseguição do jovem troiano por parte 

de Aquiles pode ser uma das origens do seu epíteto “de pés velozes”, já que em algumas 

representações do episódio Troilus foge de cavalo e Aquiles consegue capturá-lo a pé. Portanto, 

é bastante improvável que o público da Ilíada não conhecesse essa narrativa que nunca é 

diretamente mencionada no poema. Segundo Scodel:  

 

O episódio, em que Aquiles mostra intensa brutalidade no início da guerra, apresenta uma 

 dificuldade  real para a Ilíada, já que o poema sugere continuamente que Aquiles era um herói 

 excepcionalmente nobre e generoso antes de sua cólera.106  

 

 Já a história tradicional de que Odisseu teria fingido loucura para não ir à guerra de Troia 

não apenas é omitida no poema como parece ser implicitamente negada na reação de Odisseu 

à acusação de covardia feita por Agamenon em Il. 4 338-48: Odisseu se ultraja com a mera 

menção de que ele poderia evitar à linha de frente da batalha e nem ele nem Agamenon fazem 

referência à história de sua loucura fingida. Ambos os casos indicam que a recordação absoluta 

de todos os fatos do passado heroico não é imprescindível para a composição épica e que, na 

verdade, alguns desses fatos precisam ser deliberadamente ignorados para que a canção seja 

bem-sucedida. 

 Se o público dos poemas que temos em mão tinha acesso a diferentes histórias 

tradicionais que podiam ser contraditórias ou enfraquecer mutuamente seus argumentos, como 

seria possível a esse mesmo público entender a poesia épica como uma recordação factual do 

passado sem nenhuma nuance ou elaboração por parte do poeta? Nesta segunda forma de 

interpretar listas, não é o catálogo rígido, passado de geração em geração, com pouca ou 

nenhuma modificação que representa o ideal de poesia épica, mas o catálogo dinâmico 

reorganizado a cada performance a partir dos princípios da poética oral. Ainda discutindo o 

                                                
105 Ver Gantz (1993, 597-603) e Burgess (2001, 184). 
106 "The episode, in which Achilles shows intense brutality early in the war, presents a real difficulty for the 

Iliad, since the poem consistently implies that Achilles was an unusually generous and noble hero before his 

anger": Scodel (2002, 14). 
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elogio de Odisseu, Halliwell defende que:  

   

κατὰ μοῖραν e κατὰ κόσμον transmitem a ideia de que Odisseu considera a canção de Demódoco 

não tanto uma recapitulação correta dos eventos em uma certa sequência mas uma combinação 

desses eventos em uma forma expressiva e atraente.107 

 

  Essa combinação ou reorganização dos eventos narrativos de forma expressiva de que 

fala Halliwell é um ato importante para discutirmos uma outra forma de entender catálogo em 

Homero. No centro dessa questão se encontra, mais uma vez, o sentido do verbo καταλέγω, 

fundamental para entender não só os catálogos arcaicos como também os princípios por trás da 

composição épica. Um dos primeiros autores a defender uma nova noção do verbo que vai além 

da reprodução factual de dados históricos foi Krischer em sua obra de 1971. Seu trabalho 

buscou desenvolver os insights de Parry sobre o fundamento oral dos poemas homéricos em 

duas direções, a primeira em uma análise das aristeiai da Ilíada, as cenas em que um herói se 

destaca em combate, e a segunda em uma reavaliação da Lei de Zielinski, a tendência homérica 

de narrar duas cenas simultâneas como se fossem consecutivas.108 Ainda que, para o autor, esses 

dois fenômenos estejam associados, é sua discussão da Lei de Zielinski que foi mais influente 

nos trabalhos subsequentes e é nessa discussão que o autor propõe uma nova interpretação do 

verbo καταλέγω relevante para nosso entendimento dos catálogos épicos.  

 A Lei de Zielinski não é consenso dentro da crítica homérica. Em sua forma mais 

simples, a Lei afirma que o narrador homérico não representa ações simultâneas em seus 

poemas, pois a narrativa homérica pode apenas avançar e nunca retroceder temporalmente. Para 

alguns, como Krischer e o próprio Zielinski, ações que são entendidas como simultâneas pelo 

público são representadas como consecutivas na narrativa.109 Outros acreditam que Homero é 

capaz de retroceder temporalmente, sendo mais natural falar de uma tendência do que uma 

lei.110 De qualquer forma, para Krischer e seus continuadores, a justificativa para a Lei de 

Zielinski deve ser buscada na técnica proveniente de uma performance oral. A representação 

consecutiva de ações simultâneas tem como um de seus objetivos ajudar o público do poema a 

                                                
107 "κατὰ μοῖραν and κατὰ κόσμον convey a sense that Odysseus finds in Demodocus’ singing not so much a 

correct recapitulation of events in a given sequence as an arrangement of those events into an expressively 

compelling form": Halliwell (2012, 87). 
108 Ver Zielinski (1899-1901). Ver também a discussão sobre a lei em Scodel (2008).  
109 Krischer (1971, 91). 
110 Nünlist (1998), Scodel (2008). 
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acompanhar sua linha narrativa, permitindo que sua atenção não seja dividida. Diferente do 

leitor de um texto escrito, que pode retomar a qualquer momento àquilo que já foi dito, o público 

de uma canção épica precisa se concentrar em uma única informação significativa a cada 

instante. Como afirma Scodel, a Lei de Zielinski “deve ser, pelo menos em parte, um 

mecanismo para garantir que o ouvinte possa focar toda a sua atenção naquilo que está 

acontecendo agora”.111 

 A ênfase homérica no presente narrativo tem sido debatida longamente pela crítica. Para 

alguns autores, o desenvolvimento da Teoria Oral de Parry e Lord modifica completamente 

nosso entendimento de como Homero constrói sua narrativa. O exemplo canônico dessa 

abordagem é o trabalho seminal de Notopoulos sobre parataxe em Homero, em que o estudioso 

grego, na primeira frase, afirma que os princípios previamente estabelecidos pela crítica literária 

tradicional não se aplicam no estudo de poesia oral.112 A abertura clássica do artigo de 

Notopoulos, bastante criticada por seu radicalismo,113 parte do pressuposto de que a parataxe é 

natural à poética oral e estranha à literatura escrita. A parataxe, para Notopoulos, é muito mais 

do que o fenômeno linguístico em que uma ideia é ligada a outra sem subordinação entre os 

termos, mas um princípio estético da poesia homérica. Homero é “inorgânico”,114 isto é, ele não 

se interessa em construir uma obra com critérios aristotélicos de unidade, em que existe uma 

relação harmônica entre as partes e o todo,115 mas liga um evento a outro guiado apenas pelas 

pressões do instante da performance. O cerne da questão parece estar ligado ao que se costuma 

chamar na narrativa homérica, ainda que com resistência, de "digressão". Segundo o crítico 

grego, as digressões homéricas não são, como em um escritor moderno, um mecanismo de 

relaxamento, mas a substância mesma da narrativa,116 pois a palavra falada “induz à 

digressão”.117 As palavras de Notopoulos aqui ecoam as de Auerbach, em seu famoso ensaio 

"A cicatriz de Ulisses", quando o crítico literário afirma que Homero só conhece “um presente 

uniformemente iluminado”.118 A insistência de Auerbach de que Homero nunca divide a ação 

entre o primeiro plano e o plano de fundo é um argumento muito semelhante ao de Zielinski 

                                                
111 "Must be, at least in part, a device for ensuring that the hearer can focus his entire attention on what is happening 

now”: Scodel (2008, 111, grifo da autora). 
112 Notopoulos (1949, 1). 
113 Ver Kelly (2007, 2-9). 
114 "Inorganic" Notopoulos (1949, 1). 
115 Termos do autor, ver Notopoulos (1949, 3-4). 
116 Notopoulos (1949, 6). 
117 "Conducive to digression": Notopoulos (1949, 16). 
118 Auerbach (2011, 5). 
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que discutimos acima.119 

 Ainda que essas leituras sejam pertinentes para o entendimento do estilo homérico, o 

radicalismo de suas propostas acaba por criar uma caricatura de Homero mais do que ajudar a 

entender a narrativa épica.120 Um dos principais continuadores da obra de Krischer, Bakker 

buscou estudar esse e outros fenômenos da poética homérica sob o viés do "discurso oral", 

entendido aqui não como um fenômeno localizado historicamente antes do surgimento da 

escrita, mas como um meio através do qual nós nos comunicamos uns com os outros e que, seja 

no período arcaico ou atualmente, possui uma série de particularidades. Já que seu objetivo é 

entender a poesia homérica como um discurso semelhante à língua falada cotidianamente, 

Bakker considera que as estratégias homéricas não são meros arcaísmos poéticos, mas 

qualidades da fala estilizados pela tradição. Por essa razão, o autor defende que o estilo 

paratático da Ilíada é consequência da forma como o ser humano expressa seu pensamento 

através do discurso. Em particular, o poeta altamente visual da Ilíada e da Odisseia precisa 

transformar imagens em “informação verbal e sequencial”.121 A linguagem humana é discreta 

e linear, enquanto que os fenômenos visuais são homogêneos; contudo, “verbalizar a imagem, 

de fato, é como olhar para uma foto: a consciência do falante é semelhante à do observador que 

pode apenas enfocar um detalhe de cada vez”.122 As limitações da consciência humana fazem 

com que todo discurso seja dividido em unidades discretas de informação da mesma maneira, 

Bakker defende, que uma lista. Disso decorre que, para o autor, o que chamamos de catalógico 

em Homero é na verdade um recurso fundamental usado pelo poeta na organização de seu 

poema, isto é, não se resume às passagens tradicionalmente apontadas como catálogos: “uma 

divisão rigorosa entre informação narrativa (história) e informação catalógica (lista), ainda que 

seja natural para nós, é estrangeira ao contexto homérico”.123 

 A hipótese do autor fica ainda mais clara ao retomarmos a discussão do sentido de 

καταλέγω e, mais uma vez, o problema da representação da verdade na poesia épica. Ford, 

seguindo Krischer, argumenta que:  

 

O relato mais verdadeiro da experiência replicaria tudo o que alguém absorveu. Contudo, o 

                                                
119 Auerbach (2011, 5). 
120 Sobre Auerbach, ver Porter (2008, 134) e Haubold (2014, 16). 
121 "Verbal, sequential information": Bakker (1997, 57). 
122 "Verbalizing the image, in fact, is like looking at a picture: the consciousness of the speaker resembles that of 

the observer who can focus only on one detail at a time": Bakker (1997, 56). 
123 "But such a strict distinction between narrative information (story) and itemized information (list), natural as 

it may seem to us, is alien to the Homeric context": Bakker (1997, 60). 
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problema surge devido ao fato de que a visão inclui seus objetos em um movimento abrangente, 

enquanto que a fala é basicamente um catálogo, kata-legein, um nomear que articula cada 

elemento do que é visto.124    

 

 A questão da representação verdadeira, então, adquire uma nova faceta, pois representar 

o passado em uma forma que é sequencial e discreta demanda um esforço de seleção e 

reorganização dos eventos. As Musas podem ver o passado heroico em sua plenitude; o poeta 

épico, ao contrário, tem que narrá-lo de forma que seu público seja capaz de acompanhar o 

fluxo narrativo. Odisseu, no começo da narrativa de seus sofrimentos aos feácios, torna explícita 

a necessidade de seleção e organização de seu discurso: τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ' ὑστάτιον 

καταλέξω.125 Esse verso possui fortes ecos das perguntas que antecedem listas de mortos na 

Ilíada, como a cena de Teucro comentada anteriormente ou, por exemplo, a pergunta retórica 

que antecede uma aristeia de Heitor: ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ' ὕστατον ἐξενάριξεν.126 Essa 

semelhança entre o verso que antecede a narrativa de Odisseu aos Feácios e aquele que antecede 

o que chamamos de lista reinforça ainda mais o argumento de Bakker de que transformar coisas 

em discurso é produzir um catálogo: “Falar é por sua própria natureza classificar, separar aquilo 

que está unido”.127 

 Talvez o paradoxo da representação sequencial daquilo que é originalmente homogêneo 

não foi expresso de forma mais homérica fora da Ilíada e da Odisseia do que no conto “El 

Aleph” de Jorge Luís Borges, cujo clímax é a epígrafe deste capítulo: 

 

 Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato; empieza, aquí, mi desesperación de escritor. 

 Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los 

 interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa 

 memoria apenas abarca? [...] El problema central es irresoluble: la enumeración, siquiera 

 parcial, de un conjunto infinito. En esse instante gigantesco, he visto millones de actos 

 deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo 

 punto, sin superposición y sin trasparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que 

 transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo sin embargo, recogeré.128 

                                                
124 "The truest account of experience would replicate all one has taken in. But the problem arises because sight 

includes its objects in a comprehensive sweep, whereas speech is basically a catalog, kata-legein, a naming 

that articulates each element of what is seen": Ford (1992, 75) 
125 Od. 9. 14: "Qual há de ser o primeiro, qual o último que hei de contar-te?"  
126 Il. 11. 299: "Qual o primeiro, qual o último foi por Heitor imolado?"  
127 "Speaking is by its very nature a classification, a pulling apart of what belongs together": Bakker (1997, 60).  
128 Borges (1986, 171). 
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 Confrontado com a infinitude do Aleph, Borges reconhece que a linguagem é um 

instrumento incapaz de realizar sua descrição. Lida comparativamente com o trecho acima, a 

invocação às Musas que antecede o Catálogo das Naus ganha novas nuances. Mais do que 

apenas um esforço enciclopédico, o feito de memória do Catálogo das Naus se transforma em 

uma tentativa por parte do poeta de abarcar a imensidão da massa de combatentes. Um catálogo 

pleno desse incalculável número de combatentes seria impossível, daí decorre a necessidade 

do poeta de catalogar, isto é, selecionar os nomes que podem ser ditos e organizá-los de forma 

compreensiva para seu público. 

 A segunda maneira de entender catálogo em Homero, portanto, expande sua definição 

a ponto de ele se tornar indistinguível de todo o processo de composição poética. Catálogo e 

narrativa, em Homero, se tornam a mesma coisa. Se por um lado essa nova forma de ver o 

estilo enumerativo na poesia épica é um contraponto pertinente à noção simplista da memória 

como mero depósito de informações, por outro ela torna nossa tarefa irrelevante. De fato, a 

resposta à pergunta no início deste capítulo se transforma em um tautológico sim: tudo em 

Homero pode ser descrito como um catálogo. Em muitos casos das androktasiai que 

estudaremos adiante, essa noção fluida nos será muito útil. Contudo, em outros, a definição 

simples de lista como “um bloco de informações formalmente organizado que é composto de 

uma série de membros” será mais proveitosa. Trata-se de uma questão de percepção, mais do 

que de qualidades intrínsecas às passagens que serão analisadas, e disso decorre a importância 

de lidar com o conceito de continuum explicado anteriormente. Antes, porém, de tentarmos 

responder ao problema levantado inicialmente, será proveitoso descrever com cuidado a cena 

típica que é objeto desta dissertação. 
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3 Homens matando homens: os catálogos de mortos da Ilíada 

 

 
[...]A plain without a feature, bare and brown, 

   No blade of grass, no sign of neighborhood, 

Nothing to eat and nowhere to sit down,  

   Yet, congregated on its blankness, stood 

   An unintelligible multitude, 

A million eyes, a million boots in line,  

Without expression, waiting for a sign[...] 

W. H. Auden, The Shield of Achilles.129 

 

 

 O Certame entre Homero e Hesíodo é uma narrativa biográfica que sobreviveu para nós 

em um manuscrito do século XIV.130 O episódio central do enredo ocorre durante os jogos  no 

funeral do rei Anfidamas. Hesíodo desafia Homero com perguntas de difícil resposta, sentenças 

ambíguas e paradoxos ao passo que Homero responde a tudo de forma satisfatória. O momento 

que é relevante para nós ocorre ao final da disputa, quando o público já clamava pela vitória de 

Homero. Um dos juízes, o rei Panedes, pede que cada um dos competidores recite "o mais belo 

de seus próprios poemas".131 O trecho escolhido para representar o melhor da poesia homérica 

são versos do canto 13 da Ilíada canônica: 

 

  ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες 

  καρτεραί, ἃς οὔτ᾽ ἄν κεν Ἄρης ὀνόσαιτο μετελθὼν 

  οὔτε κ᾽ Ἀθηναίη λαοσσόος: οἳ γὰρ ἄριστοι 

  κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον, 

  φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ: 

  ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ᾽ ἀνήρ: 

  ψαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι 

  νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν: 

  ἔφριξεν δὲ μάχη φθισίμβροτος ἐγχείῃσι 

  μακρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας: ὄσσε δ᾽ ἄμερδεν 

                                                
129  Auden (1976, 596). 
130 Sobre a datação do texto, ver discussão em Graziosi (2001), West (1967), Richardson (1981). Heldmann (1982) 

discorda do consenso sobre a fonte do Certame ser o Museum de Alcidamas. De qualquer maneira, o texto 

evoca tensões tradicionais entre a poesia homérica e a hesiódica, como veremos a seguir. A edição mais recente 

do texto é West (2003). Uso a tradução de Torrano (2005). 
131 Torrano (2005, 216). 



46 

 

  αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο λαμπομενάων 

  θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν 

  ἐρχομένων ἄμυδις: μάλα κεν θρασυκάρδιος εἴη 

  ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ᾽ ἀκάχοιτο. 

 

  [Em torno aos fortes Ajazes, entanto, falanges se agrupam 

  com tal denodo, que Atena e Ares, certo, se ali se encontrassem 

  francos aplausos para elas teriam. De Heitor a investida 

  e dos Troianos os mais destemidos heróis aguardavam, 

  lanças firmadas em lanças, pavês a pavês recobrindo, 

  elmos e escudos unidos, guerreiros em filas compactas. 

  Tocam-se no alto os penachos de crina das cristas brilhantes, 

  quando agitados, tão juntos se achavam os fortes guerreiros. 

  Oferecia a batalha homicida aparência espantosa 

  pelas inúmeras lanças que as carnes cortavam. De todos 

  embaralhava-se a vista com o brilhor dos elmos de bronze, 

  as armaduras polidas de fresco, os escudos luzentes, 

  quando em tropel avançavam. Somente audaciosos guerreiros 

  a esse espetáculo, em vez de tristeza, prazer mostrariam.]132 

 

 O público, no Certame, aplaude admirado os versos homéricos e, mais uma vez, 

conclama sua vitória sobre Hesíodo, mas sua excitação não é suficiente para convencer o juíz 

da contenda: "O rei coroou Hesíodo, dizendo que era justo vencer quem conclamava à 

agricultura e à paz, não quem narrou combates e massacres".133 O episódio narrado no Certame 

alude ao trecho de Os Trabalhos e os dias em que Hesíodo diz ter vencido uma competição em 

Cálcis no funeral do rei Anfidamas,134 e reforça uma distinção entre os poetas que 

provavelmente remonta ao período arcaico, sobretudo se aceitarmos que a forma como essa 

competição é representada em Os Trabalhos e os dias evoca a Guerra de Troia, em particular, 

sua representação na épica heroica. No episódio do Certame, a poesia homérica é caracterizada 

                                                
132 West (2003, ch. 2). Os versos na Ilíada são 13. 126-33 e 339-44. 
133 Torrano (2005, 221). 
134 (Trabalhos e dias. 650-9). 
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de forma predominante como bélica.135 Ao mesmo tempo em que a figura de autoridade do 

rei/juiz enquadra a poesia de Hesíodo como mais positiva para a manutenção da sociedade em 

tempos de paz, o Certame também parece indicar, na reação entusiasmada do público, a 

superioridade da poesia homérica como um espetáculo. Ainda hoje, quando discutimos 

Homero, em especial a Ilíada, esses paradigmas permanecem. Com muita frequência, 

encontramos elogios à representação homérica da guerra.  As releituras recentes do poema 

mostram esse contínuo interesse na Ilíada como um artefato que ressoa preocupações 

contemporâneas com a violência. As recriações de Cristopher Logue136, Memorial, de Alice 

Oswald137,e  os ensaios de Simone Weil138 e Bespaloff139 sobre o poema mostram que seu 

tratamento da guerra continua atual. Como defende o pesquisador americano Schein:  

 

  Para aqueles nos EUA ou qualquer nação em que a guerra é uma condição padrão para a auto-

 afirmação imperial, a atenção cuidadosa à especificidade pessoal do matar e morrer na Ilíada 

 pode aumentar sua – nossa – sensibilidade para as consequências humanas da violência e 

 entendimento delas, violência que nós como nação rotineiramente infligimos e sofremos.140  

 

 Ainda hoje a representação da violência na Ilíada é instigante, mas continuamos 

aplaudindo os versos bélicos de Homero por razões diferentes daquelas do público do Certame. 

Por mais que nosso interesse na guerra de Troia permaneça vivo, não me parece que o aplauso 

do Certame seja provocado pelo que hoje reconheceríamos como uma complexidade moral no 

tratamento homérico da violência, mas por suas qualidades enquanto um espetáculo que encanta 

os sentidos. Esse aspecto, talvez, não envelheceu tão bem quanto o anterior, já que é comum 

encontrar na crítica um desapontamento com a representação do combate em Homero. T. E. 

Lawrence, abismado com a falta de verossimilhança na narrativa bélica da Ilíada, acreditava 

ser Homero um homem que nunca viu a guerra, mas que apenas leu sobre o assunto.141 Seu 

comentário ressoa o de muitos especialistas da área que criticam a forma como Homero 

                                                
135 Ver discussão em Haubold, Graziosi (2005, 30-3; 41-2). 
136 Logue (1992, 2003a, 2003b, 2005).  
137 Oswald (2011). 
138 Weil (1965). 
139 Bespaloff (1947). 
140 "For those in the US, or any nation in which war is a default condition of imperial self-assertion, close attention 

to the personal specificity of killing and dying in the Iliad can heighten their—our—sensitivity to, and 

understanding of, the human consequences of the violence that we as a nation routinely inflict and suffer": 

Schein: (2016, 165). 
141 Apud Higgins (2010). 
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descreve a ação no campo de batalha.142 Para estes o poema não representa as ações de forma 

consistente ou realista, sendo o caso mais famoso a enorme mobilidade das bigas de guerra: 

segundo esses autores, trata-se de uma impossibilidade diante de um exército denso, com 

"elmos e escudos unidos" como na citação do Certame. O poeta se utilizaria de grande liberdade 

poética para enfatizar os duelos entre seus heróis principais, sem se preocupar com a 

plausibilidade de sua narrativa. Outros tentaram interpretar a Ilíada de forma a manter a 

verossimilhança na representação visual da batalha. Às vezes, essa tentativa procura 

circunscrever a batalha homérica em um estilo histórico, como é o caso de Latacz (1977), que 

procura entender a guerra na Ilíada como uma representação poética do combate entre falanges 

clássicas. De forma semelhante, Van Wees (1994a, 1994b) defende a hipótese de que a batalha 

em Homero reflete práticas anteriores ao desenvolvimento da falange, usando a guerra entre 

tribos da Nova Guiné como paralelo. Outros buscam consistência na descrição visual do 

combate internamente no poema, sem fazer referência a estilos históricos, como faz Clay (2011) 

de forma bastante convincente.  

 Para tais propósitos, considero relevante os artigos de Van Wees sobre a batalha 

homérica.143 A descrição bastante coerente da batalha realizada pelo autor pode ser resumida, 

em linhas gerais, da seguinte forma: não existe combate corpo a corpo em massa na guerra 

homérica e os exércitos mantêm uma distância próxima o suficiente para a troca de projéteis, 

mas não tão próxima a ponto desses projéteis serem muito eficientes. As linhas de soldados não 

são formações densas, mas pequenos grupos determinados por afiliações pessoais e distribuídos 

de forma esparsa o suficiente para a passagem de bigas. A qualquer momento, um herói pode 

se afastar do restante do exército e se tornar um promakhoi, um daqueles que lutam nas linhas 

de frente; ele corre o risco de ser atingido, mas aumentam consideravelmente suas chances de 

acertar um inimigo. O ritmo das batalhas não é o de um duelo honroso e sim o de estratégias de 

“bater e correr”, nas quais um herói corre à frente, atira sua lança e, caso erre, retorna para a 

proteção do restante das tropas. Isso acontece até que um dos exércitos sofra tantas baixas que 

acabe por bater em retirada. A imagem construída por Van Wees pode ser criticada como não 

heroica ou indigna.144 Contudo, ela é um resumo bastante vívido e consistente do combate em 

Homero, que nem sempre é de fácil compreensão para o leitor moderno.   

                                                
142 Ver levantamento em Clay (2011, 55). 
143 Van Wees (1986); (1988); (1994). 
144 Ver, por exemplo, uma tentativa de reabilitar o tema da emboscada noturna, também considerado "indigno", 

em Dué & Ebbot (2010). 
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 Ainda que se analise o combate na Ilíada buscando-se preservar a verossimilhança 

interna de suas ações, é inegável que o aplauso entusiasmado do público do Certame está muito 

distante da reação do publico moderno. É bem pouco provável que esse escolheria o trecho 

acima como o "mais belo" dos versos homéricos; pelo contrário, a narrativa de batalha parece 

ser uma das principais dificuldades para leitores leigos do poema, que com frequência se 

incomodam com suas longas listas de heróis derrotados. Se por um lado a representação 

homérica da guerra nos parece incrivelmente atual, por outro sua técnica narrativa nos é 

estrangeira. Na discussão das androktasiai que vem a seguir, não será possível transpor 

completamente o abismo entre o aplauso do Certame e a sensibilidade moderna, mas é 

fundamental ter em mente sua qualidade visual, apreciada por seu público em tal medida que 

se tornou uma das principais características da poesia homérica. 

 O presente capítulo tem como objetivo descrever de forma geral os elementos que 

compõem as chamadas listas de heróis mortos da Ilíada. No poema em epígrafe acima, Auden 

descreve o escudo de Aquiles como um mundo apático e arbitrário, onde reinam estatísticas, 

massas indiferentes e onde homens são levados para morrer sem resistência, não muito diferente 

da maneira como o poeta inglês via o mundo moderno e os horrores da Segunda Guerra. É 

preciso resistir à tentação de enxergar nas listas de mortos da Ilíada também um mundo frio e 

estático, cujo interesse no destino de seus muitos heróis menores não é distinto de um ensaio 

enciclopédico ultrapassado. Nosso esforço precisa ser no sentido de compreender a narrativa 

bélica na Ilíada não apenas como dinâmica e digna do aplauso entusiasmado de seu público 

original, mas como central para a representação da guerra em Homero, isto é, não como apenas 

uma digressão primitva, mas algo que revela as maneiras como a tradição iliádica entendia a 

guerra de Troia e a violência realizada por seus personagens principais. O questionamento 

original deste trabalho, se é possível ou não caracterizar as androktasiai como catálogos, pode 

acabar por tornar a discussão excessivamente formal e eclipsar esse dinamismo por trás das 

listas de mortos da Ilíada. É preciso não esquecer, portanto, que o mundo apresentado por 

Homero no poema não é um de estatísticas e indiferença, ainda que as limitações de um método 

excessivamente formal possa nos levar a vê-lo dessa maneira. De fato, a presente dissertação 

tem como um de seus objetivos discutir também até que ponto é razoável aplicar classificações 

tão rígidas em cenas tão dinâmicas quanto as listas de heróis tombados da Ilíada. Por hora, 

contudo, nos foquemos naqueles elementos que são considerados essenciais para aproximar a 

noção de "catálogo" das cenas de heróis mortos em sequência no poema, procurando estabelecer 



50 

 

uma metodologia que permita responder o questionamento fundamental dessa dissertação.  

 Como ponto de partida para a descrição que se segue, escolhi comentar brevemente um 

trecho não da Ilíada, mas da Odisseia, que ressoa de forma muito acentuada as cenas de 

combate iliádicas. Trata-se da passagem do canto 3, quando Telêmaco, impelido pela deusa 

Atena, encontra-se com Nestor em Pilos para saber notícias de seu pai desaparecido. Ao ancião 

grego, Telêmaco diz estar em busca da "fama sem par" (κλέος εὐρὺ)145 de seu pai, pois era 

possível saber onde todos os outros pereceram em morte terrível, exceto Odisseu. O jovem pede 

a Nestor que não tenha pena caso tenha escutado ou visto a morte do herói, mas que se recorde 

e conte as coisas verdadeiramente (τῶν νῦν μοι μνῆσαι, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες).146 Seu 

discurso induz Nestor a falar dos sofrimentos passados em Troia, mas o ápice de sua resposta 

não relata qualquer sofrimento, nem o faz usando uma forma arbitrária. Nestor relembra os 

mortos e sua lembrança dolorosa é organizada em uma lista: 

   

   ἔνθα δ᾽ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι. 

  ἔνθα μὲν Αἴας κεῖται ἀρήιος, ἔνθα δ᾽ Ἀχιλλεύς, 

  ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 

   ἔνθα δ᾽ ἐμὸς φίλος υἱός, ἅμα κρατερὸς καὶ ἀμύμων, 

   Ἀντίλοχος, πέρι μὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ μαχητής: 

  ἄλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά: τίς κεν ἐκεῖνα 

  πάντα γε μυθήσαιτο καταθνητῶν ἀνθρώπων; 

  οὐδ᾽ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων 

  ἐξερέοις ὅσα κεῖθι πάθον κακὰ δῖοι Ἀχαιοί: 

   πρίν κεν ἀνιηθεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκοιο  

 

  [Sim, lá tombaram sem vida os heróis mais notáveis e fortes; 

  lá, sepultado, se encontra o mavórtico Ajaz; lá, o Pelida; 

  lá, também, Pátroclo, bom conselheiro, qual deus sempiterno, 

  como meu filho querido que à força aliava a beleza, 

   o meu Antíloco, mestre na pugna e veloz na carreira. 

   Outros trabalhos, ainda, aturamos; e quem poderia 

                                                
145 Od. 3. 83. 
146 Od. 3. 101. 



51 

 

   enumerar todos eles, dos homens mortais que hoje vivem? 

   Nem que cinco anos aqui demorasses, ou seis, porventura, 

   a perguntar que de dores sofreram os divos Acaios, 

   antes, cansado, à tua pátria, de novo, tornar escolheras.]147 

 

 Como já discutimos anteriormente, pode-se defender que não há nada de especial na 

resposta de Nestor, afinal a separação entre lista e narrativa em Homero é questionável. Uma 

forma de interpretar essa passagem, portanto, diria que a resposta de Nestor, como todas as 

outras passagens homéricas equivalentes, se daria sempre como uma lista e que nossa separação 

entre esses dois modos retóricos é um anacronismo devido a nossa incapacidade de ler a poesia 

arcaica grega em seus termos. Ainda que aceitemos a impossibilidade de dissociar 

completamente narrativa e catálogo em Homero, existem mais elementos que aproximam a lista 

de mortos acima de uma passagem fundamental para pensarmos, senão o catálogo que se 

confunde com a narrativa, pelo menos o feito de memória enciclopédico auxiliado pelas Musas: 

o Catálogo das Naus. 

 Tomemos, por exemplo, a resistência de Nestor em continuar a narrar os sofrimentos 

Aqueus: τίς κεν ἐκεῖνα/ πάντα γε μυθήσαιτο καταθνητῶν ἀνθρώπων.148 Não muito distante se 

encontra a ressalva homérica no início do Catálogo das Naus: πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι 

οὐδ᾽ ὀνομήνω,149 fómula que aparece três vezes na Odisseia. Com essas palavras, Odisseu 

termina seu catálogo das mulheres e filhas dos heróis que viu no Hades, incapaz de recontar a 

multidão de mortos.150 Ainda no Hades, conversando com o herói iliádico por excelência, 

Odisseu relembra o destino de Neoptólemo a seu pai, Aquiles. Seu elogio ressalta a bravura do 

herói ns linha de frente: πολλοὺς δ᾽ ἄνδρας ἔπεφνεν ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι./ πάντας δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ 

μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω/ ὅσσον λαὸν ἔπεφνεν ἀμύνων Ἀργείοισιν.151 Nessas duas 

ocorrências, a ligação entre a fórmula e uma massa anônima de falecidos é explícita: assim 

como a massa de combatentes do Catálogo das Naus, os mortos são muitos para serem 

rememorados. Sua terceira ocorrência no poema não se encaixa no campo semântico da morte, 

mas no do sofrimento. Helena, contando a Telêmaco histórias de seu pai, reconhece que é 

                                                
147 Od. 3. 108-17. 
148 Od. 3. 113-4:"Quem poderia/ enumerar todos eles, dos homens mortais que hoje vivem?". 
149 Il. 2. 488: "Eu não poderia recontar a multidão, sequer nomeá-los", minha tradução. 
150 Od. 11. 328. 
151 Od. 11. 516-8: "Muitos guerreiros imigos matou nas terríveis batalhas/ Fora impossível de todos falar, ou, 

sequer, nomeá-los/ que foram mortos por ele, em defesa dos chefes argivos"  
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impossível relembrar todos os feitos de Odisseu: πάντα μὲν οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ 

ὀνομήνω,/ ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεθλοι.152 

 Em todos os casos, a figura da inexpressibilidade não impede que exemplos sejam 

selecionados pelo interlocutor. Helena decide narrar um episódio das muitas histórias de 

Odisseu; Odisseu narra para Aquiles um dos combates vitoriosos de Neoptólemo contra o herói 

Eurípilo; o uso da fórmula no Catálogo das Mulheres ocorre já depois de uma lista de heroínas; 

no Catálogo das Naus, os líderes de cada contingente são mencionados; o próprio Nestor relata 

alguns dos sofrimentos aqueus, incluindo neles a morte dos seus principais companheiros e de 

seu filho. Nesse caso e no Catálogo das Naus a incapacidade de listar a massa é reforçada por 

hipérboles. No catálogo, temos estes versos famosos: οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ 

στόματ᾽ εἶεν, /φωνὴ δ᾽ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη.153 De maneira semelhante, Nestor 

expressa sua dificuldade em relembrar: οὐδ᾽ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες παραμίμνων/ ἐξερέοις 

ὅσα κεῖθι πάθον κακὰ δῖοι Ἀχαιοί:/ πρίν κεν ἀνιηθεὶς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκοιο.154 

 Para um leitor da Ilíada, o fato de a recordação da guerra de Troia ser organizada por 

Nestor como uma lista dos heróis falecidos não é nenhuma surpresa. Essa estrutura é uma das 

formas com que Homero descreve a batalha na planície troiana. O contraste entre massa 

indiscriminada e exemplos individuais é também recorrente. Tomemos, a título de exemplo, 

uma sequência de combates no canto VIII da Ilíada. Um sinal de Zeus faz com que os gregos 

se recordem de seu ardor belicoso (μνήσαντο δὲ χάρμης) e avancem contra os troianos.155 O 

sinal indica uma nova etapa no combate, que havia sido dominada pelos troianos até então, e, 

como é comum no começo de um novo domínio bélico, é seguido por androktasiai:156 

Diomedes mata Agelau, cena que discutiremos mais adiante. Em seguida, um catálogo de 

líderes gregos é narrado: 

 

  τὸν δὲ μετ᾽ Ἀτρεΐδαι Ἀγαμέμνων καὶ Μενέλαος, 

  τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἴαντες θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν, 

                                                
152 Od. 4. 240-1: "Não posso, é certo, lembrar-me de tudo, nem mesmo contar-vos/ quanto o paciente Odisseu 

suportou de indizíveis trabalhos". Ford (1992, 72-77) discute essas passagens de forma semelhante a do 

presente trabalho. 
153 Il. 2. 489-90: "Em que tivesse dez bocas e dez, também, línguas tivesse,/ voz incansável e forte, e de bronze 

infrangível o peito." 
154 Od. 3. 115-7: "Nem que cinco anos aqui demorasses, ou seis, porventura,/ a perguntar que de dores sofreram 

os divos Acaios,/ antes, cansado, à tua pátria, de novo, tornar escolheras." 
155 Il. 8. 252. 
156 Ver Fenik (1968, 167). 
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  τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος 

  Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ, 

  τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός: 

  Τεῦκρος δ᾽ εἴνατος ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων, 

  στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾽ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο. 

  ἔνθ᾽ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος: αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 

  παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν᾽ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ 

  βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, 

  αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν 

  εἰς Αἴανθ᾽: ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ 

   

  [Vão-lhe no encalço os dois filhos de Atreu, Menelau e Agamémnone; 

  os dois Ajazes, depois, revestidos de força guerreira; 

  Idomeneu, a seguir, e seu fiel companheiro Meríones, 

   que tinha de Ares funesto a figura exterior e a aparência; 

  segue-se Eurípilo, o filho preclaro de Evémone ilustre. 

   Vai Teucro em nono lugar manejando o arco forte e flexível, 

   mas sob o escudo gigante de Ajaz Telamônio abrigado. 

   Um pouco Ajaz levantava o pavês; logo, o herói, cauteloso, 

   em torno espiava; e se algum dos imigos, no meio da chusma, 

   era atingido, ali mesmo, sem vida, era ao solo jogado. 

   Como criança que corre a esconder-se no seio materno, 

   Teucro voltava a abrigar-se no escudo de Ajaz lampejante]157   

 

  O catálogo de heróis tem em Teucro seu nono e último membro, posição que permite a 

Homero descrever sua estratégia de batalha: Teucro é arqueiro e, após matar um inimigo, se 

esconde sob o grande escudo de seu irmão, Ajax Telamônio. A eficácia dessa estratégia é 

demonstrada logo adiante, na aristeia que inicia com uma pergunta quase invocacional:  

   

  ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων; 

  Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα καὶ Ὄρμενον ἠδ᾽ Ὀφελέστην 

                                                
157 Il. 8. 261-72. 
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  Δαίτορά τε Χρομίον τε καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην 

  καὶ Πολυαιμονίδην Ἀμοπάονα καὶ Μελάνιππον, 

  πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 

  

  [Qual o primeiro Troiano por Teucro infalível foi morto? 

   Foi o maior entre todos Orsílico; Détor e Crômio, 

   Órmeno, após, e Ofelestes, e mais Licofonte divino 

   e Melanipo e Amopáone, filho do grande Poliémone; 

   uns sobre os outros no solo fecundo privou da existência]158 

 

 Essa passagem possui uma relação estreita com o que chamamos de catálogo, não só 

pela simples listagem de nomes, mas pela pergunta que o abre, muito próxima de uma invocação 

à Musa,159 pelo uso de πρῶτον/πρῶτα em seu inicio, elemento comum a muitas listas 

homéricas160 e pela presença do enquadramento final que resume a ação anterior (πάντας 

ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ), com função semelhante ao verso que se encontra 

no final do Catálogo das Naus: οὗτοι ἄρ' ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν.161 Outro 

elemento recorrente na narrativa de batalha do poema é a orientação panorâmica inicial que 

descreve a estratégia do arqueiro heleno, seguida de uma enumeração daqueles guerreiros 

mortos por suas flechas. Esse movimento da descrição panorâmica em direção a casos 

individuais é semelhante ao fenômeno que vimos acima em que, de uma massa impossível de 

ser nomeada, um personagem ou o narrador dela selecionam um número finito de exemplos. 

Todos esses elementos aproximam o trecho do que poderíamos chamar de uma lista de mortos; 

contudo, nem toda androktasia em Homero comporta-se de forma tão catalógica.  

 Uma das primeiras tentativas de entender mesmo cenas mais complexas de vitórias em 

combate como catalógicas é o artigo seminal de Beye (1964). A estrutura proposta pelo 

estudioso, que aproxima o Catálogo das Naus e o dos mortos, divide cada item, isto é, cada 

cena de um herói derrotado,162 em três partes: a "informação básica" (doravante A) é composta 

                                                
158 Il. 8. 273-7 
159 Em Il. 11. 218-20, por exemplo, o poeta pede a ajuda das Musas para dizer quem foi o primeiro a se opor a 

Agamenon (ὅς τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν), passagem que também termina com o ferimento do 

herói. 
160 Ver Beye (1964, n 15). 
161 Il. 2. 760: "Os condutores dos Dânaos, os chefes supremos, são estes."  
162 "The term 'item' is used to define each discrete piece of information, the collection of which constitutes a list": 

Beye (1964, 346).  



55 

 

pelo nome do personagem derrotado e do vitorioso; essa informação poderia ser expandida pela 

“narrativa”163 (doravante B), que se concentra no personagem caído. Por fim, o poeta retoma a 

ação no presente, descrevendo com mais detalhes a morte no elemento chamado por Beye de 

“informação contextual” (doravante C). Um dos exemplos paradigmáticos dados pelo autor 

segue abaixo: 

 

  A 

  υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον αἵμονα θήρης 

  Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἕλ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι 

 

  [Ao caçador mui famoso, Escamândrio, nascido de Estrófio 

   com a sua lança fraxínea, também Menelau pôs por terra]164 

 

  B  

  ἐσθλὸν θηρητῆρα: δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ 

  βάλλειν ἄγρια πάντα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὕλη: 

  ἀλλ᾽ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, 

  οὐδὲ ἑκηβολίαι ᾗσιν τὸ πρίν γε κέκαστο:  

   

  [Era excelente mateiro, que fora instruído por Ártemis 

  na arte de feras caçar, que nas abas dos montes vagueiam. 

   Mas, desta vez, nem a deusa frecheira lhe foi de vantagem 

   nem a perícia de exímio frecheiro que tanto o exaltava]165 

 

  C 

   ἀλλά μιν Ἀτρεΐδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 

  πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα μετάφρενον οὔτασε δουρὶ 

  ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν, 

  ἤριπε δὲ πρηνής, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ 

   

                                                
163 "Anecdote" no original. 
164 Il. 5. 49-50. 
165 Il. 5. 51-4. 
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  [Pois o nascido de Atreu, Menelau, mui famoso lanceiro, 

   quando tentava fugir, o atingiu com a lança, nas costas, 

   entre as espáduas, no peito saindo-lhe a ponta aguçada. 

   Tomba no solo, de bruços, ressoando-lhe em torno a armadura]166 

 

 O seguinte trecho foi comparado por Beye com um contingente do Catálogo das Naus: 

 

  A 

  οἳ δ᾽ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ᾽ Ὀρχομενὸν Μινύειον, 

  τῶν ἦρχ᾽ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος 

   

  [Os moradores de Orcómeno, Mínia, e da fértil Asplédone 

   vieram trazidos por Iálmeno e Ascálafo, filhos de Astíoque]167 

   

  B 

  οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο, 

  παρθένος αἰδοίη ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα 

  Ἄρηϊ κρατερῷ: ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρῃ: 

 

  [na casa de Áctor, o filho de Azeu, e do deus Ares forte, 

  que ao aposento do andar superior conseguiu esgueirar-se, 

  onde, às ocultas, do leito partilha da virgem pudica]168 

 

       

  C 

  τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο 

   

  [Esses, em trinta navios dispostos em fila, embarcaram]169 

 

                                                
166 Il. 5. 55-8  
167 Il. 2. 511-2 
168 Il. 2. 513-5 
169  Il. 2. 516. 
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 A narrativa de batalha mais comum na Ilíada seria composta por uma sequência destes 

itens justapostos. Na sua forma primitiva, ela não seria mais do que uma lista de nomes ou uma 

sequência de itens sem conexão casual. Em seu uso mais refinado, o poema ligaria uma morte 

na outra, criando a aparência de uma narrativa de fato para o universo conceitual de Beye. Essas 

diferentes formas de o poema tratar suas listas de mortos, além de casos mais complexos, 

levaram Beye a sentir que “a tradição épica está tentando se livrar dos catálogos de batalha 

rígidos e artificiais em vistas de um estilo mais vívido. Na Ilíada, nós encontramos esse 

processo no meio do caminho, por assim dizer.”170 Já defendi acima os riscos de classificarmos 

as listas de mortos desta forma negativa. A reação entusiasmada que vemos no Certame e o 

contínuo interesse na representação da guerra na Ilíada demonstram que o estilo das 

androktasiai é bastante vívido, embora a morte seja seu tema central. Ainda assim acredito que 

a análise de Beye é essencial para entendermos até que medida podemos classificar a narrativa 

bélica do poema de catalógica. Em parte, pode-se dizer que a presente dissertação é uma 

tentativa de interrogar as conclusões do autor americano e aplicar seus insights sobre a relação 

entre o Catálogo das Naus e o dos mortos de forma sistemática. Outras pesquisas mais recentes 

sobre o catalógico em Homero acabam evitando lidar com as androktasiai, como é o caso de 

Sammons (2010), já mencionado anteriormente. O autor reconhece o anacronismo em entender 

catálogos como formas inferiores de expressão poética, apontando como os desenvolvimentos 

recentes dos estudos homéricos fizeram com que os catálogos “fossem finalmente vistos como 

um componente vivo da narrativa homérica e até mesmo como um princípio ou estilo 

fundamental para a técnica composicional homérica.”171 Ainda assim, a análise ímpar do autor 

requer que as barreiras levantadas por Beye entre narrativa e catálogo permaneçam em pé. O 

objetivo de Sammons não é pensar as listas homéricas em sentido mais amplo, como 

componente estruturante de toda a narrativa do poema, mas “nos catálogos em seu sentido 

tradicional”,172 isto é, catálogos como o momento em que a narrativa, entendida como uma 

sequência de eventos conectados de forma casual, lógica ou cronológica, deixa de existir.173 A 

hipótese engenhosa do autor é a de que a inserção dos catálogos na narrativa é uma manobra 

do poeta para distinguir sua própria produção de outras tradições hexamétricas. Por trás dessa 

interpretação, está a distinção que Aristóteles faz da unidade homérica versus a multiplicidade 

                                                
170  Beye (1964, 367-8). 
171  Sammons (2010, 8). 
172  Sammons (2010, 8). 
173  Ver discussão em Sammons (2010, 15-21). 
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de episódios do ciclo épico.174 Essa unidade dramática seria valorizada pelo poeta da Ilíada 

através do seu uso irônico de uma forma que tende naturalmente para elementos incoerentes e 

não sequenciais: “Pois que outro tipo de poema poderia ser sugerido por um catálogo, com sua 

estrutura encadeada e sua falta de subordinação entre os itens, exceto um que carece de 

integridade e se divide facilmente em partes?”175  

 Podemos levantar uma série de dificuldades contra essa interpretação, por mais 

interessante que seja. Primeiro, a crítica aristotélica à falta de unidade no ciclo épico é 

problemática e é duvidoso se os poemas não homéricos eram de fato tão episódicos quanto o 

filósofo defende.176 Com relação a Hesíodo, podemos estar diante de acusações injustas ao 

suposto caráter aglutinador e meramente enciclopédico de sua poesia, como tentativas recentes 

de analisar seus poemas defendem.177 Em trabalho mais recente, Sammons reconhece que as 

narrativas de batalha da Ilíada, ainda que não sejam catálogos tradicionais, podem “ser 

chamadas de 'catalógicas' em sua forma, na medida em que elas são construídas na estrutura 

básica de entradas discretas e ricas em informações apresentadas em sucessão”.178 Para 

Sammons, a narrativa de batalha seria um exemplo desse estilo catalógico. O problema dessa 

leitura inovadora do autor, a meu ver, é que ela ainda mantém uma divisão conveniente entre o 

que ele chama de catálogos tradicionais e a narrativa de batalha catalógica sem estabelecer um 

critério que permita discriminar as duas categorias. É difícil enxergar diferenças significativas 

entre os catálogos tradicionais estudados pelo autor no livro de 2010 e passagens como: 

   

  ἔνθ᾽ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε Ἀστύπυλόν τε 

  Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ᾽ Ὀφελέστην:  

 

  [Mata ali mesmo Tersíloco, Astílopo e ao forte Midonte 

  Mais Mneso e Trásio e, a seguir, Ênio altivo e o membrudo Ofeletes]179 

  

 Já discutimos no primeiro capítulo as razões para não caracterizarmos o catalógico como 

oposto à narrativa. A definição do autor não somente ignora a forma da enumeração com 

                                                
174 Poética 1459a30-b2. 
175  Sammons (2010, 22). 
176  Ver Marks (2015). 
177  Clay (2009). 
178  "Entire narrative passages in Homer appear to be composed on the basic template of a list or catalogue, 

creating sequences that are not catalogues in the traditional sense but could be called 'catalogic' in form in so 

far as they are built on a basic framework of discrete, information rich 'entries' presented in succession": 

Sammons (2017, 68). 
179  Il. 21.209-10. 
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conexões entre seus itens como considera um catálogo tradicional apenas aquele que, ao menos 

em teoria, poderia ter seus itens reordenados sem grandes perdas para a compreensão do todo. 

Existem três razões que dificultam o uso dessa abordagem no presente trabalho. Primeiro, a 

questão da sequencialidade ou simultaneidade das ações em uma lista de batalha é complicada. 

Para muitos autores, em algumas androktasiai os heróis são derrotados simultaneamente, mas 

sua morte é representada de forma sucessiva no discurso do narrador.180  Segundo, a noção de 

que um catálogo “ideal” teria itens tão independentes a ponto de sua ordem ser quase arbitrária 

também não dá conta das múltiplas formas do catalógico. Uma lista de instruções, por exemplo, 

pode ter itens discretos e bem diferenciados; ainda assim sua ordem não só é relevante como a 

modificação de qualquer um dos itens alterará significativamente o sentido do texto. Por fim, é 

improvável que, em se tratando de uma poesia de tradição oral, o público distinguisse entre 

“catálogos tradicionais” e “catalógico” apenas pela presença ou não de conexões causais. É 

custoso compreender, por exemplo, como o público distinguiria entre a cena citada 

anteriormente e o Catálogo das Nereidas, considerado por Sammons um catálogo “tradicional”: 

 
  ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε 

  Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ᾽ Ἁλίη τε βοῶπις 

  Κυμοθόη τε καὶ Ἀκταίη καὶ Λιμνώρεια 

  καὶ Μελίτη καὶ Ἴαιρα καὶ Ἀμφιθόη καὶ Ἀγαυὴ  

 

  [Glauce e Talia chegaram, Cimódoce, a amiga das ondas, 

  logo seguidas de Espio e Neseia, de Toe e de Halia 

  de olhos bovinos, Actéia e Cimótoe, numa onda mais célere, 

  Iera, Anfítoe, Agave, Limnórea Melita graciosa.]181 

   

   

 De fato, como uma resenha de sua obra apontou,182 a interpretação de Sammons é 

fundamentada em sutilezas técnicas visíveis a uma abordagem filológica, mas dificilmente 

acessíveis a um público ouvinte. Permanece também o problema do por que um poeta que 

constrói seus catálogos tradicionais de forma tão irônica se utilizaria de uma estrutura catalógica 

em parte significativa de sua história. A desconsideração de Sammons da narrativa de batalhas 

acaba, portanto, por criar um abismo ainda maior entre as listas de mortos e a narrativa homérica 

que a análise de Beye. Essas listas não são listas propriamente ditas, mas que também não são 

                                                
180  Beye (1964, 350) parece defender uma sequência de mortes simultâneas. Bakker (1997, 57) defende que a 

sequencialidade é uma consequência da representação verbal das ações, que, do ponto de vista da Musa, seriam 

simultâneas. Quando o poeta fala do "primeiro" a ser vitorioso em cenas de batalha, segundo o autor, ele quer 

dizer "primeiro em minha narração" (70). Ver também Scodel (2008) sobre a lei de Zielinski. 
181 Il. 18. 39-42. 
182  Brockliss (2011). 
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narrativas; elas são episódicas, mas não são sutilmente irônicas; elas suspendem a narrativa, 

mas não completamente. Ao elevar todos os outros catálogos da Ilíada, até mesmo o 

costumeiramente criticado Catálogo das Naus, Sammons acaba por colocar um peso excessivo 

sobre os catálogos de mortos, que não exercem bem, nessa leitura, as funções de catálogos de 

fato nem de narrativas. 

 Contudo, nem todas as listas de mortos da Ilíada são tão simples como a aristeia de 

Aquiles em Il. 21. 209-10 acima. A intenção deste capítulo é estabelecer os parâmetros 

metodológicos que utilizaremos para qualificar uma passagem das androktasiai como mais ou 

menos catalógica. No primeiro capítulo discutimos o importante insight de Flundernik sobre os 

enquadramentos que tornam uma passagem mais enumerativa. Também apontamos que, na 

poesia homérica, os itens de uma enumeração podem se tornar tão complexos que o poeta se 

utiliza de mecanismos internos de enquadramento para distinguir seus itens. Como defende 

Bakker: 

  

A narrativa de batalha, com seus inúmeros nomes e suas associações, é menos facilmente ativada 

na mente do artista [performer] do que outras partes da história épica, e isso requer, em 

terminologia emprestada do psicólogo cognitivo, um reforço dos limites [constraints] que 

facilitam a ativação.183  

 

 Minha proposta aqui é entender a estrutura tripartida de Beye como uma forma de 

enquadramento ou reforço que facilita a ativação na memória de que fala Bakker acima. Quanto 

mais catalógica uma passagem, mais seus membros serão vistos como entidades discretas. Isso 

não quer dizer que não existam necessariamente conexões causais entre seus itens, ou que a 

ordem dos membros não pode ser fixa, mas apenas que é necessário para o público compreender 

cada entrada de uma enumeração como distinta das outras. Os mecanismos usados na Ilíada 

para estabelecer essa distinção serão descritos abaixo, mas em princípio são todos formas de 

enquadramento, e uma das razões para sua existência é facilitar, como fala Bakker, a 

organização de uma narrativa que contém uma quantidade grande de novos personagens em 

um contexto tão dinâmico como o do combate. A estrutura tripartida de Beye, enquanto 

elemento que enquadra os itens individuais de uma lista, e as rubricas introdutórias e finais que 

                                                
183  "battle narrative, with its multitude of names and their attached associations, is less easily activated in the mind 

of the performer than other parts of the epic story, and this requires, in terminology borrowed from the cognitive 

psychologist, a reinforcement of the constraints that facilitate the activation": Bakker (1997, 58). 
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separam uma cena catalógica de seu entorno serão minhas principais ferramentas para a análise 

das androktasiai no terceiro capítulo dessa dissertação. 

 

3.1 Enquadramentos iniciais e o elemento A. 

 

 Como já vimos anteriormente, um dos principais elementos que aproximam uma 

passagem do estilo catalógico são os enquadramentos iniciais ou hiperonímicos. Esse tipo de 

enquadramento não somente destaca a sequência de seu entorno, como indica, com frequência, 

quais são os itens que compõem a enumeração. O exemplo mais famoso de enquadramento 

inicial é a invocação às Musas que antecede o Catálogo das Naus, mas invocações semelhantes 

podem ser encontradas no início de uma lista de heróis derrotados em combate. Essa é uma das 

razões para a aproximação entre os catálogos de mortos e o Catálogo das Naus, mas é preciso 

ter cautela e evitar interpretar excessivamente o modesto corpus que temos em mãos. Existem 

apenas seis invocações explícitas à Musa na Ilíada e uma na Odisseia. Exceptuando-se os dois 

proêmios, restam apenas cinco invocações na poesia homérica que citam as Musas pelo nome 

e uma delas não antecede uma passagem considerada enumerativa. Trata-se do momento no 

canto 16 da Ilíada em que os troianos   ateiam fogo a uma nau dos aqueus, passagem iniciada 

pelo narrador por meio do mesmo verso que abre o Catálogo das Naus (ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι 

Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι, 112). A invocação, contudo, pede às Musas que cantem "como" 

(ὅππως, 117) o fogo foi "primeiro" (πρῶτον, 117) posto nas naus, o que caracteriza a passagem 

mais como uma narrativa do modo como o evento ocorreu e menos como uma enumeração de 

episódios narrativos. Isso significa que apenas quatro das sete invocações às Musas do corpus 

homérico antecedem uma passagem catalógica, ignorando as chamadas invocações 

enfraquecidas que veremos adiante: Il. 2. 484 é o ínicio da invocação que antecede o Catálogo 

das Naus; Il. 2. 761 ocorre imediatamente depois do Catálogo, na pequena lista dos melhores 

aqueus e melhores cavalos; em Il. 11. 218, Homero pede às Musas que digam "quem foi o 

primeiro" (ὅς τις δὴ πρῶτος, 219) a enfrentar Agamenon no campo de batalha; em Il. 14. 508, 

o poeta faz um pedido semelhante, mas neste caso deseja saber "quem foi o primeiro" (ὅς τις 

δὴ πρῶτος, 219) dos aqueus a derrotar um troiano. Destas quatro, apenas uma não principia 

com o mesmo verso, a do catálogo dos melhores cavalos e aqueus, que também é a única das 

quatro que, como os proêmios, se refere à Musa no singular. 

 O escasso número de invocações às Musas não é a única razão para sermos cautelosos 
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em associá-las ao estilo catalógico de forma estrita. Das duas androktasiai que aparecem 

imediatamente após uma invocação às Musas, apenas uma se enquadra em nossa definição 

prototípica de catálogo sem dificuldades. A outra androktasia, no entanto, faz parte dos casos 

de difícil classificação. Ainda que não caiba aqui uma discussão mais detalhada do trecho, é 

necessário esboçar a razão pela qual o ponto final da aristeia de Agamenon suscita 

aproximações com o estilo catalógico ao mesmo tempo que resiste à categorização. A passagem 

inicia logo após uma série de triunfos do líder aqueu e imediatamente antes do ferimento que o 

afastará do campo de batalha. O verso inicial da passagem é, como já apontei, o mesmo que 

antecede o Catálogo das Naus (ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι, Il. 11. 218), 

e a pergunta do narrador é muito semelhante à passagem claramente enumerativa acima: "quem 

foi o primeiro" (ὅς τις δὴ πρῶτος, 219) a enfrentar Agamenon. Contudo, diferente do que 

poderíamos esperar usando a lista anterior como parâmetro, a resposta para a pergunta não se 

dá na forma de um catálogo de combatentes derrotados pelo herói, mas por meio de apenas dois 

duelos, cada um longo o suficiente para dificultar a classificação do episódio como 

enumerativo. O primeiro, contra Infidamas, tem 26 versos; o segundo, contra seu irmão, Koon, 

15. Os dois duelos estão diretamente conectados, já que é a morte de Infidamas que provoca a 

reação de Koon. É difícil, portanto, classificar como “catálogo” uma "enumeração" de dois itens 

longos conectados de forma causal, ainda que a invocação às Musas que o antecede evoque 

fortemente para nós o Catálogo das Naus. 

 O mesmo raciocínio se aplica à invocação que antecede o chamado catálogo dos 

melhores cavalos e aqueus. Em verdade, a passagem é menos um  "catálogo", como a crítica 

costuma chamá-la, e mais o conjunto formado por duas perguntas do narrador seguidas por suas 

respectivas respostas: quem é o melhor dos aqueus e quais são os melhores cavalos, entendidos 

aqui como um coletivo e não como uma lista de cavalos singulares. Dessa maneira, das sete 

invocações presentes na poesia homérica, apenas quatro antecedem passagens próximas do 

estilo catalógico e dessas quatro apenas duas ocorrem imediatamente antes de passagens 

prototipicamente enumerativas. Mais uma vez, a grandiosidade do Catálogo das Naus tem 

obscurecido outras passagens homéricas em tal medida que a invocação às Musas costuma ser 

considerada como um recurso particularmente ligado a longos catálogos, mesmo que a maior 

parte das invocações em Homero não realize essa função. 

 O segundo tipo de pergunta que o narrador iliádico utiliza para introduzir uma série de 

androktasiai é muitas vezes identificado pela crítica como uma espécie de invocação às Musas. 
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Para aqueles que, em maior ou menor grau, fazem derivar da presença das deusas um apelo à 

informação, o fato de essas perguntas sempre antecederem passagens claramente enumerativas 

é mais uma razão para aproximarmos o catalógico das invocações. Ainda que aceitemos a 

hipótese de que as perguntas são de fato direcionadas às deusas, é necessário reconhecer que 

elas exercem funções diferentes daquelas passagens que mencionam as Musas diretamente. As 

quatro perguntas "retóricas" da Ilíada (5. 703-4; 8. 273; 11. 299-300; 16. 692-3) sempre 

antecedem uma lista de combatentes derrotados por um único herói com pouca ou nenhuma 

elaboração em seus itens, sendo provavelmente o tipo de passagem mais próximo do ideal de 

lista esboçado no capítulo anterior.  

 Invocações e perguntas não são a única forma de a Ilíada enquadrar uma androktasia. 

Homero pode usar um verso generalizante como em Il. 5. 36-7: Τρῶας δ᾽ ἔκλιναν Δαναοί: ἕλε 

δ᾽ ἄνδρα ἕκαστος/ ἡγεμόνων (“Cedem os Troas aos homens Aqueus; cada herói põe por terra/ 

um inimigo”), seguida de uma enumeração de vitórias em combate. Outras vezes a mera 

menção de que combates estão sendo travados pode levar Homero a selecionar combates 

individuais. É o caso de Il. 15. 414, em que, após um símile que compara a tensão da batalha 

com a de um cordel (στάθμη, Il. 15. 410) de um carpinteiro, o poema inicia uma nova série de 

combates com o verso ὣς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε (“À volta, todos, das naus, 

uns com os outros em luta se travam”). Esse movimento que vai de um verso descritivo genérico 

em direção aos combates individuais que resultam na morte de múltiplos combatentes pode ser 

caracterizado como panorâmico. Um bom exemplo é a androktasia do canto VI, em que o breve 

panorama inicial, ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα δοῦρα / μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο 

ῥοάων (“Uns contra os outros, as lanças de bronze os guerreiros atiram,/ entre a corrente do 

Xanto divino e do belo Simoente”, Il. 6. 3-4) é seguido de vários heróis tombados pelas mãos 

inimigas.  

 Em outros casos, a mera menção de um herói que retorna ou abandona o campo de 

batalha pode ser usada para ativar uma sequência de mortos. A volta de Heitor e Páris no início 

do canto VII é a abertura de uma androktasia; a volta de Diomedes em Il. 5. 134 é o começo 

de outra. É difícil saber até que ponto esses movimentos podem ser entendidos plenamente 

como um enquadramento inicial. De fato, quanto mais nos afastamos das rubricas introdutórias 

simples, das perguntas “retóricas” e das invocações às Musas, mais o conceito parece perder 

sua utilidade. Em 15.514, após um discurso de exortação aos aqueus realizado por Ajax, o verso 

imediatamente anterior ao início de uma androktasia é: ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν 
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ἑκάστου (“Dessa maneira, excitava a coragem e a fúria de todos”), que se refere ao herói heleno. 

Contudo, a lista de mortos tem como primeiro vitorioso Heitor, que mata Esquédio em 15.515. 

A inexistência de enquadramento inicial nessa cena reduz a discriminação entre o catálogo e a 

passagem que o precede, mostrando que as listas de mortos em Homero são dinâmicas o 

suficiente para usarem ou não este recurso. 

 Quando apresentei a estrutura tripartida de Beye, disse que o elemento A costuma ser 

uma afirmação genérica da vitória de um combatente sobre outro, geralmente composto do 

nome do herói vitorioso, do derrotado e um verbo genérico para o ato de matar que será descrito 

de forma mais minunciosa no elemento C.  Beye defende que: 

 

  Ainda que o verbo da ação sirva para manter a informação básica unida, é interessante notar  

 que ele é pouco importante por si mesmo, já que o bardo começa novamente com τὸν μὲν (na  

 segunda parte) para descrever precisamente a ação que o verbo da primeira parte generaliza.  

 Esse fato representa uma divisão essencial no pensamento e sugere que a primeira parte que  

 contém a informação dos nomes, frequentemente junto com a narrativa, é um elemento isolado  

 na memória do bardo. Enjambment, uma marca distintiva da épica homérica, é praticamente  

 ausente nessas listas.184 

 

  A presença de um verbo genérico no elemento A é importante para o esquema tripartido 

de Beye e o movimento de um verbo genérico na primeira parte ao verbo mais específico da 

segunda é semelhante ao movimento panorâmico que discutimos acima no início de muitas 

listas de mortos. O movimento descrito por Beye, contudo, ocorre dentro de um item, ou seja, 

na cena de cada herói tombado, ao passo que o panorama aparece imediatamente antes do início 

de uma androktasia. Homero se utiliza de diversos verbos como genéricos, como, por exemplo, 

ἕλεν, ἐξενάριξεν, ἔπεφνε e κατέκτα. Dentre estes, a forma supletiva do verbo αἱρέω no aoristo, 

ἕλεν, apresenta uma série de ligações tradicionais com as androktasiai. Ele é utilizado na 

primeira morte da Ilíada, a vitória de Antíloco sobre Equépolo, que pode ser organizado na 

estrutura tripartida de Beye da seguinte maneira:  

 

                                                
184 "While the action verb serves to hold the basic information together, it is interesting to discover that of itself it 

is unimportant, since the bard begins again with τὸν μὲν (in part two) to describe exactly the action that the 

verb of the first part generalizes.This represents an essential division in thought, and suggests that the first  part 

containing the information of the names, frequently together with an anecdote, is an element all its own in the 

memory of the bard. Enjambment, a hallmark of Homeric epic, is almost absent in these lists": (Beye, 1964, 

348). 
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  A 

  πρῶτος δ᾽ Ἀντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν 

  ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Θαλυσιάδην Ἐχέπωλον: 

   

  [Foi o primeiro a prostrar um dos Troas guerreiros Antíloco 

   que na vanguarda, a Equepolo matou, de Talísio nascido]185  

 

  C 

  τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 

  ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 

  αἰχμὴ χαλκείη: τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν, 

  ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. 

  

  [Na crista do elmo ondulante certeira pancada lhe assesta, 

   que fez o crânio partir-se-lhe, entrando até o cérebro a ponta 

   aênea da lança potente; cobriram-lhe as trevas os olhos. 

   Como se efunde uma torre, tombou na batalha terrível.]186    

 

 É possível também interpretar ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Θαλυσιάδην como parte do 

elemento B, já que epítetos breves e patronímicos nada mais são do que sua forma abreviada 

ao máximo, como discutirei na seção seguinte. Nessa passagem, temos o movimento que parece 

recorrente na Ilíada de uma apresentação genérica da morte (ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν) para uma 

descrição mais detalhada, que inclui uma especificação das armas possíveis (ἔβαλε, usado para 

projéteis), o local do ferimento (κόρυθος φάλον ἱπποδασείης), o ferimento (ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, 

πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω/ αἰχμὴ χαλκείη) e uma fórmula para indicar a morte do herói 

derrotado (τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,/ ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ).  

 Às vezes um verbo não genérico pode aparecer no elemento A para ser expandido 

posteriormente. Longe de enfraquecer o argumento de Beye, esse fenômeno reforça a sua 

hipótese de que existem três elementos distintos nas listas de mortos. Veja-se o seguinte 

exemplo: 

                                                
185 Il. 4. 457-58. 
186 Il. 4. 459-62. 
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  A 

  τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας: 

  στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 

  καὶ βάλεν Ἄμφιον Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ Παισῷ 

 

  [O grande Ajaz Telamônio da sorte dos dois apiedou-se; 

  junto dos corpos se pôs e atirou contra os Troas a lança, 

  que em Anfião foi cravar-se, de Sélago o filho, que tinha]187 

 

  B 

  ναῖε πολυκτήμων πολυλήϊος: ἀλλά ἑ μοῖρα 

  ἦγ᾽ ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας 

 

  [casas e terrenos em peso; porém induzido ele fora 

  pelo Destino a socorro trazer para Príamo e os filhos.]188 

 

  C 

  τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας, 

  νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος, 

  δούπησεν δὲ πεσών: ὃ δ᾽ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας 

 

  [O grande Ajaz Telamônio o atingiu bem na altura do cinto, 

  indo encravar-se no ventre a hasta longa de sombra comprida. 

  Com grande estrondo caiu; os Teucros, porém, lhe atiraram.]189 

 

 Ainda que o elemento inicial já tenha indicado a arma utilizada no combate (δουρὶ 

φαεινῷ) e que os verbos não sejam genéricos, mas específicos para o lançar (ἀκόντισε) e o 

acertar (βάλεν) de um projétil, o poeta retoma a descrição do combate após a breve narrativa 

do elemento B: Ajax atinge Anfião na altura do cinto e o aliado troiano tomba. Que o poema se 

                                                
187 Il. 5. 610-2. 
188 Il 5. 613-4. 
189 Il. 5. 615-7. 
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preocupe em expandir uma ação bélica que já fora descrita reforça o argumento de Beye de que 

existe uma tendência em dividir cada morte em três elementos. A afirmação do autor de que os 

dois primeiros elementos tendem a ser uma unidade também aparece nesse trecho, já que existe 

cavalgamento entre o elemento A e o B (ὅς ῥ᾽ ἐνὶ Παισῷ/  ναῖε πολυκτήμων πολυλήϊος[...]), 

mas não entre o elemento B e o C.  

 Nem sempre, porém, a estrutura tripartida funciona na análise de itens de uma 

androktasia. Em Il. 13. 383 o herói Idomeneu está arrastando o corpo de Otrioneu. Asio, 

notando Idomeneu, avança a pé à frente de seus cavalos (πεζὸς πρόσθ' ἵππων, Il. 13. 385), mas 

é Idomeneu quem rapidamente acerta seu inimigo e consegue a vitória. É muito difícil 

enquadrar essa passagem no esquema tripartido do Beye, porém ela mostra o dinamismo da 

narrativa de batalha homérica. Já que o trecho não possui um elemento A claramente definido, 

e já que Idomeneu realiza a ação extremamente perigosa de arrastar o corpo de um heroi 

derrotado, Homero mantém o suspense sobre o resultado final do duelo até que ele finalmente 

termine.    

 

 3.2 Enquadramentos internos e o elemento B. 

 

 Chamo aqui de enquadramento interno os versos usados na Ilíada que claramente 

indicam o fim de um item de uma androktasia. Fórmulas comuns são ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' 

αὐτῷ,190 σκότος ὄσσε κάλυψεν,191  λῦσε δὲ γυῖα,192 entre outras. Em outros casos, o ato de 

espoliar um morto é usado como enquadramento interno. Em Il. 13. 640-2, Menelau retira seus 

espólios sangrentos (αἱματόεντα, 13. 640) depois de derrotar Peisandro (601-18), versos que 

antecedem o próximo item daquele catálogo de mortos. Ao discutir esses enquadramentos, é 

importante recordar que não se trata apenas de um mecanismo para organizar o dinamismo 

complexo das narrativas de batalha. No contexto violento da guerra de Troia, esse fim não é 

apenas uma categoria formal que mantém os elementos discretos, mas é, com mais frequencia 

do que o contrário, a morte de um dos inúmeros heróis menores do poema. Por essa razão, ele 

é representado com todo o pathos que a poesia homérica tende a produzir em torno dos 

personagens mais obscuros.  

Um dos trabalhos mais influentes sobre a relação entre os obituários de heróis menores 

                                                
190 Il. 4.504, 5.42, 5.58, 5.294, 5.540, 8.260, 13.187, 17.50, 17.311. 
191 Il. 4.461, 4.503, 4.526, 6.11, 13. 575, 14.519, 15.578, 16.316, 16.325, 20.393, 20.471, 21.181. 
192 Il. 4.469, 7.12, 7.16, 11.240, 11.260, 15.435, 16.312, 16.400, 16.465. 
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e temas de grande relevância para a Ilíada é Griffin (1980).193 Segundo o autor, esse tipo de 

catálogo no qual heróis menores são nomeados e individualizados em Homero é único na 

tradição épica ocidental, em que os mortos não passam de números para valorizar o feito de 

quem mata.194 Outra característica especial do épico é a estilização da violência: os duelos são 

curtos e existe pouco espaço para sofrimento no campo de batalha já que a maior parte dos 

ferimentos causa morte súbita: “O destino, não a técnica de combate, é o que interessa à Ilíada; 

o herói, esplêndido e vital, sucumbindo em sua morte”.195 Por conseguinte, os catálogos de 

obituários em combate podem exercer a função importante de criar a atmosfera de luto que 

permeia todo o poema: “Na Ilíada, os heróis menores são mostrados em todo o pathos de sua 

morte, a mudança da resplandência da vida para uma existência escura e sem sentido, o luto de 

seus amigos e familiares.”196  

 Tsagalis (2004) compara os temas dessas cenas com aqueles apresentados em lamentos 

de personagens do épico, encontrando vários elementos em comum: a referência ao sofrimento 

dos pais; o tema da morte prematura; o tema da excelência em combate, mas que não foi 

suficiente para afastar a morte; o tema da morte longe de casa, etc.197 Conclui o autor que esses 

obituários “não são inserções isoladas no interior de vastos segmentos da narrativa preocupados 

com o combate, mas um resultado natural da preocupação do poema com o código heroico e o 

destino dos guerreiros que morrem em combate.”198 É possível, portanto, pensar o catálogo dos 

mortos como uma espécie de lamento do narrador, ainda que lacônico e sem demonstração 

explícita de pathos, por aqueles heróis desconhecidos que tombaram na guerra, como se 

Homero recordasse dos inúmeros trabalhos sofridos em Troia de maneira semelhante à Nestor 

relembrando a morte de seus amigos e de seu filho no canto III da Odisseia.  

 No seu poema Memorial, Alice Oswald traduz os obituários de todos os heróis falecidos 

e os símiles da Ilíada, ignorando toda a narrativa, “como quem retira o telhado de uma igreja 

para se lembrar daquilo que se adora.”199 Na leitura de Oswald, portanto, por trás da narrativa, 

                                                
193  Ver discussão em (103-143), 
194  Griffin (1980, 103). 
195  "Fate, not fighting technique is what interests the Iliad; the hero, splendid and vital, going down into death”: 

Griffin (1980, 143). 
196  "In the Iliad, the lesser heroes are shown in all the pathos of their death, the change from the brightness of life 

to a dark and meaningless existence, the grief of their families and families”: Griffin (1980, 143). 
197  Tsagalis (2004, 182-190). 
198  "(…) are not isolated insertions within vast segments of narrative concerning fighting, but a natural outcome 

of the poem’s preoccupation with the heroic code and the fate of warriors who die in battle": Tsagalis (2004, 

191). 
199  "(…) as you might lift the roof off a church in order to remember what you’re worshipping": Oswald (2011, 

1). 
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talvez até ocultado por ela, está aquilo que realmente importa no poema, os lamentos e os 

símiles, que ela defende serem derivadas da lírica pastoral. Não lhe interessa os grandes feitos 

heróicos, nem mesmo a raiva de Aquiles, mas uma poesia cotidiana, dos tempos de paz, e uma 

poesia sobre a morte na guerra. Esta última parece ter a prioridade, já que, segundo a autora, 

sua tradução “apresenta o poema como um tipo de cemitério oral – no dia seguinte da guerra 

de Troia, uma tentativa de lembrar os nomes e as vidas das pessoas sem o auxílio da escrita.”200  

O sumário de seu poema é composto apenas dos nomes de cada personagem morto da Ilíada: 

o primeiro é Protesilau, o último Heitor. Por mais que a abordagem da autora seja artística e 

não acadêmica, sua leitura do poema como permeado pelo gênero do lamento adéqua-se às 

recentes tendências dos estudos homéricos. Não é possível aqui discutir em detalhe esse aspecto 

importante das androktasiai, porém não podemos esquecer do que falamos quando tratamos do 

fim de um item: um personagem morreu e sua morte causará inúmeros sofrimentos para seus 

parentes.  

 Um bom exemplo do pathos gerado pelo contraste entre o horror da morte e o lacônico 

“lamento” do narrador no elemento B é a morte de Pedeu pelas mãos de Megete: 

 

  A 

  Πήδαιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε Μέγης Ἀντήνορος υἱὸν 

 

  [Mata Megete ao guerreiro Pedeu, de Antenor descendente.]201 

 

  B 

  ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ᾽ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ 

  ἶσα φίλοισι τέκεσσι χαριζομένη πόσεϊ ᾧ. 

 

  [Em que bastardo ele fosse, a divina Teano o criara 

   sem distinção de seus filhos, a fim de agradar o marido.] 202  

 

  C  

                                                
200  "This translation presents the whole poem as a kind of oral cemetery – in the aftermath of the Trojan War, an 

attempt to remember people’s names and lives without the use of writing": Oswald (2011, 1). 
201 Il. 5.69. 
202 Il 5.70-1. 
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  τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν 

  βεβλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί: 

  ἀντικρὺ δ᾽ ἀν᾽ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός: 

  ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ᾽ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. 

 

  [O valoroso Filida no encalço lhe foi, enterrando-lhe 

  a lança aênea bem no alto da nuca, de forma que a ponta 

  veio a sair pelo meio dos dentes, cortando-lhe a língua. 

   O frio bronze entre os dentes aperta, ao tombar na poeira]203 

 

 Em primeiro lugar, a estrutura tripartida funciona como um mecanismo de organização, 

claramente delineando o início, meio e fim da morte do herói troiano. O público acostumado 

com esse método tradicional de organizar informações já saberia o que esperar de cada um 

desses elementos, mas o poeta oral é capaz de utilizá-los de forma a criar inúmeros efeitos 

dramáticos. O uso de um verbo génerico no elemento A, ἔπεφνε, assim como a presença dos 

nomes do herói vitorioso e do derrotado, retiram qualquer imprevisibilidade da cena. Sabemos 

que Pedeu irá morrer, restando apenas saber como. A referência ao pai do herói em seu epíteto 

não é apenas um hábito enciclopédico de Homero, mas é o primeiro passo em direção ao pathos 

da morte do combatente. Ainda que bastardo, ele fora criado como um de seus próprios filhos 

por Teano, a esposa de seu pai. A história é quase banal e não há referência elaborada ao luto 

de seus parentes, mas ela ativa a lembrança de um mundo doméstico afastado da guerra em que 

crianças são criadas entre seus irmãos, adotivos ou não. A violência do ferimento que vem a 

seguir contrasta com esse universo distante da guerra. A lança de Megete atravessa a nuca do 

herói troiano, corta sua língua e fica presa entre seus dentes.  

 A questão de esses fatos serem ou não “tradicionais”, se existia de fato na tradição um 

Pedeu que morreu dessa exata maneira ou se o personagem é uma criação, em maior ou menor 

grau, de Homero não é necessariamente relevante para a criação desse pathos. Mesmo o 

fenômeno recorrente de Homero utilizar nomes idênticos para heróis menores de lados distintos 

não enfraquece o impacto de cenas como a morte de Pedeu.204 Primeiro, não devemos levar em 

conta a experiência de um leitor, que pode checar nas páginas de seu livro a repetição de nomes 

                                                
203 Il. 5. 72-5. 
204  Beye (1964, 354-58). 
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e portanto concluir pela sua invenção. Como afirma Scodel205: “O que importa para um público 

no momento da performance, entretanto, não é se uma história particular, frase ou maneirismo 

de performance de fato retorna até a Antiguidade remota ou é um desenvolvimento recente.” 

Mesmo que boa parte destas histórias seja inventada, no sentido de que, a cada performance, 

novos heróis menores serão criados para morrerem em Troia, o poeta apresenta cada 

personagem usando sua linguagem tradicional e através de temas tradicionais. A oposição entre 

originalidade e tradição é, desse modo, exagerada, pois o público interpreta essas suspostas 

invenções como tradicionais:. “Se uma história não é familiar nos seus detalhes exatos, mas usa 

material familiar[...] ela vai soar tradicional”206 

   

 3.3 Enquadramentos finais e o elemento C 

 

 É comum na Ilíada que uma androktasia termine com um duelo mais complexo, como 

se Homero recorresse à estrutura dos catálogos quando é necessário narrar combates breves. 

Essa alternância entre itens mais ou menos catalógicos e duelos intricados é discutida em um 

dos casos analisados por Beye. Em Il. 6. 5-65, temos uma lista de assassinatos em um momento 

de vitória grega, logo após Ares ter sido ferido por Atena e Diomedes no final do canto anterior. 

A sequência se encaixa perfeitamente no paradigma proposto por Beye até o verso 36,207 mas a 

cena final parece escapar do esquema anterior. O elemento A parece claro: Ἄδρηστον δ᾽ ἄρ᾽ 

ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος ζωὸν ἕλ᾽.208  Entretanto, a complicação começa por causa da 

ação descrita: Menelau não mata seu oponente, mas o captura e mantém vivo (ζωὸν ἕλ᾽). Os 

versos seguintes descrevem como os cavalos descontrolados de Adrasto chocaram-se contra um 

galho e a queda do herói, que fica à mercê de Menelau (38-44); em seguida, Adrasto segura os 

joelhos do herói grego e faz uma súplica (45-50); Menelau hesita (50-55); Agamenon interfere 

e faz um discurso, exortando seu irmão à violência (55-60); por fim, Menelau repele o 

suplicante que é morto por Agamenon (60-65). A sequência de eventos parece distante da 

estrutura rígida analisada por Beye, mas, como o próprio coloca, “no discurso de súplica feito 

por Adrasto (47-50) nós temos o que seria uma 'narrativa.'”.209 Ou seja, apesar de não se encaixar 

no esquema tripartido do autor, alguns elementos na cena evocam-no, como se ela continuasse 

                                                
205  Scodel (2002, 23). 
206  Scodel (2002, 31). 
207 Beye (1964, 348-49). 
208 Il. 6.37-8: "Por Menelau gritador foi Adrasto com vida apanhado".  
209 "In Adrestos' speech of supplication (47-50) we have what amounts to an anecdote": Beye (1964, 349). 
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a lista anterior.  

 É também comum que duelos semelhantes ao anterior aconteçam no início de uma 

androktasia. A vitória de Diomedes contra Agelau, logo antes da aristeia de Teucro no canto 

VIII, é facilmente discriminada com a estrutura de Beye: 

 

  A 

 

  ἔνθ᾽ οὔ τις πρότερος Δαναῶν πολλῶν περ ἐόντων 

  εὔξατο Τυδεΐδαο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους 

  τάφρου τ᾽ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασθαι, 

  ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν 

  Φραδμονίδην Ἀγέλαον: ὃ μὲν φύγαδ᾽ ἔτραπεν ἵππους: 

 

  [Nenhum dos Dânaos – tentaram-no muitos – então ufanou-se 

   de ter vencido o Tidida no afã de incitar os cavalos 

   para transporem os fossos e, assim, frente a frente, lutarem. 

   Pelo contrário: de início o Troiano Agelau ele fere, 

   filho de Frádmone, quando os cavalos já havia virado]210 

   

  C 

 

  τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 

  ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν: 

  ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

   

  [Precisamente ao voltar-se, enterrando-lhe a lança de bronze 

  entre as espáduas, de forma que a ponta no peito saiu: 

   tomba do carro de bruços,  ressoando-lhe em torno a armadura]211 

 

 A forma que mais chama a atenção no elemento A é ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν 

                                                
210 Il. 8. 253-7 
211 Il. 8.258-60.  



73 

 

ἄνδρα κορυστὴν. De modo semelhante, Homero narra o primeiro assassinato da Ilíada: πρῶτος 

δ' Ἀντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν,212 verso que abre o catálogo de mortos no fim do 

canto IV. Ambas as passagens testemunham uma série de vínculos tradicionais com listas de 

mortos: o verbo ἕλεν, substantivos como ἄνδρα e Τρώων e numerais como πρῶτος. O tema do 

combatente assassinado enquanto foge é também recorrente nos catálogos das narrativas de 

batalha.213 O desenvolvimento que parte da descrição genérica em A a seu detalhamento em C 

é visível, ainda que o elemento B não se encontre presente, pois, como outros elementos de uma 

cena típica, ele pode ser omitido. A fórmula ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ (260) é também 

comum a itens de uma narrativa de batalha, funcionando como um enquadramento interno.  

A maior parte dos elementos dessa cena, senão todos, podem ser encontrados em muitas 

daquelas passagens que são reconhecidas de forma unânime como itens de um catálogo, com 

um único porém: a vitória de Diomedes é solitária e é seguida de um catálogo, não de mortos, 

mas de heróis helenos. Trata-se da passagem mencionada anteriormente em que Teucro se 

esconde por trás do escudo de seu irmão Ajax e realiza sua aristeia. Contudo, devido aos 

elementos tradicionais que compõem a cena, a morte de Agelau poderia, portanto, ser seguido 

por outros itens em uma lista de obituários, do mesmo modo que um poeta oral pode reduzir ou 

expandir narrativas.214 Uma série de mortes produziria um efeito diferente no público, já que a 

enumeração de um número grande de mortos intensifica a carnificina e o caos da batalha, além 

de poder indicar um ponto crucial na narrativa,215 mas é importante ressaltar que muitos dos 

combates solitários que encontramos na Ilíada não se estruturam de maneira particularmente 

distinta de um item de uma androktasia. Por essa razão, eles contêm muitos dos temas 

fundamentais para entender a sequência de assassinatos do poema. Essas cenas funcionam de 

forma semelhante a um epíteto homérico, apontando para o universo tradicional por trás do 

signo.216 Mesmo em duelos individuais, portanto, temos presente uma série de ecos tradicionais 

                                                
212 Il. 4.457: "Foi o primeiro a prostrar um a um dos Troas guerreiros Antíloco". 
213 O catálogo que começa em 5.37, por exemplo, tem como vítimas apenas combatentes em retirada. Ver Kanavou 

(2015, 135) para uma análise dos nomes das vítimas desse catálogo e sua relação com o tema da fuga. 
214 Ver Edwards (1980) sobre a estrutura de listas e catálogos em Homero e Hesíodo. Sua sugestão de que uma 

lista pode ser considerada uma cena típica “if the number of elements is large and the number of ‘entries’ fairly 

small” (101)  é relevante para as listas de batalha, que podem não ser mais do que uma lista de nomes, como 

em Il. 21. 209-10, mas podem adotar características mais complexas.    
215 Como defende Austin (1966) sobre as digressões homéricas.  Ver também Gaertner (2001, 302):“If these 

catalogues did not exist and if the poet only made an abstract or numeric statement of the number of fighting 

men or the atrocities on the battlefield, the respective passages would lose much of their concreteness”. 
216 Ver Foley (1991, 7): 'Traditional elements reach out of the immediate instance in which they appear to the 

fecund totality of the entire tradition, defined synchronically and diachronically”. Para se referir a esse aspecto 

metonímico das poéticas tradicionais, o autor cunhou o termo “referencialidade tradicional”. Ver a crítica de 

Scodel (2002, 5-17) a certos usos do conceito e à noção de um "público ideal".  
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que evocam a brutalidade do conflito armado, o feito vitorioso do herói, o impacto da morte 

nos parentes próximos, entre outros. 

 Em alguns desses duelos mais complexos, a estrutura tripartida precisa ser levemente 

modificada para acomodar variações. As duas mortes que seguem a aristeia de Teucro também 

podem ser interpretadas de acordo com a leitura de Beye, uma vez que se reconheça que, nesses 

casos, o elemento A contém mais do que apenas o nome do assassino e do assassinado. Trata-

se dos frequentes casos iliádicos de ataques frustrados, sendo necessário incluir em A o nome 

do alvo original, como no esquema a seguir: 

 

  A 

  ἦ ῥα καὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 

  Ἕκτορος ἀντικρύ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός: 

  καὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρθ᾽, ὃ δ᾽ ἀμύμονα Γοργυθίωνα 

  υἱὸν ἐῢν Πριάμοιο κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ, 

   

  [Disse; e, de novo, uma seta da corda dispara, visando 

   o nobre Heitor muita vez alvejado; ansiava matá-lo, 

   sem que pudesse inda agora; foi no vitil Gorgitíono, 

   o grande filho de Príamo, a seta, que o peito lhe fere]217 

   

  B 

  τόν ῥ᾽ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ 

  καλὴ Καστιάνειρα δέμας ἐϊκυῖα θεῇσι. 

   

  [De Castianira venusta, a uma deusa imortal semelhante, 

  que para as núpcias de Esima viera, nascera esse filho]218 

 

  C 

  μήκων δ᾽ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥ τ᾽ ἐνὶ κήπῳ 

  καρπῷ βριθομένη νοτίῃσί τε εἰαρινῇσιν, 

                                                
217 Il. 8. 300-3. 
218 Il. 8.304-5. 
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  ὣς ἑτέρωσ᾽ ἤμυσε κάρη πήληκι βαρυνθέν. 

 

  [De um lado inclina a cabeça o ferido, tal como a papoula 

  na primavera, ao ventar, sob o peso das novas sementes: 

  por esse modo a cabela inclinou, agravada pelo elmo.]219 

 

 Recursos semelhantes são utilizados por Homero em outras ocasiões de ataques 

frustrados. A fórmula καὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρθ᾽ da passagem acima possui paralelos nos ataques 

frustrados de Ántifo contra Ajax no canto IV (τοῦ μὲν ἅμαρθ᾽, ὃ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν 

ἑταῖρον),220 de Deífobo contra Idomeneu no canto XIII (ἀλλ᾽ ὅ γε καὶ τόθ᾽ ἅμαρτεν, ὃ δ᾽ 

Ἀσκάλαφον βάλε δουρὶ)221 e na fórmula usada por Homero nesse mesmo canto, quando 

Diomedes mata um auriga de Heitor (καὶ τοῦ μέν ῥ' ἀφάμαρτεν, ὃ δ' ἡνίοχον θεράποντα).222 É 

natural que o segundo ataque frustrado de Teucro seja semelhante ao primeiro e possa ser 

organizado na estrutura tripartida.223 Essa variação do ataque frustrado aponta para um 

desenvolvimento importante. É possível que itens de passagens catológicas tenham outras 

formatações que não sejam idênticas à proposta por Beye, mas que ainda assim seja possível 

postular um outro método de organização interna que mantém seus itens discretos como em 

uma lista ideal. É o caso da Epipolesis que discutimos no primeiro capítulo.  

Essa possibilidade não é apenas a de um jogo formal. Meu interesse aqui não é o de 

encontrar fórmulas que sistematizem todas as androktasiai, mas entender, na medida do 

possível, como a tradição iliádica escolhia organizar passagens que demandavam tanto esforço 

mnemônico do aedo e do público. Um entendimento dessa natureza nos leva, inevitavelmente, 

a pensar nas possibilidades de recepção dessas passagens pelo seu público original. É comum 

para um leitor moderno perder-se na narrativa de batalha e não saber mais quem está lutando 

com quem. A priori, assumiremos que essa não era a reação do público arcaico e tentaremos 

entender as múltiplas formas das androktasiai, suas aproximações do estilo catalógico e suas 

resistências a classificações.  

 

 

                                                
219 Il. 8.305-8:  
220 Il. 4. 491: "Sem que o atingisse, no entanto, que a Leuco acertou na virilha". 
221 Il. 13. 518: "Mas novamente falhou, indo a lança bater em Ascálafo". 
222 Il. 8.119: "sem que o atingisse. No auriga escudeiro acertou, entretanto". 
223 Esquematizo a cena da seguinte maneira: A: 309-12; C: 313-5. 
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 4 Uma nova proposta de classificação das androktasiai 

 

We like lists because we dont want to die. 

Umberto Eco224 

 

 Após as discussões dos capítulos anteriores, é importante sumarizar alguns dos 

elementos principais da metodologia esboçada. Na classificação de um catálogo, utilizarei um  

continuum que vai de uma lista ideal até o não catalógico por excelência, ou seja, passagens em 

que não é possível inferir uma estrutura enumerativa em nenhuma hipótese. Enquanto ideais, 

estes dois extremos serão encontrados na poesia homérica com pouca frequência, mas, ao 

discutir as passagens híbridas, tentarei enquadrar mecanismos como mais ou menos 

enumerativos. Com isso não desejo participar de um mero jogo matemático em que elementos 

mais ou menos catalógicos são somados e subtraídos para então classificarmos com total certeza 

a posição de uma passagem dentro do continuum. Pelo contrário, essa metodologia tem como 

objetivo demonstrar como as listas de mortos convidam a comparação com os chamados 

"catálogos tradicionais" ao mesmo tempo que resistem a essa aproximação. Ela também procura 

elucidar de que forma a tradição iliádica se utilizava de estruturas enumerativas para produzir 

reações significativas em seu público.  

 Nossa definição de lista, tomada de Belknap, é "um bloco de informação formalmente 

organizado que é composto de uma série de membros." Para compreender melhor a noção de 

"um bloco formalmente organizado" utilizamos o conceito de enquadramento. Esses 

enquadramentos ocorrem em várias posições e com funções distintas: (1) enquadramentos 

iniciais, como invocações à Musa, funcionam como uma rubrica generalizante; (2) 

enquadramentos internos discriminam os itens de um catálogo e permitem que o público 

interprete a cena como uma "série de membros" em vez de uma unidade indiferenciada; (3) 

quandos os itens se tornam muito complexos, uma forma tradicional de organizá-los mantém 

sua separação em unidades discretas, sendo a estrutura tripartida de Beye a mais citada na crítica 

homérica; (4) enquadramentos finais também formatam o catálogo em um bloco composto de 

membros, mas uma estrutura comum e de status ambíguo é a do duelo entre dois ou mais heróis 

no clímax de um catálogo; (5) da mesma maneira que em outras cenas típicas, cada um desses 

                                                
224 Eco (2009). 
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elementos pode ser expandido ou reduzido a ponto de poder ser omitido completamente.  

 Acredito ser necessário reformular as passagens que são consideradas como listas de 

mortos no levantamento de Beye. Diz o autor: “Na minha conta, existem vinte e uma passagens 

na Iliada que descrevem o combate em massa e em que existe muito do mesmo tipo de estrutura 

analisado acima."225 As passagens são: 4. 457-538; 5. 37-83; 5. 144-65; 5. 533-710; 6. 5-65; 7. 

8-16; 8. 253-349; 11. 91-596; 12. 175-94; 12. 378-407; I3. 156-205; 13. 361-672; 14. 440-522; 

15. 328-42; 15. 414-70; 15. 514-91; 16. 306-418; 16. 569-696; 17. 288-365; 17. 597-625 ; 20. 

381-503. A essas, adiciono 21. 209-210, cuja omissão me parece um deslize, já que o próprio 

autor cita a passagem em sua análise.226 Concordo com o autor em boa parte de sua seleção, 

contudo acredito que em alguns casos é preciso haver uma reformulação, como defendo a 

seguir. 

 Ao agrupar 5.533-710, Beye transforma vários momentos distintos em uma longa 

androktasia, decisão que não me parece produtiva. 5. 533-627 é uma sequência complicada, 

marcada por discursos diretos e movimentos de retirada. No início, Eneias, tendo matado dois 

inimigos, é forçado a retroceder após o avanço de Diomedes e Menelau,  ao passo que Heitor, 

notando os helenos, se atira contra os inimigos na companhia de Ares (533-90). Diomedes, 

vendo o deus, faz um discurso a seus companheiros justificando uma retirada, agora por parte 

dos helenos (5.601-6). Heitor então mata dois helenos e Ajax mata um troiano, tenta espoliar 

suas armas e é afastado pelos projéteis troianos (5. 607-26). Esse trecho, em minha análise, 

constitui um catálogo de mortos distinto de qualquer outro, não só pelo enquadramento final 

em 5.627, ὣς οἳ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην ("Por esse modo, eles todos, no prélio 

terrível lutavam"), como também pelo duelo entre Sarpédone e Tlepólemo que, iniciando após 

a fórmula acima, possui o status ambíguo dos muitos duelos que coroam catálogos de mortos. 

Considerar este duelo como parte de 5.533-627 é possível, já que ele possui elementos da 

estrutura tripartida de Beye como os dados biográficos do herói derrotado, neste caso uma 

narrativa sobre o pai de Tlepólemo, Herácles. Contudo, as androktasiai que vêm a seguir não 

me parecem parte dessa mesma sequência. A aristeia de Odisseu em 5. 677-8 é distinta não só 

por ser uma aristeia, diferente do trecho anterior em que gregos e troianos diversos eram 

vitoriosos, como também se distingue por ser uma lista breve de itens sem desenvolvimento. 5. 

703-10 é uma aristeia de Heitor que possui um elemento de enquadramento inicial indiscutível: 

                                                
225 There are by my count twenty-one passages in the Iliad that describe mass battle and in which there exists 

much the same sort of structure analyzed above“  Beye (1964, 346). 
226 Beye (1964, 357). 
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a pergunta do narrador (5. 703-4). Na minha análise, portanto, o trecho de Beye se divide em 

pelo menos três catálogos diferentes: 5.533-668, 5. 677-9 e 5. 703-10. 

 Já discutimos em parte a chacina do canto VIII. Trata-se do canto com o catálogo de 

aqueus e a aristeia de Teucro que usamos como exemplo de um catálogo prototípico, com 

enquadramento inicial e final, além de uma lista simples de nomes. Essa passagem é seguida 

de um diálogo entre Teucro e Agamenon e dos ataques frutrados do arqueiro grego contra Heitor 

que atigem outros troianos. Aplicando os mesmo argumentos acima, defendo que a passagem 

selecionada por Beye precisa ser dividida em pelo menos duas androktasiai, já que a 

organização da aristeia simples iniciada por uma pergunta e dos ataques frustrados é distinta e 

dois discursos diretos separam as enumerações. As passagens são 8. 273-7 e 8.300-334. 

 Em 11. 91-147, temos uma aristeia de Agamenon que culmina em um duelo, como os 

outros casos equivalentes comentados anteriormente. Em 11.218 temos uma invocação às 

Musas imediatamente antes de dois combates de Agamenon. Ainda que o status da passagem 

de catálogo seja dúbio, já que possui dois itens longos como já discutimos antes, ela é 

claramente distinta da anterior. O ferimento de Agamenon o retira da batalha, do que resulta 

outra aristeia de Heitor em 11.299-309, com a rubrica inicial da pergunta do narrador e um 

enquadamento final. Em seguida, Diomedes e Odisseu avançam matando inimigos (11.320-42), 

avanço que termina com a quase morte de Heitor no ataque de Diomedes, que, por sua vez, é 

ferido pela flecha de Paris. O afastamento de Diomedes do campo de batalha é a razão para 

Odisseu se atirar contra o inimigo e iniciar outra aristeia, que também culmina em um duelo 

mais complexo, entre Odisseu e Soco, cujo resultado é o ferimento do aqueu. Mais uma vez, a 

retirada de um herói heleno resulta na aristeia de outro, desta vez de Ajax (11. 489-90). Logo, 

os mais de quinhentos versos apresentados por Beye possuem uma série de movimentos e 

catálogos distintos que precisam ser identificados, sendo melhor dividi-los assim: 11. 91-147, 

11.218-263, 11.299-305, 11. 320-400, 11. 421-457, e 11. 489-596.  

 As listas de mortos do canto XIII é provavelmente uma das mais complexas e que mais 

se afastam de um catálogo ideal. A escolha de Beye em considerar 13.361-672 um único 

catálogo de mortos não é completamente questionável utilizando nossa metodologia, já que 

esses versos não apresentam enquadramentos muito claros que permitam discriminar entre 

momentos distintos. Ainda assim, o episódio em que Deífobo procura Eneias em 13. 455-501 é 

longo e variado o suficiente para postular-se uma divisão entre os dois momentos da chacina, 

com e sem Eneias. Essa divisão não deixa de ser algo arbitrária, mas o objetivo não é tomar a 
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lista de passagens do nosso corpus como o resultado final da investigação e sim como o ponto 

de partida para a discussão sobre o catálogo de mortos na Ilíada. Dessa forma, penso ser melhor 

estabelecer uma divisão entre 13. 361- 455 e 13. 502-672.  

 De acordo com nossa metodologia, o canto XIV tem pelo menos duas androktasiai, 

sendo que a segunda é a única chacina claramente catalógica com uma invocação às Musas 

como rubrica inicial.  Cada catálogo também exerce funções diferentes: 14. 442-507 é um 

catálogo em que gregos e troianos estão em equilíbrio; 14. 508-22 é uma sequência de vitórias 

gregas.  

 As duas sequências de androktasiai do canto XVI no levantamento de Beye também 

precisam ser subdivididas: 16. 284-351, que termina com uma fórmula bem clara de 

enquadramento final, οὗτοι ἄρ' ἡγεμόνες Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος,227 é um catálogo de 

vitórias gregas; 16. 399-503 é uma aristeia de Pátroclo que culmina com seu duelo contra 

Sarpédon; 16.569-644 é o catálogo de mortos em torno do cadáver de Sarpédon, cujo duelo 

final entre Eneias e Meríones é inconclusivo; 16. 692-7 é a breve aristeia de Pátroclo com o 

famoso enquadramento interno em que Homero pergunta diretamente ao heleno qual foi o 

primeiro e o último troiano morto por suas mãos (16. 692-3). Essa aristeia culmina na morte 

de Pátroclo e em seu duelo contra Heitor e Eufórbo. 

 Por razões semelhantes àquelas dadas acima no canto XIII, penso que a primeira chacina 

de Beye do canto XVII possa ser dividida em duas, antes e depois da intervenção de Apolo e 

do discurso direto de Eneias a Heitor: 17. 288-316 e 17. 343-355. A razão de Beye para manter 

essas passagens unificadas é bastante óbvia: o segundo catálogo tem apenas dois itens. Ainda 

assim, separados por episódios não enumerativos e indicando novos movimentos no campo de 

batalha, acredito ser necessário distinguir as duas etapas. Em 17.597-625, Beye ignora os duelos 

que se iniciam em 494 e têm como vítima Areto, além de um ataque frustrado de Heitor contra 

Automedonte. Parece-me que essa cena é um dos duelos que aparecem no início ou no final de 

um catálogo de mortos, e prefiro incluí-la na classificação. 

 Com base no que foi discutido acima, refaço o levantamento de Beye da seguinte 

maneira:  4. 457-538; 5. 37-83; 5. 144-65; 5. 533-668; 5. 677-9; 5. 703-10; 6. 5-65; 7. 8-16; 8. 

273-7; 8. 300-334; 11. 91-147; 11.218-263; 11.299-305; 11. 320-400; 11. 421-457; 11. 489-

596; 12. 175-94; 12. 378-407; 13. 156-205; 13. 361- 455; 13. 502-672; 14. 442-507; 14. 508-

22;  15. 328-42; 15. 414-70; 15. 514-91; 16. 284-351; 16. 399-503; 16. 569-644; 16. 692-7; 17. 

                                                
227 Il. 16.351: "Cada um dos chefes Aquivos, assim, um imigo derruba." 
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288-316; 17. 343-355; 17. 494-625; 20. 381-455; 20. 456-503; 21. 209-210. O total, portanto, 

são 36 catálogos de mortos em toda a Ilíada.  

 Destas 36 passagens, sete são simples listas de nomes de heróis derrotados, no contexto 

de uma aristeia: 5. 703-10;  8. 273-7; 11.299-305;  11. 489-91; 16. 399-503; 16. 692-7; 21. 209-

210. Quatorze passagens adotam estruturas mais complexas, mas seguem a estruturação de 

Beye em todos os itens, além de possuirem em alguns casos enquadramentos iniciais e finais 

muito claros: 5. 37-83; 5. 144-65;  5. 677-9; 6. 5-65;  7. 8-16; 11. 320-400;  11. 421-457; 12. 

175-94;  14. 508-22;  15. 328-42; 16. 284-351;  20. 381-454;  20. 456-503. No total, essas vinte 

e uma androktasiai são claramente enumerativas e facilmente interpretadas pelo público como 

um bloco discreto de informação. Nessa análise, não levei em conta os duelos mais complexos 

que podem ocorrer no início ou no final de uma sequência de heróis tombados, devido a seu 

status ambiguo e ao fato de que eles não atrapalham no entendimento das androktasiai. Isso 

significa que mais da metade das passagens que classificamos como membros da cena típica de 

heróis tombados se aproximam do catalógico de forma incontestável, justificando o uso do 

nome “catálogo de mortos”. Nessa contagem, fui bastante econômico e não inclui outras 6 cenas 

que poderiam ser classificadas como catálogos: 5. 533-668; 15. 514-91; 16. 569-644; 17. 288-

316. Alguns elementos dessas cenas acabam por afastá-las do catálogo ideal definidido 

anteriormente, como, por exemplo, o discurso direto em 17. 288-316 ou um episódio narrativo 

em  5. 533-668. Ainda assim, esses elementos não impedem que os trechos em questão sejam 

entendidos como enumerativos, mesmo que em um grau inferior às 21 passagens acima.  

 O número de sequência de mortos que têm, entre seus itens, algum discurso direto é, 

para minha surpresa, relativamente pequeno. São apenas sete: 4. 457-538; 13. 361- 455;  13. 

502-672; 14. 442-507;  15. 414-70;  17. 288-316;. 17. 494-625. Mais uma vez, excluo dessa 

classificação os diálogos que ocorrem dentro de um duelo. Outros catálogos que dificultam seu 

enquadramento enquanto estrutura enumerativa são aqueles com apenas dois itens:  5. 677-9; 

8. 300-334; 11. 91-147; 11.218-263;  12. 378-407;  13. 156-205;  17. 343-355. Não incluí 

nenhuma dessas cinco passagens naquelas altamente enumerativas mencionadas acima.  

 De todas as androktasiai, dezesseis podem ser analisadas de maneira a incluir ou não 

um duelo mais longo cujo resultado, na maior parte das vezes, é a morte ou o ferimento de um 

personagem principal: 5. 37-83; 5. 144-65; 5. 533-668; 6. 5-65; 8. 273-7; 8. 300-334; 11. 91-

147;  11. 320-400; 11. 421-457; 11. 489-91; 13. 156-205; 15. 514-91; 16. 399-503; 16. 692-7; 

20. 381-455; 21. 209-210. O alto número dessas passagens levam-me a criticar o argumento de 
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Beye de que as androktasiai são estrangeiras em seus contextos, já que o movimento de uma 

sequência de heróis menores derrotados para um duelo em que o destino de um herói maior 

está em jogo é, como já discutimos, uma das ferramentas que Homero utiliza para construir sua 

dinâmica narrativa de batalha. 

 Se é possível falar de um catálogo de mortos na Ilíada é importante ressaltar que, em 

comparação com o Catálogo das Naus e outros catálogos épicos, as androktasiai possuem   uma 

flexibilidade na organização de seus elementos que é comparável a cenas típicas enumerativas 

como a Epipolesis e as cenas de armamento. Símiles, discursos diretos, breves interlúdios 

narrativos, além da possibilidade de expandir o elemento B para gerar pathos ou de inserir um 

duelo mais complexo que coloca em risco a vida de personagens maiores, todos esses elementos 

ajudam a criar uma narrativa de batalha que é muito distante da narrativa “estática” proposta 

por Beye. Mesmo na maior parte das cenas cuja estrutura se assemelha à de um catálogo 

prototípico uma série de outros elementos ajudam a transformar as androktasiai em mais do 

que apenas uma forma arcaica inascessível para nós. Sua preocupação principal é com 

problemas que ainda hoje nos assolam: a violência, a mortalidade e a devastação da guerra.  
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5 Conclusão 

 

 Este trabalho teve como ponto de partida interrogar as conclusões de Beye (1964). Em 

especial, procurei desenvolver uma metodologia que desse conta do cotejo realizado pelo autor 

entre as cenas típicas de guerreiros derrotados na Ilíada e o Catálogo das Naus. Usei como base 

os desenvolvimentos mais recentes da Teoria Oral, em especial os estudos que buscam na 

referencialidade tradicional dos elementos que compõem a poesia épica a chave de leitura para 

desvelarmos os sentidos da Ilíada e da Odisseia. Também utilizei autores que aplicam pesquisas 

da linguística cognitiva na análise de textos orais-tradicionais, como Bakker e Minchin, para 

entender de que forma as características das androktasiai ajudam a ativar na memória de seu 

público as inúmeras figuras que habitam o palco troiano. Em particular, a noção de 

“enquadramento” tomada da retórica foi importante para definir com clareza o que torna 

passagens mais ou menos catalógicas.  

 O problema da definição do que é um catálogo na poesia épica foi aquele que demandou 

mais energia no decorrer do trabalho, já que se revelou difícil harmonizar as diferentes leituras 

da crítica sobre o tema. Neste trabalho, dividi as maneiras de ler os catálogos homéricos em 

dois grande grupos: no primeiro, o catálogo é um feito de memória especial que se destaca do 

seu entorno narrativo; no segundo, o catálogo é a estrutura mesma da poesia altamente 

enumerativa de Homero. De um lado, o catálogo enquanto um espetáculo; do outro, o catálogo 

como indistinguível da épica. As listas de heróis caídos em combate muitas vezes oscilam entre 

esses dois polos. Contudo mesmo quando altamente catalógicas elas nunca são tão 

monumentais como o Catálogo das Naus, e, mesmo quando uma lista se afasta do catalógico, 

sua estrutura sempre tem por base a enumeração de uma série de mortes.  

 Para descrever nossa cena típica utilizamos a estrutura tripartida de Beye e a noção de 

enquadramento para determinar em que medida as androktasiai são catálogos de mortos. 

Enquadramentos iniciais ou hiperonímicos, como a invocação às Musas e as perguntas do 

narrador, funcionam como uma rubrica generalizante que qualifica toda a sequência. Da mesma 

maneira, enquadramentos finais encerram a cena típica e enquadram a passagem anterior. 

Defendi nesta dissertação que, quando os itens de um catálogo se tornam muito extensos, a 

utilização de uma forma recorrente de organizar esses itens mantém a noção da forma catalógica 

na mente do público, funcionando como uma espécie de enquadramento interno.  

 Além dessas questões formais, as androktasiai são particularmente importantes na 



83 

 

Ilíada devido a sua relação com o tema da morte heroica. A violência representada de maneira 

altamente vívida é contrastada com a vida em tempos de paz entre os parentes e amigos 

próximos, o que eleva as listas de mortos do poema da condição de “meras” digressões sem 

maior relevância para uma forma de expressão do que compõe o cerne mesmo do poema. Além 

disso, seu dinanismo atraiu boa parte do público antigo da mesma maneira como hoje uma cena 

de ação bem coreografada atrai seu público, ainda que sejamos incapazes de apreciar, de fato, 

suas qualidades por não estarmos imersos em suas condições de performance. Buscou-se 

estabalecer alguns dos princípios centrais de como ler um catálogo de mortos a partir da análise 

de suas prolepses e dos jogos de expectativas produzidos pelo narrador na narrativa de batalha. 

Finalmente, respondemos ao questionamento inicial do trabalho, reconhecendo que, de fato, a 

maior parte das androktasiai se conformam à estrutura enumerativa. 

 Acredito que dois caminhos de investigação sugeridos pelas conclusões desta 

dissertação seriam, de um lado, a tentativa de entender o catálogo de mortos em sua 

proximidade com o gênero do lamento e o tema da morte heroica e, de outro, a busca de uma 

descrição mais detalhada de sua estrutura, seus jogos de expectativa e outros efeitos gerados 

em seu público.  
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