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Percursos mitográficos em busca 
de fontes para uma Biblioteca

Luciene Lages

Introdução

Entre os autores que figuram na longa lista dos que escreveram 
obras em língua grega durante o Império Romano, encontramos um 
certo Apolodoro, que teria composto uma obra mitográfica intitulada 
Biblioteca. A composição é apontada como a mais completa catalo-
gação de mitos gregos que chegou até nós, porque procura abarcar 
a maior quantidade de relatos míticos registrados até então. Desse 
modo, é comumente apontada como o melhor exemplo do gênero, 
seja pela grande quantidade de mitos elencados, seja pela variedade 
das versões registradas. Dito isso, o desafio da abordagem que nos 
coube aqui não diminui: falar de uma obra que recebeu o título tar-
diamente e de um autor de que não se tem certeza quanto ao nome, 
lugar e data de nascimento.1 

De qualquer modo, os estudos a respeito do mitógrafo e da 
obra têm pouco a pouco elucidado um ou outro aspecto sobre tais 
questionamentos e permitido perceber que a Biblioteca pode ser 
vista como representante de uma prática específica: a composição de 
coleção de mitos que tinha como objetivo final servir a um grupo 
de leitores eruditos ou curiosos acerca das obras e temas da Grécia 

1  Ver Calame (2011) e Higbie (2009). Oportuno também é o artigo de Pérez (2005), 
em que o autor apresenta distinções e aproximações entre os antigos historiadores, 
logógrafos e mitógrafos.
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antiga (Calame, 2009, p. 259). Tais coleções encontraram lugar para 
desenvolvimento fértil na época helenística e nos primeiros séculos 
do Império, sobretudo entre os séculos III a.C. e II d.C. 

De acordo com Henrichs (1988), uma vez que um mito tornava-
-se fixo na tradição literária, sua sobrevivência estava vinculada 
eternamente ao poema ou trabalho literário em que foi registrado, 
poderia até perecer junto com o registro ou ser resgatado por al-
gum estudioso que o incluísse em uma coleção de mitos variados. 
O autor afirma que os primórdios da mitografia remontam a 
genealogistas e historiadores locais, aos doxógrafos atenienses dos 
séculos V e IV, como Teofrasto, ou a mitógrafos, como Asclepíades 
de Trágilo, que em sua obra Tragodoumena apresenta o tratamento 
do mito dado pelos trágicos e o compara com outras variantes. 
Para Henrichs, as obras mitográficas desse período se dividem em 
duas principais categorias: a primeira seria uma abordagem que se 
preocupa com a recolha de mitos relevantes como material de apoio 
para leitura de grandes autores como Homero, Hesíodo, Píndaro, 
os trágicos e poetas helenísticos; destacam-se nesse grupo, como 
fontes ricas de informações mitográficas, os antigos escólios para 
Píndaro, Eurípides, Teócrito, Apolônio de Rodes e Lícofron, e o 
Mythographicus Homericus. A segunda seria uma abordagem que 
se refere a coleções independentes que reúnem vários mitos em 
torno de um mesmo tema, como os Catasterismos (personagens 
transformados em constelações) de Eratóstenes (III a.C.), ou as 
Narrativas de amor, de Partênio (I a.C.), ou as Metamorfoses de 
Antônino Liberal (II d.C.), ou, por fim, a Biblioteca de Apolodoro 
(I-II d.C.), coleção de mitos que se apresenta em forma de genealo-
gias (Henrichs, 1988).

É de conhecimento geral que, inicialmente, muitos atribuíram 
tais escritos a Apolodoro de Atenas, gramático e filósofo que 
viveu entre 180 a.C. e 120 a.C. Apolodoro de Atenas foi discípulo 
de Aristarco de Samotrácia e de Diógenes, fundou uma escola em 



181

Alexandria e escreveu algumas obras, entre elas o Sobre os deuses 
(Περὶ θεῶν), uma série de genealogias compostas em vinte e quatro 
livros. Assim, com tal temática e estrutura em forma de genealogia, 
podemos inferir que foi natural a associação desse Apolodoro com o 
autor da Biblioteca. Não é novidade também que, sobretudo a partir 
do estabelecimento do texto da Biblioteca por Frazer e do alcance 
dessa edição, há uma evidência interna que contradiz a hipótese de 
se tratar do mesmo autor. O mérito é da tese de Carl Robert (De 
Apollodori Bibliotheca, Berlim, 1873), que foi o primeiro a apontar 
a incoerência que excluiu esse Apolodoro de Atenas como possível 
autor da coleção.  

A evidência interna apontada na tese diz respeito a um dos muitos 
autores a que Apolodoro se refere na Biblioteca, o cronista Castor  
de Rodes, que viveu aproximadamente em 60 a.C. A ocorrência apa-
rece na passagem em que se apresenta a genealogia de Io: “Íaso era 
filho de Argos e de Ismena, filha de Esopo, do qual afirmam nascer 
Io. Porém, Cástor, o compositor das Crônicas, e muitos dos tragedió-
grafos afirmam que era filha de Ínaco; mas Hesíodo e Acusilau dizem 
que era filha de Píren.” (Ἄργου δὲ καὶ Ἰσμήνης τῆς Ἀσωποῦ παῖς 
Ἴασος, οὗ φασιν Ἰὼ γενέσθαι. Κάστωρ δὲ ὁ συγγράψας τὰ χρονικὰ 
καὶ πολλοὶ τῶν τραγικῶν Ἰνάχου τὴν Ἰὼ λέγουσιν: Ἡσίοδος δὲ καὶ 
Ἀκουσίλαος Πειρῆνος αὐτήν φασιν εἶναι).2

Castor viveu no final da República romana. De suas obras res-
taram apenas fragmentos; há registro de uma delas, denominada 
Chronica Agnometa, um livro sobre erros em cronologias datado 
de 59-60 a.C. Desse modo, o autor da Biblioteca só pode ter vivido 
em data posterior ao tempo em que viveu Castor, ou seja, final 
do século I até o século II. Tal tese foi de modo geral aceita, mas 
ainda não foi comprovado se o autor se chamou de fato Apolodoro. 
Convencionou-se a denominação Pseudo-Apolodoro, mas não é 

2  Biblioteca II, 1, 3. As traduções de trechos de Apolodoro e Pausânias são nossas.
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totalmente descartado o uso de apenas Apolodoro, como optamos 
aqui para nos referir ao autor da Biblioteca.3

Por fim, e não menos relevante, resta o estudo das fontes, tema 
a que nos dedicaremos a partir de agora. Nossa abordagem dedica-
-se a investigar as fontes diretas e indiretas de que se serviu o autor 
da coleção, os momentos em que elas aparecem, como se articulam 
na narrativa (isoladas ou em sequência) e, na medida do possível, as 
funções que elas exercem dentro da obra.

Feitas essas primeiras considerações, passaremos a apresentar 
um estudo preliminar sobre as fontes de Apolodoro e as conclusões 
geradas por essas análises. Para essa demonstração, centraremo-nos, 
sobretudo, no livro I. 

As fontes em uso ou o uso das fontes na Biblioteca

Atualmente, a Biblioteca se apresenta em três livros e um epítome. 
Após a localização e catalogação de todos os trechos em que ocorrem 
citações diretas, observamos os seguintes tipos: citações que no-
meiam apenas autores, citações de autores acompanhados do título 
da obra, e citações de obras sem o nome de seu autor, em geral porque 
se os desconhece.4 Além desses três tipos, há trechos em que se cita 
por meio de uma referência generalizada.5

3  Ver Frazer (1967). Não se pode afirmar se o autor se chamou Apolodoro, ou se al-
guém mais tarde assim o nomeou. É fato que o nome era bem popular entre os gregos: 
além de Apolodoro de Atenas, podem-se listar mais alguns: Apolodoro de Alexandria, 
Apolodoro de Caristo, Apolodoro de Pérgamo, Apolodoro de Gela, um Apolodoro 
músico que pode ter sido mestre de Píndaro, e um pintor ateniense do século V tam-
bém conhecido como Apolodoro.
4  Como nestes exemplos: “segundo o que compôs a Alcmeônida” (ὡς δὲ ὁ τὴν 
Ἀλκμαιωνίδα γεγραφώς –  I, 8,4); “como o autor das Naupácticas diz” (ὡς ὁ τὰ 
Ναυπακτικὰ συγγράψας λέγει – III, 10,3).
5  Como, por exemplo: “segundo alguns afirmam” (ὡς τινές φασι), “segundo outros 
dizem” (ὡς ἕτεροι λέγουσι), “mas segundo a maioria” (ὡς δὲ οἱ πλείονες).
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Das fontes citadas nominalmente no livro I, destacam-se Homero 
(I, 3,5); Hesíodo (I, 9,21); Pisandro (I, 8,5); Ferécides (I, 4,3; 5,2; 8,5; 
9,19); Herodoro de Heraclea (I, 9,19); Paníasis de Halicarnasso (I, 5,2); 
Apolônio de Rodes (I, 9,21) e Demarato (I, 9,19). O livro I se inicia em 
forma de teogonia. O autor começa sua obra a partir da geração dos 
deuses, com Urano como o primeiro a reinar sobre todos os deuses.6 
A narrativa segue apresentando os descendentes de Urano e Geia 
(I, 1); prossegue com a titanomaquia e os descendentes dos Titãs  
(I, 2); a geração dos filhos de Zeus (I, 3,4); os filhos de Posídon e Plutão 
(I, 5); a gigantomaquia e o combate de Zeus e Tífon (I, 6); Prometeu  
e a criação da humanidade, o dilúvio e a descendência de Deucalião e 
Pirra (I, 7); a descendência de Eneu (I, 8); a descendência de Éolo,  
o velocino de ouro, Jasão e os Argonautas (I, 9).

(1) A primeira citação direta está localizada na narrativa sobre a 
prole de Zeus, na passagem que relata o nascimento de Hefesto. É 
com Homero que se inaugura na Biblioteca uma significativa lista 
de autores que serviram como fontes para a composição da coleção: 
“Hera, sem varão, gerou Hefesto, no entanto, Homero diz que este foi 
gerado de Zeus” ( Ἥρα δὲ χωρὶς εὐνῆς ἐγέννησεν Ἥφαιστον: ὡς δὲ 
Ὅμηρος λέγει, καὶ τοῦτον ἐκ Διὸς ἐγέννησε – I, 3,5). Apesar de não 
citar Hesíodo, Apolodoro começa a narrativa com a proposição da 
versão contida na Teogonia: 

Ele da própria cabeça gerou a de olhos glaucos
Atena terrível estrondante guerreira infatigável 
Soberana a quem apraz fragor combate e batalha.
Hera por raiva e por desafio a seu esposo
Não unida em amor gerou o ínclito Hefesto
Nas artes brilho à parte de toda a raça do Céu.

(Teogonia, 927-932)

6  Para uma comparação entre Hesíodo e Apolodoro, é oportuno o artigo de Semião (2004).
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Esses poucos versos de Hesíodo narram e apresentam a motiva-
ção de Hera para uma concepção autônoma de Hefesto. Nesse caso, 
Hefesto é a contrapartida de Atena, ou a contrapartida por Zeus “pa-
rir” sozinho a deusa de olhos glaucos, após engolir Métis, a astúcia 
(Teogonia, 899). Na narrativa da Biblioteca, porém, o nascimento de 
Atena é relatado depois do de Hefesto: “E quando chegou o momento 
do parto, Prometeu ou, segundo dizem outros, Hefesto golpeou com 
um machado a cabeça dele [Zeus], e a partir dela Atena saltou  
com armas junto ao rio Tritão.” (ὡς δ᾽ ὁ τῆς γεννήσεως ἐνέστη 
χρόνος, πλήξαντος αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν πελέκει Προμηθέως ἢ 
καθάπερ ἄλλοι λέγουσιν Ἡφαίστου, ἐκ κορυφῆς, ἐπὶ ποταμοῦ 
Τρίτωνος, Ἀθηνᾶ σὺν ὅπλοις ἀνέθορεν – I, 3,6). 

Desse modo, Apolodoro não busca refazer os passos exatos de 
Hesíodo, mas se alinha ao poeta também na escolha de Prometeu 
como o que abrirá a cabeça de Zeus para fazer vir à luz a deusa 
Atena. Note-se que Hefesto aparece como alternativa para outros 
autores (καθάπερ ἄλλοι λέγουσιν), que não são nomeados.7 O autor 
da Biblioteca legitima dados importantes do mito de Hefesto em seu 
relato, mas não se preocupa em apresentar justificativa para suas 
escolhas; aproxima-se da versão de Hesíodo, mas não o nomeia. Não 
explica por que Hera concebe sozinha Hefesto, mas assume essa 
versão do nascimento do deus, ainda que não deixe de relembrar a 
de Homero, que aponta Hefesto como fruto da união de Zeus e Hera 
(Ilíada I, 571-578).

(2) A segunda passagem em que ocorre uma citação direta no 
livro I (4,3) relata o nascimento de Órion: “Ártemis matou Órion 
em Delos. Dizem que este de portentoso tamanho nasceu da Terra; 
mas Ferécides diz que era filho de Posídon e Euríale. E a ele Posídon 

7  Eurípides referenda o nome de Prometeu no Íon (455-457), mas Píndaro, nas 
Olímpicas (VII, 33-36), diz que Hefesto com um machado abriu a cabeça de Zeus e que 
Atena dela surge, saltando com um grito de guerra.
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concedeu o dom de caminhar através do mar.” (Ὠρίωνα δὲ Ἄρτεμις 
ἀπέκτεινεν ἐν Δήλῳ. τοῦτον γηγενῆ λέγουσιν ὑπερμεγέθη τὸ σῶμα: 
Φερεκύδης δὲ αὐτὸν Ποσειδῶνος καὶ Εὐρυάλης λέγει. ἐδωρήσατο δὲ 
αὐτῷ Ποσειδῶν διαβαίνειν τὴν θάλασσαν.).

O mito de Órion está registrado de forma fragmentária desde as 
primeiras obras da literatura grega, principalmente as suas aventuras 
como caçador, a paixão de Aurora por ele, a sua transformação em 
constelação por Ártemis ou Zeus, a sua morte ou por ter violentado 
Ártemis, ou por rivalizar com a mesma deusa em um concurso de 
lançamento de dardos. A Ilíada contém duas passagens em que 
Órion é aludido; ambas se relacionam a Aquiles e se referem à 
constelação, e não ao gigante. A primeira faz parte da descrição do 
escudo do herói forjado por Hefesto a pedido de Tétis. Órion integra 
o conjunto de imagens que adornam as cinco camadas do escudo em 
que se registram o céu, o mar, a terra e todas as constelações (XVIII, 
483-489). Na segunda passagem, a constelação de Órion é aludida em 
um símile utilizado para se referir à aparição de Aquiles pouco antes 
de matar Heitor:

O primeiro a vê-lo com os olhos foi Príamo, o ancião:
viu-o refulgente como um astro a atravessar a planície,
como a estrela que aparece na época das ceifas, cujos raios
rebrilham entre os outros astros todos no negrume da noite,
estrela a que dão o nome de Cão de Órion. 
É a estrela mais brilhante do céu, mas é portento maligno,
pois traz muita febre aos desgraçados mortais.

(Ilíada, XXII, 25-32)

Como gigante será nomeado pela primeira vez na Odisseia (XI, 
572-575), na ida de Ulisses até o Hades, quando o herói vê Órion por-
tando uma clava de bronze e rodeado de animais. Também na Odisseia 
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(V, 121-124), Ártemis será apontada como responsável pela morte de 
Órion, por meio de suas setas implacáveis, versão referendada no 
relato de Apolodoro. No entanto, com relação ao seu nascimento, o 
mitógrafo opta por dar a voz a muitos quando usa a terceira pessoa 
do plural λέγουσιν, “dizem”, para afirmar que Órion é filho da Terra, 
Geia, como outros gigantes. Esse tipo de citação indireta pode dar 
a impressão de que a versão é tão comum que já foi legitimada pela 
tradição, porém esse não é o caso, visto que quase não há registros 
que apresentem Geia como mãe de Órion. Ferécides é citado como 
referência de uma segunda versão muito mais consolidada acerca da 
maternidade e paternidade de Órion. 

Para Pàmias (2005, p. 33), Apolodoro teria uma dívida enorme com 
esse genealogista que viveu na segunda metade do século V, porque 
Ferécides legitimou uma configuração genealógica que se mostrou 
um modelo eficiente para a tradição mitográfica posterior. Lesky 
(1985) relembra, no entanto, que o método de Ferécides, de partir 
da filiação dos heróis para elaborar uma sistematização dos mitos, já 
era praticado na epopeia. Mesmo assim, para o helenista, Ferécides 
inicia um processo que culminará em um manual mitográfico como 
o de Apolodoro, e até esse momento a obra de Ferécides – chamada 
Teogonia ou Histórias – teria servido como fonte principal para os 
que se ocuparam do mito antigo. 

(3) Na terceira passagem em que se encontra uma citação direta 
(I, 5,2), são citadas duas fontes, mais uma vez Ferécides e Paníasis, 
que apresentam diferentes versões para o nascimento e a origem de 
Triptólemo:

E para Triptólemo, o mais velho dos filhos de Metanira, tendo equipado 
um carro de dragões alados lhe deu trigo com o qual, levantando-se através 
do céu, semeou toda a terra habitada. E Paníasis diz que é filho de Elêusis, 
pois afirma que Deméter se dirigiu a ele. Mas Ferécides afirma que é filho 
de Oceano e Geia.
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Τριπτολέμῳ δὲ τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν Μετανείρας παίδων δίφρον 
κατασκευάσασα πτηνῶν δρακόντων τὸν πυρὸν ἔδωκεν, ᾧ τὴν ὅλην 
οἰκουμένην δἰ  οὐρανοῦ αἰρόμενος κατέσπειρε. Πανύασις δὲ Τριπτόλεμον 
Ἐλευσῖνος λέγει: φησὶ γὰρ Δήμητρα πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν. Φερεκύδης δέ 
φησιν αὐτὸν Ὠκεανοῦ καὶ Γῆς.

Tal passagem faz parte do relato em que se conta a estada de   
De mé ter em Elêusis, na casa do rei Celeu, por ocasião do rapto  
de Perséfone por Plutão. Temos nesse pequenino trecho três versões 
para os pais de Triptólemo: na primeira, de Apolodoro, o herói é filho 
do rei Celeu e Metanira; na segunda, de Paníasis,8 é filho do herói 
epônimo Elêusis, filho de Hermes e Daíra; na terceira, de Ferécides, 
é filho de Oceano e Geia. 

A variante apresentada como de Paníasis, em que Triptólemo é 
filho de Elêusis não é uma versão tão difundida, mas em Pausânias 
há referência ao herói de Elêusis e à sua paternidade divina: “O herói 
Elêusis, a partir do qual nomeiam a cidade, uns dizem ser filho de 
Hermes e Daíra, filha do Oceano, mas outros têm feito a Ógigo pai 
de Elêusis” (Pausânias, I, 38,7). De qualquer modo, o nascimento de 
Triptólemo não é certamente o aspecto mais divulgado nas narrativas 
acerca do herói. De acordo com Serra (2009, p. 170):

8  Paníasis de Halicarnasso, poeta grego que viveu aproximadamente entre 505 e 
455 a.C., teria composto uma Heracleia em dez livros e nove mil versos e Jônicas, que 
narravam as colonizações jônicas e tinha sete mil versos em dísticos elegíacos. Alguma 
coisa da sua obra nos chegou em fragmentos e testemunhos indiretos. Lesky (1985) 
afirma que a crítica antiga vinculou o nome do autor ao cânone dos cinco autores 
épicos, a saber: Homero, Hesíodo, Pisandro, Antímaco e Paníasis. Sobre o parentesco 
com Heródoto veja-se também Lesky (1985) e Pajares (1979). Ao que parece, o texto 
de Apolodoro serviu de base para que Matthews apresentasse uma segunda hipótese 
ou conjectura para a numeração dos fragmentos de Paníasis, estabelecida na primeira 
edição por Gottfried Kinkel, em 1841. Ver Matthews (1974).
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Já na segunda metade do século V e IV, a imagem de Triptólemo aparece 
em vasos de figuras negras, sempre numa carruagem, exibindo didatica-
mente espigas a personagens (humanos) atentos; mais tarde, os pintores 
passam a mostrá-lo em companhia das Duas Deusas; por fim, no século 
V e IV, a “missão de Triptólemo” (que nessas cenas aparece em um carro 
alado puxado por serpentes) tornou-se um motivo comum de pintura ce-
râmica originária da Ática. Tudo indica que no século VI, ou antes ainda, 
Triptólemo já começara a ganhar destaque em Elêusis, na época clássica, 
com o impulso da propaganda ateniense, seu prestígio cresceu muito. 
Posteriormente ele veio a assumir o posto de Demofonte como cria de 
Deméter (assim parece ter sido apresentado por Sófocles em sua tragédia 
perdida Triptólemo), sendo filiado a Celeu e Metanira.9

Desse modo, embora o mito de Triptólemo tenha sofrido trans-
formações desde o século VI, é fato que alguns dados foram se 
consolidando, principalmente a dádiva que coube ao herói ao receber 
o trigo das mãos de Deméter e o poder de semear a terra. O nome de 
Triptólemo se consolidou de modo permanente à lenda de Deméter 
em Elêusis por meio também da iconografia, fonte abundante de re-
gistros que cristalizaram cenas importantes da mitologia, e da qual, 
naturalmente, Apolodoro pode também ter se servido. Talvez, o texto 
mais antigo acerca da origem de Triptólemo que chegou até nós seja 
o Hino homérico a Deméter, datado de final do século VII ou começo 
do VI a.C. Nos versos 476-477, é descrito que a Triptólemo, Polixeno e 
Díocles são revelados os procedimentos sagrados (ὄργια) pela própria 
deusa, depois que ela se reconcilia com os outros deuses a pedido de 
Reia, sua mãe; e nos versos 149-168, Calídice, uma das quatro filhas 
de Celeu, narra a Deméter, disfarçada de anciã, os homens que detêm 
as honras do mando da casa: seu pai Celeu, Triptólemo, Díocles, 

9  Ver, ainda, as notas 153-155 da tradução de Serra para as outras referências: Nicandro, 
Ther. 484ss.; Ovídio, Fast. IV, 510; Pausânias, I, 14,2.
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Políxeno, Eumolpo e Dólico. Além desses, relembra que sua mãe 
Metanira teve um filho tardio, Demofonte, de quem a deusa viria a 
ser ama e tentaria imortalizar.

Ferécides apresenta uma terceira versão sobre a origem de 
Triptólemo, na qual o herói seria filho de Oceano e Geia. Hesíodo, 
por sua vez, apresenta Oceano como o filho mais velho de Urano e 
Geia, que desposa Tétis, personificação da fecundidade feminina do 
mar, com quem teve inúmeros filhos e filhas (vv. 337-370), mas não 
faz nenhuma referência a ter ele gerado com Geia o herói Triptólemo. 
Ao que parece, essa versão figurou apenas em algumas teogonias 
como a de Ferécides (Grimal, 1997).

(4) A quarta passagem selecionada da Biblioteca diz respeito ao 
mito de Eneu e seus descendentes Tideu e Diomedes. Do primeiro 
casamento com Alteia, filha de Téstio, Eneu teve dois filhos: Dejanira, 
que viria a ser esposa de Héracles, e Meleagro (I, 8,4).10 Eneu, rei de 
Cálidon, é apontado como o primeiro a receber a vinha de Dioniso, 
sendo seu nome, Οἰνεύς, relacionado etimologicamente à palavra 
grega οἶνος, “vinho”. Peribeia é a segunda esposa de Eneu, e as 
circunstâncias em que se deram tal união são apresentadas em três 
versões. A passagem é extremamente oportuna para exemplificar os 
tipos diferenciados de citações das fontes utilizadas por Apolodoro: 
referência por autor, referência ao autor via obra e referência genera-
lizada sem nomear autores ou anônima: 

Mas, tendo morrido Alteia, Eneu casou-se com Peribeia, filha de Hipónoo. 
O compositor da Tebaida diz que, quando atacaram Óleno, Eneu a recebeu 
como prenda de guerra. Hesíodo, por outro lado, diz que foi seduzida por 

10  Na versão de Apolodoro, as Moiras aparecem a Alteia quando Meleagro é recém-
-nascido e preveem que o destino do menino estava atado a um tição que ardia na 
fogueira. Alteia imediatamente recolhe o tição e o guarda numa arca, porém quando o 
jovem matou os tios em uma contenda por causa do javali de Cálidon, Alteia pranteando 
a morte dos irmãos, encolerizada, incendiou o tição e pôs fim à vida do próprio filho. 
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Hipóstrato, filho de Amarinceu e que seu pai Hipónoo a enviou para fora 
de Óleno na Acaia a Eneu, que vivia longe da Grécia, ordenando que a ma-
tasse. E há os que dizem que, quando Hipónoo compreendeu que a própria 
filha foi seduzida por Eneu, para junto dele a enviou grávida. E dela com 
Eneu foi engendrado Tideu. Mas Pisandro diz que de Gorge foi concebido: 
pois por vontade de Zeus, Eneu tinha se enamorado da própria filha.

Ἀλθαίας δὲ ἀποθανούσης ἔγημεν Οἰνεὺς Περίβοιαν τὴν Ἱππονόου. ταύτην 
δὲ ὁ μὲν γράψας τὴν Θηβαΐδα πολεμηθείσης Ὠλένου λέγει λαβεῖν Οἰνέα 
γέρας, Ἡσίοδος δὲ ἐξ Ὠλένου τῆς Ἀχαΐας, ἐφθαρμένην ὑπὸ Ἱπποστράτου 
τοῦ Ἀμαρυγκέως, Ἱππόνουν τὸν πατέρα πέμψαι πρὸς Οἰνέα πόρρω τῆς 
Ἑλλάδος ὄντα, ἐντειλάμενον ἀποκτεῖναι. εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες Ἱππόνουν 
ἐπιγνόντα τὴν ἰδίαν θυγατέρα ἐφθαρμένην ὑπὸ Οἰνέως, ἔγκυον αὐτὴν 
πρὸς τοῦτον ἀποπέμψαι. ἐγεννήθη δὲ ἐκ ταύτης Οἰνεῖ Τυδεύς. Πείσανδρος 
δὲ αὐτὸν ἐκ Γόργης γενέσθαι λέγει: τῆς γὰρ θυγατρὸς Οἰνέα κατὰ τὴν 
βούλησιν Διὸς ἐρασθῆναι.

Na primeira versão apresentada, Eneu toma Peribeia como prêmio 
do saque à cidade de Óleno. O autor da Tebaida, a fonte citada, nos é 
desconhecido e sua obra nos chegou em fragmentos que remontam 
ao século VIII ou VII. O tema do poema aborda as campanhas 
de Argos contra Tebas – referidas por Homero na Ilíada, IV  
(vv. 404-410) –, nas quais os argivos foram derrotados na primeira, 
mas venceram a segunda campanha; narra também os motivos das 
campanhas que remontam às maldições de Édipo. A autoria do poema 
já foi atribuída a Homero, sobretudo por causa de uma passagem de 
Pausânias (IX, 9,5), na qual afirma que Calino, poeta lírico do século 
VII, refere-se a Homero como autor da Tebaida. Apolodoro, ao usar 
como fonte a Tebaida e optar por não nomear um autor específico, 
reafirma uma longa tradição que não legitima a hipótese de ter sido 
Homero o compositor do poema (Scott, 1922). 
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Uma segunda versão para a união de Eneu e Peribeia vem através 
da citação direta a Hesíodo. Eneu deveria matar Peribeia a mando do 
próprio pai Hipónoo, por ter a filha sido desonrada por Hipóstrato, 
filho de Amarinceu. Nem a Teogonia nem Os trabalhos e os dias 
fazem referência a essa versão, e tal trecho da Biblioteca é comumente 
apontado como referência do registro dessa versão (Grimal, 1997). 

A terceira variante do mito, que coloca o próprio Eneu como 
aquele que teria seduzido Peribeia, é apresentada por Apolodoro 
com uma citação genérica: “há os que dizem” (εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες). 
Independentemente da variante ou da maneira em que se deu a união 
de Eneu e Peribeia, o relato prossegue apresentando Tideu como 
fruto desse casamento.11

(5) Na sequência do relato, encontra-se a quinta passagem selecio-
nada em que há uma citação direta. Apolodoro assume a versão mais 
tradicional do mito que coloca Tideu como filho de Eneu e Peribeia. 
Pisandro é apontado como autor da segunda variante: em uma rela-
ção incestuosa pelos desígnios de Zeus, Eneu teria se deitado com a 
própria filha, Gorge, e dessa união nasceria Tideu. Pisandro, poeta 
épico que viveu no final do século VII a.C., compôs uma Heracleia, 
tematizando os doze trabalhos de Héracles, da qual só restaram pe-
quenos fragmentos e muitos testemunhos indiretos. Nessa passagem, 
percebe-se que não há preocupação em elucidar ou eleger a versão 
primeira desse nascimento. 

(6) Na sequência do relato, Tideu já é adulto, e os autores são alu-
didos na apresentação das variantes das vítimas que morreram pelas 
mãos do herói (I, 8,5).

Quando Tideu se tornou um homem vigoroso foi banido por ter assassina-
do, conforme dizem alguns, Alcátoo, irmão de Eneu, mas, segundo o que 

11  Diodoro Sículo, ao invés de Hipóstrato, diz que Peribeia é seduzida por Ares 
(Biblioteca, IV, 5,1-2).
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compôs a Alcmeônida, os filhos de Melas, que conspiraram contra Eneu: 
Feneu, Euríalo, Hiperlau, Antíoco, Eumedes, Estérnope, Xantipo e Estenelau; 
e ainda, segundo afirma Ferécides, matou Olênias, seu próprio irmão. E 
quando Ágrio ia levá-lo a julgamento, fugindo para Argos chegou à presença 
de Adrasto e tomou por casamento sua filha, Deípile, e engendrou Diomedes.

Τυδεὺς δὲ ἀνὴρ γενόμενος γενναῖος ἐφυγαδεύθη, κτείνας, ὡς μέν τινες 
λέγουσιν, ἀδελφὸν Οἰνέως Ἀλκάθοον, ὡς δὲ ὁ τὴν Ἀλκμαιωνίδα γεγραφώς, 
τοὺς Μέλανος παῖδας ἐπιβουλεύοντας Οἰνεῖ, Φηνέα Εὐρύαλον Ὑπέρλαον 
Ἀντίοχον Εὐμήδην Στέρνοπα Ξάνθιππον Σθενέλαον, ὡς δὲ Φερεκύδης 
φησίν, Ὠλενίαν ἀδελφὸν ἴδιον. Ἀγρίου δὲ δίκας ἐπάγοντος αὐτῷ φυγὼν 
εἰς Ἄργος ἧκε πρὸς Ἄδραστον, καὶ τὴν τούτου γήμας θυγατέρα Δηιπύλην 
ἐγέννησε Διομήδην.

Por causa de um crime, Tideu é desterrado. Sobre as suas vítimas, 
são apresentadas três versões. A primeira fonte é de novo uma referên-
cia genérica: “alguns dizem” (τινες λέγουσιν), que Tideu assassinou 
Alcátoo. A segunda versão, atribuída ao autor da Alcmeônida, diz 
que os assassinados foram os oito filhos de Mélas. Por último, a ter-
ceira versão é a de Ferécides, que coloca o próprio irmão de Tideu, 
Olênias, como a vítima. A segunda variante, atribuída ao poema épico 
Alcmeônida, aborda a saga do herói Alcméon, filho de Anfirau e Erífila. 
De acordo com Pajares (1999), o poema parece ter sido composto como 
um enlace entre o ciclo Tebano e o Troiano, explicando por que alguns 
Epígonos se negaram a atender o chamado de Agamêmnon. A data de 
composição foi fixada como posterior a 600 a.C. Os fragmentos são 
encontrados por via indireta e em nenhum deles o autor é nomeado, 
sendo Apolodoro, também nesse caso, fonte indireta da obra.

Observe-se que, na versão homérica, Tideu teria matado quarenta 
e nove homens de Cadmo, depois de sofrer uma emboscada. No re-
lato apresentado por Apolodoro, as vítimas de Tideu fazem parte da 
sua genealogia. Na primeira versão apresentada, atribuída a muitos, 
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Tideu teria matado seu tio, Alcátoo, irmão de Eneu. Na segunda 
variante, os seus primos; na terceira, o próprio irmão. 

(7) A sétima ocorrência nominal para fontes (I, 9,19) apresenta 
uma sequência de autores, Ferécides, Herodoro e Demarato, como 
referências no relato da expedição dos Argonautas e do destino de 
Héracles depois do rapto de Hilas pelas ninfas:

             
Herodoro afirma que desde o começo Héracles não teria embarcado, mas 
que junto a Ônfale servia como escravo. Ferécides, por outro lado, diz que foi 
abandonado em Áfetas, na Tessália, por ter declarado a nau Argos que não 
podia suportar o seu peso. Demarato, ao contrário, registrou que navegou 
até a Cólquida; pois Dioniso afirma que Héracles foi o guia dos Argonautas.

Ἡρόδωρος δὲ αὐτὸν οὐδὲ τὴν ἀρχήν φησι πλεῦσαι τότε, ἀλλὰ παῤ  Ὀμφάλῃ 
δουλεύειν. Φερεκύδης δὲ αὐτὸν ἐν Ἀφεταῖς τῆς Θεσσαλίας ἀπολειφθῆναι 
λέγει, τῆς Ἀργοῦς φθεγξαμένης μὴ δύνασθαι φέρειν τὸ τούτου βάρος. 
Δημάρατος δὲ αὐτὸν εἰς Κόλχους πεπλευκότα παρέδωκε: Διονύσιος μὲν 
γὰρ αὐτὸν καὶ ἡγεμόνα φησὶ τῶν Ἀργοναυτῶν γενέσθαι.

Entre as aventuras secundárias da expedição de Jasão e os 
Argonautas em busca do velo de ouro, encontra-se o relato do rapto de 
Hilas, amado por Héracles, que foi levado pelas Ninfas por causa da 
sua beleza. Na versão de Apolodoro, a nau Argos zarpa sem Héracles, 
que fica para trás em busca do jovem e depois retorna a Argos. Uma 
segunda versão atribuída a Herodoro exclui Héracles como partícipe 
da expedição. Uma terceira versão, de Ferécides, relata a impossibi-
lidade de o herói navegar junto aos outros tripulantes por causa do 
excesso, nesse caso de peso. Na quarta variante, o herói seria parte 
integrante da expedição, de acordo com Demarato e Dionísio. Todos 
os autores citados escreveram sobre o tema da expedição ou sobre 
Héracles, mas nenhuma obra dos mencionados nos chegou completa, 
de modo a proporcionar uma comparação entre as fontes.
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Herodoro de Heraclea, provável contemporâneo de Hecateu e 
Ferécides, teve seus escritos datados de fins do V século a.C.: uma 
História de Héracles, uma Argonáutica e uma Pelopeia (Lesky, 1985; 
Smith, 1880). Demarato, autor do qual temos pouquíssimas informa-
ções, teria vivido no II a.C. e é apontado como um dos vários escritores 
que se dedicaram a compor uma Argonáutica. Aproximadamente no 
mesmo período teria vivido Dionísio Escitobráquion. Seus escritos em 
prosa abordaram a guerra de Troia, a história dos deuses e a expedição 
dos Argonautas (Lesky, 1985). De acordo com Dowden (1992), a obra 
de Dionísio Escitobráquion serviu a importantes fontes que sobrevi-
veram e que transmitiram informações míticas locais, em uma abor-
dagem do mito de modo mais realista, como a Geografia, de Estrabão 
(20-27 a.C.), e A descrição da Grécia, de Pausânias (160-180 a.C.). 

(8) A oitava e última passagem explora várias fontes na composi-
ção do relato que aborda o mito de Fineu (I, 9,21) e cita diretamente 
Hesíodo e Apolônio de Rodes. O mito de Fineu é uma das micronarra-
tivas paralelas que acontecem durante a expedição dos Argonautas.12 

Perseguidas as Harpias, uma se lançou sobre o Peloponeso no rio Tigre, 
o qual agora chamam Hárpis por causa dela; uns a chamam Nicótoe, 
outros Aélopo. E a segunda, chamada Ocípete, ou como alguns Ocítoe 
(mas Hesíodo a chama Ocípode), fugindo para Propôntis chegou até as 
ilhas Equínades, as quais agora são chamadas Estrófades por sua causa; 
pois quando chegou ali deu a volta e encontrando-se sobre a praia su-
cumbe junto com seu perseguidor por causa da fadiga. Mas Apolônio, nas 
Argonáuticas, afirma que elas foram perseguidas até as ilhas Estrófades, 
mas nada sofreram porque juraram não mais molestar Fineu.

12  Ver Cuypers (2004). Segundo Cuypers, o adivinho cego Fineu recebe na obra 
de Apolônio mais destaque do que Tirésias na Odisseia. Fineu, além de fornecer as 
instruções detalhadas para o prosseguimento da viagem dos Argonautas, apresenta 
informações também sobre os lugares por onde passarão e as pessoas com que os 
Argonautas se encontrarão ao longo de toda a Costa do Mar Negro. 
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διωκομένων δὲ τῶν ἁρπυιῶν ἡ μὲν κατὰ Πελοπόννησον εἰς τὸν Τίγρην 
ποταμὸν ἐμπίπτει, ὃς νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης Ἅρπυς καλεῖται: ταύτην δὲ οἱ μὲν 
Νικοθόην οἱ δὲ Ἀελλόπουν καλοῦσιν. ἡ δὲ ἑτέρα καλουμένη Ὠκυπέτη, 
ὡς δὲ ἔνιοι Ὠκυθόη ( Ἡσίοδος δὲ λέγει αὐτὴν Ὠκυπόδην, αὕτη κατὰ τὴν 
Προποντίδα φεύγουσα μέχρις Ἐχινάδων ἦλθε νήσων, αἳ νῦν ἀπ᾽ ἐκείνης 
Στροφάδες καλοῦνται: ἐστράφη γὰρ ὡς ἦλθεν ἐπὶ ταύτας, καὶ γενομένη 
κατὰ τὴν ἠιόνα ὑπὸ καμάτου πίπτει σὺν τῷ διώκοντι. Ἀπολλώνιος δὲ ἐν 
τοῖς Ἀργοναύταις ἕως Στροφάδων νήσων φησὶν αὐτὰς διωχθῆναι καὶ 
μηδὲν παθεῖν, δούσας ὅρκον τὸν Φινέα μηκέτι ἀδικῆσαι. 

Apolodoro apresenta fontes anônimas para nomear as duas 
Harpias, a primeira delas seria Nicótoe ou Aélopo; a segunda Ocípete, 
Ocítoe, ou Ocípode segundo Hesíodo. Na Teogonia, verso 267, no 
entanto, as Harpias são denominadas como Aelo e Ocípete. A passa-
gem também serve para apresentação e explicação de etimologias, a 
primeira diz respeito ao lugar em que uma das Harpias caiu fatigada, 
um rio no Peloponeso que passaria a ser chamado de Hárpis, por 
causa do ser alado, e não mais Tigre. Para uma segunda Harpia tam-
bém se apresenta uma segunda etimologia, para referir-se às ilhas 
em que ela teria sucumbido de fadiga. Antes chamadas Equínades, 
passaram a ser denominadas Estrófades, “ilhas da viragem”. Uma 
segunda variante atribuída a Apolônio isenta as perseguidoras de 
Fineu de um destino fatal.13 

13  Apolônio de Rodes nasceu em torno de 295 e 290 a.C. em Alexandria, mas passou 
boa parte de sua vida na ilha de Rodes, que o assumiu como o mais importante dos seus 
poetas. As Argonáuticas tematizam a expedição de Jasão e os demais marinheiros da 
nau de Argos. De acordo com Rocha Pereira (1979), a obra de Apolônio viria a inspirar 
poetas como Virgílio, que, na construção da personagem Dido em sua Eneida, livro IV, 
parece ter tido como modelo a caracterização da paixão de Medeia, nas Argonáuticas, 
canto III.
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Na versão apresentada nas Argonáuticas (canto II, 272-299), as 
Harpias estão sendo perseguidas pelos dois filhos de Bóreas, inte-
grantes da expedição, e quase sucumbem às mãos deles, mas Íris 
os impede jurando que as Harpias não perseguiriam mais a Fineu 
(Lesky, 1985).

Considerações finais

Seguindo uma fórmula aparentemente simples, a Biblioteca se 
concentra em genealogias, etimologias e feitos de heróis. As fontes 
são manejadas em geral para referendar os nomes dos deuses ou he-
róis no que diz respeito ao nascimento, à paternidade e maternidade, 
ou aos nomes de vitimas assassinadas ou violadas. Além desses usos, 
é comum também citações para apresentar variantes que narram 
“destinos” e “desfechos” na trajetória de um herói (Higbie, 2009).

Percebe-se que o autor da Biblioteca ocupa-se de narrar os mitos 
de forma acrítica, ou sem a preocupação de explorar outra função 
que não a de elucidar, em forma de genealogia, o percurso do herói do 
nascimento à morte ou a ascensão e queda de deuses. Uma narrativa 
ancorada, aqui e ali, por citações diretas nomeando autores gregos 
importantes que o precederam (Frazer, 1967; Calame, 2011).

Nas citações diretas, destaca-se Ferécides como a principal 
fonte de Apolodoro, comprovadamente o autor citado o maior nú-
mero de vezes (treze) na Biblioteca. A ele se seguem doze citações  
de Hesíodo; nove de Acusilau; cinco de Homero; quatro de Eurípides; 
três de Eumelo e Paníasis; duas de Asclepíades de Trágilo, Cércope de 
Mileto e Herodoro de Heraclea; uma de Estesícoro, Pisandro, Telesila, 
Píndaro, Ásio de Samos, Meleságoras, Dionísio Escitobráquion, 
Demarato, Apolônio de Rodes, Filócrates e Castor de Rodes. Como 
já foi dito, com o passar dos séculos, a Biblioteca tornou-se fonte 
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para referência como registro da existência de obras importantes de 
alguns autores elencados anteriormente, como o próprio Ferécides.

Por fim, o estudo da obra instiga ainda algumas questões acerca  
de como se deu a recepção da Biblioteca entre os romanos, conside-
rando que a obra não faz menção a importantes autores romanos. O 
que não exclui propriamente a data de composição, atualmente aceita, 
entre o século I e II d.C., graças à evidência interna antes apontada. 
Sem alusões diretas ao mundo romano, restaria ainda a alternativa 
de uma comparação hercúlea entre a narrativa da Biblioteca e a de 
autores importantes, como Virgílio, Ovídio, Sêneca e Higino, entre 
outros que viveram no fim da República e começo do Império, e que 
podem ter servido como fontes na composição da Biblioteca. 
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