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O poema é um objeto feito da linguagem, dos ritmos, das 

crenças e das obsessões deste ou daquele poeta, desta ou 

daquela sociedade. É o produto de uma história e de uma 

sociedade, mas o seu modo de ser histórico é contraditório. O 

poema é uma máquina que produz anti-história, ainda que o 

poeta não tenha essa intenção. A operação poética consiste em 

uma invenção ou conversão do fluir temporal; o poema não 

detém o tempo: o contradiz e o transfigura. 

Octavio Paz 
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Resumo: 

 

O sublime, de acordo com Longino, está relacionado à ideia de elevação dos 
sentimentos, aquilo que é admirável, impactante, porém não exagerado e, sim, 
comedido, sendo também associado ao divino. Para Victor Hugo, o sublime não 
consiste em exagero, trata-se de juntar na medida certa os elementos da natureza que 
representam o pensamento humano, assim como o romantismo tratava daquilo que era 
real, a união entre o grotesco e o sublime. A partir dos conceitos de sublime, 
apresentados por Hugo e Longino, foram analisados dois mitos d’As de Ovídio, Narciso 
e Eco e Mirra . 
 

Palavras-chave: Sublime; As metamorfoses; Ovídio; Longino. 

 

Abstract: 

 

The sublime, according to Longino, is connected to the idea of exaltation of the 
feelings, something that is admirable, impacting, but not exaggerated, it is something 
moderate, being associated to the divine. To Victor Hugo, the sublime is not 
exaggerated, it is about uniting, in the right measure, nature’s elements that represent 
the human thought, so as romantism spoke of things that were real, the union of 
grotesque and sublime. From the concepts of sublime, presented by Hugo and Longino,  
two myths from As metamorfoses wrote by Ovídio were analyzed, Narciso e Eco and 
Mirra . 
 
Key words: Sublime; As metamorfoses; Ovídio; Longino. 
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1 Introdução – Lançando os primeiros fios 

 

 

Ler As metamorfoses de Ovídio implica deixar-se levar por uma espécie de 

magia, é o mesmo que ser tomado por um encantamento, tamanha é a beleza das 

imagens apresentadas nessa narrativa. Tal beleza é fruto de um magistral trabalho de 

encadeamentos, tanto de mitos, palavras, figuras, como dos quadros das metamorfoses. 

Todo o texto é, como bem expressa Ítalo Calvino (1993, p.34), uma bela “tapeçaria de 

púrpura multicolorida”. O momento das transformações, mesmo com toda a dor e 

sofrimento, é digno de ser chamado de sublime. 

Para entender o sublime, ou o conceito por trás do pensamento estético da 

antiguidade clássica, a base teórica escolhida traz como principal referência o texto Do 

sublime, de Longino, mas apresenta também A poética, de Aristóteles, naquilo que ela 

se relaciona ao conceito apresentado pelo primeiro autor. Outro texto abordado em suas 

relações com o que apresenta Longino é Do grotesco e do sublime, de Victor Hugo, um 

dos textos mais emblemáticos acerca da temática do sublime. 

Embora o último autor esteja situado em um momento histórico diferente, cujo 

pensamento, romântico, tende a distanciar-se do pensamento clássico e mesmo romper 

com ele, é possível estabelecer relações com o que apresentam Aristóteles e Longino. 

Isso acontece, pois, mesmo afirmando-se moderno e contrapondo-se ao legado da 

antiguidade clássica, é possível encontrar vestígios desse legado no trabalho de Victor 

Hugo, afinal ele foi formado também por essa história. 

Jacques Le Goff (1984) afirma que a oposição entre antigo e moderno é ambigua 

e complexa, dependendo muito da maneira como esse antagonismo é posto em jogo 

“constituído pelas atitudes dos indivíduos, das sociedades e das épocas perante o 

passado.” (LE GOFF, 1984, p. 371). A atitude romântica era de ruptura com o passado, 

com o clássico, mas o próprio Victor Hugo, entretanto, não nega a importância dos 

clássicos para a poesia e o pensamento de sua época: 

É preciso inspirar-se nas fontes primitivas. É a mesma seiva, 
espalhada pelo solo, que produz todas as árvores da floresta, tão 
diversas quanto ao porte, aos frutos, e a folhagem. É a mesma 
natureza que fecunda e nutre os gênios mais diferentes. (HUGO, s/d, 
p.58) 
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O passado dos românticos, aquilo que os antecede, são os clássicos, ou a 

tradição clássica, e nesta tradição estão as fontes primitivas da literatura ocidental, as 

fontes nas quais, segundo Victor Hugo, os autores românticos deveriam buscar 

inspiração. 

Após o desenvolvimento do aporte teórico, será apresentada a obra a que se 

propõe a análise, pensando em elementos mais gerais, dentro de todo o texto d’As 

metamorfoses, que suscitam o sublime. 

Por fim, serão analisados mais cuidadosamente alguns mitos narrados por 

Ovídio, fazendo mesmo um rastreamento desses elementos de sublimação. A análise 

não será feita com base no original em Latim, mas em uma tradução em prosa de David 

Jardim Junior, numa edição publicada pela Ediouro em 1983. Essa tradução foi 

escolhida por três razões: é completa, apresenta todos os mitos; embora seja em prosa, 

não visa a simplificação; traz muitas notas explicativas a respeito das escolhas feitas 

pelo tradutor. 

Tratando as narrativas de Ovídio como mitos, foi adotada, no presente trabalho, 

uma concepção de mito acordo com o que apresenta Eliade: 

"[...] o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento 
ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’. [...] É 
sempre, portanto, a narrativa de uma ‘criação’: ele relata de que modo 
algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que 
realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente" (ELIADE, 
1986, p.11). 

Essa ideia de mito é adequada para se referir às narrativas apresentadas por Ovídio, pois 

em sua obra As metamorfoses conta não só a origem do mundo, como também a origem 

de plantas, animais e do próprio homem.  
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2 Estudo introdutório acerca do sublime (aporte teórico). 

 

 

O primeiro passo para lançar-se à essa análise d’ As metamorfoses é entender o 

conceito de sublime. Assim, o texto Do sublime, de Longino, foi escolhido como 

principal aporte teórico para a análise, numa tentativa de olhar a obra de Ovídio à luz de 

uma tendência estética da época, tendo em vista a especulação de que Longino viveu no 

século I a.C. assim como Ovídio. 

Em seu texto, Longino apresenta primeiramente o que é o sublime, sua 

definição, para em seguida falar de “como e por quais métodos pode ele [o sublime] ser 

obtido por nós” (LONGINO, 1988, p. 71). 

O sublime, de acordo com Longino, está relacionado à ideia de elevação dos 

sentimentos, aquilo que é admirável, impactante, algo que tem o poder de subjugar o 

ouvinte ou, neste caso, o leitor, “o sublime surgido no momento certo, tudo dispersa 

como um raio e manifesta, inteira, de um jato, a força do orador.” (LONGINO, 1988, 

p.72). Trata-se de um efeito que empolga, inspira a alma, ascende a soberba, alegra, 

exalta, desperta sentimentos elevados, pois “é da natureza de nossa alma deixar-se de 

certo modo empolgar-se pelo verdadeiro sublime, [...] como se ela mesma tivesse criado 

o que ouviu.” (LONGINO, 1988, p.76). 

Há também uma durabilidade daquilo que é sublime, ou seja, é algo que dura 

mais do que aquele breve instante em que é ouvido, ou lido, que transborda o tempo, vai 

além do que está no papel, que tem o poder de provocar reflexões. Mais exatamente, são 

aquelas palavras que, sempre que são proferidas, penetram o pensamento do ouvinte, 

pois 

Verdadeiramente grande é o texto com muita matéria para reflexão, de 
árdua ou, antes, impossível resistência e forte lembrança, difícil de 
apagar. Em resumo, considera belas e verdadeiramente sublimes as 
passagens que agradam sempre e a todos. (LONGINO, 1988, p.77). 

Longino apresenta este efeito não como algo natural, mas como resultado da 

genialidade associada à técnica. O sublime na verdade tem uma parte natural (o gênio) e 

uma que é adquirida (a técnica - arte). Sendo assim, é técnica, é arte, ou seja, existe uma 

técnica para o sublime, não basta ser genial sem conhecer a técnica. 
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Embora o autor ao longo de todo o texto traga como exemplos de sublime 

grandes “gênios” como Homero, ele assevera: deixados a si mesmos, sem os preceitos 

técnicos, sem apoio nem lastro, abandonados apenas a seus ímpetos e arrojo 

deseducado, os gênios correm perigo maior, pois, se muitas vezes precisam de esporas, 

muitas outras de freio. (LONGINO, 1988, p.72). 

Da maneira como isso é exposto a princípio, parece que todos, desde que bem 

treinados, são capazes de produzir o sublime, porém, mais adiante Longino deixa bem 

claro que pessoas comuns são incapazes de tal feito, pois lhes falta a genialidade, que é 

natural, impossível de ser adquirida, “as frases sublimes ocorrem às pessoas de 

sentimentos elevados” (LONGINO, 1988, p.78). Quando pessoas medíocres tentam 

alcançar o sublime acabam caindo nos vícios. 

Longino trata também dos vícios em que costumam incorrer aqueles que buscam 

a sublimação: empolamento (puerilidade); frieza; emoção deslocada. O empolamento 

ganha destaque no texto, pois, segundo o autor, é algo que ultrapassa o sublime, é o 

exagero, é típico daqueles que têm uma mentalidade pequena, é medíocre, e tenta ser 

grandioso, “deslizam para esse gênero aqueles que, aspirando à originalidade, ao 

rebuscado, e acima de tudo ao agrado, encalham no falso brilho e afetação.” 

(LONGINO, 1988, p.74). Também incorrem em erro aqueles que tentam criar algo 

novo, a inventividade é perigosa para o sublime, ou seja, é preciso caminhar na trilha 

dos mestres: Todos esses desaires, seja como for, nascem na literatura apenas por uma 

causa, a busca de novidade nas ideias, devido principalmente à qual desvariam os de 

hoje. (LONGINO, 1988, p.75). 

Em tudo que é exposto por Longino sobre a natureza do sublime é perceptível o 

desprezo pelo excesso, haja vista o que fala sobre o empolamento e que já foi 

mencionado anteriormente. 

O sublime é elevação (de tudo), mas sem exagero, algo comedido. É preciso 

tomar cuidado para não cair no vício do empolamento, que seria como o pedantismo. 

Isso lembra a questão da harmonia, que era importante para o pensamento clássico. 

Trata-se de encontrar a medida certa, nem muito, nem pouco, e esse valor fica expresso 

pelo autor quando ele alerta que “[...] nada é grande quando há grandeza em desprezá-lo 

[...]”. (LONGINO, 1988, p.76) 

Enquanto algo que eleva os sentimentos e inspira a alma e sendo fruto, até certo 

ponto, da genialidade que não está presente em qualquer homem, mas apenas nos 

grandes, o sublime está inclusive associado ao divino: 
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os escritores desse nível, embora muito longe de impecáveis, situam-
se todos acima da condição dos mortais; o emprego de suas outras 
qualidades denuncia neles a condição humana, mas o sublime os ergue 
quase à magnitude divina. A ausência de faltas exime de censura; a 
grandeza granjeia, a mais, a admiração. (LONGINO, 1988, p.105). 

O autor apresenta então, cinco fontes capazes de gerar o sublime, sendo duas 

delas naturais e as outras três adquiridas pela prática. As duas primeiras, as quais são em 

grande medida naturais, são: alçar-se a pensamentos sublimados; e emoção veemente e 

inspirada. As outras três são: determinada moldagem das figuras, estas podendo ser 

tanto de pensamentos quanto de palavras; nobreza da expressão, que diz respeito à 

escolha dos vocábulos e a linguagem figurada e elaborada; e a composição com vistas à 

dignidade e elevação, sendo que nesta estão inseridas todas as anteriores. 

No presente estudo não farei menção a duas fontes de sublime que envolvem 

diretamente a escolha de palavras e a construção do texto, são elas: nobreza da 

expressão; e determinada moldagem das figuras de palavras. Essa exclusão foi 

necessária uma vez que, para tratar destes aspectos, seria imprescindível trabalhar o 

texto original, observar as escolhas que o autor fez no latim, que palavras foram 

colocadas em quais lugares para provocar que efeitos, porém o texto de que me utilizo 

para o trabalho é uma tradução. Assim, os aspectos de que tratarei são: o alçamento a 

pensamentos sublimados; a veemência das emoções; a moldagem das figuras de 

pensamento; e a composição visando a elevação. 

Quando trata do alçamento a pensamentos sublimados e da emoção veemente e 

inspirada, que são em grande medida inatas, Longino destaca a importância do “dom 

inato da grandeza” que o orador tem, pois esse é o lugar propício para o sublime: 

“[...] de onde nasce o sublime: o verdadeiro orador não pode ter 
sentimentos rasteiros e ignóbeis. Com efeito, pessoas de pensamentos 
e ocupações mesquinhas e servis a vida toda é impossível que 
produzam algo admirável, merecedor de imortalidade; grandeza, 
naturalmente, existe nas palavras daqueles cujos pensamentos são 
graves. Assim é que as frases sublimes ocorrem às pessoas de 
sentimentos elevados [...].” (LONGINO, 1988, p.78) 

 Contudo, lembrando o que já foi destacado acerca da parte técnica do sublime, é 

necessário que esses gênios abordem temas que suscitem tal efeito estético. Não foi 

contando a história de pessoas medíocres que os grandes gênios conseguiram perpetuar-

se ao longo dos séculos, mas sim tratando dos grandes combates, dos heróis, dos deuses, 

das nações mais nobres. 
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Também não basta unir ao gênio apenas um mote que suscite o sublime, é 

preciso narrá-lo com emoção, a emoção digna desses assuntos. Longino ilustra essa 

necessidade comparando a Ilíada e com a Odisséia de Homero. O autor coloca a Ilíada 

como o auge da genialidade de Homero, fala dos combates, do heroísmo, e apresenta a 

Odisséia como uma genialidade decadente, sem a mesma “profusão de emoções em 

fluxo perpétuo, nem uma versatilidade oratória e densa de imaginação realista” 

(LONGINO, 1988, p.81) que aparece na Ilíada. 

O sublime está mais na composição das ideias do que nas próprias ideias, o 

poeta tem que fazer o ouvinte (leitor) sentir o medo, a dor, o sofrimento, a alegria, a 

angústia daquele momento que está sendo descrito. Esses efeitos são alcançados por 

meio da maneira pela qual o autor destrincha sua ideia. No caso do texto estudado no 

presente trabalho, As metamorfoses de Ovídio, não é possível fazer uma análise 

linguística observando as escolhas do autor, como já foi referido anteriormente, mas a 

“pintura” dos quadros dos mitos nos permite ter uma ideia das cores usadas por Ovídio. 

Assim, Longino trata das estratégias para que essa emoção sentida pelo orador 

possa ser sentida também pelo ouvinte. Trata, então, da moldagem das figuras de 

linguagem e de pensamento. Serão destacadas aqui algumas dessas figuras, 

especialmente aquelas que podem ser rastreadas na tradução, isto é, aquelas que não 

envolvem diretamente a escolha dos vocábulos. 

Um bom recurso, aventado por Longino, seria a amplificação, que acontece 

quando, nas frases, “o estilo se eleva gradativamente em frases que se acumulam 

cerradamente umas sobre as outras” (LONGINO, 1988, p.83). No entanto, esse recurso 

não deve ser usado sem “o condão do sublime”, pois com isso suprimir o sublime é 

incorrer em vício. A amplificação, que é um recurso linguístico que confere 

grandiosidade ao texto, embora possa ser confundida com o sublime, tem uma natureza 

bem distinta: 

“A meu ver, a distinção entre eles está em consistir o sublime numa 
elevação; a amplificação, numa abundância; por isso, o primeiro se 
acha muitas vezes até num único pensamento, enquanto a segunda se 
acompanha sempre de quantidade e certa redundância.” (LONGINO, 
1988, p.84) 

Outro caminho para alcançar o sublime é a imitação. É preciso imitar, como já 

referido anteriormente, os modelos dos grandes gênios. É necessário agir tal qual 

agiriam os mestres do passado. Isso é também uma maneira de alçar-se a pensamentos 
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elevados, uma maneira de desejar o sublime. Ao elaborar um trecho, é preciso que o 

orador se coloque algumas questões: 

como diria isso Homero, se calhasse? [...] como ouviria Homero, ou 
Demóstenes, se presentes, alguma coisa que eu dissesse assim? Como 
reagiriam? [...] se eu tiver escrito isso, como me ouvirá após mim toda 
a posteridade? (LONGINO, 1988, p.86). 

Principalmente a questão da posteridade é um ótimo caminho à elevação, é querer 

deixar um legado, não qualquer legado, mas algo que se perpetua através de gerações, 

tal qual os modelos que são imitados. 

Porém a imitação é sempre pior que o modelo, este é inatingível. De acordo com 

Longino é nobre imitar os modelos mesmo sabendo que o imitador será inferior ao 

imitado: 

[...] como um competidor jovem em frente dum lutador já de muito 
admirado; talvez emulasse com demasiado ardor e, por assim dizer, de 
lança em riste, não, porém, sem proveito; na expressão de Hesíodo, 
‘boa para a humanidade é tal disputa’. Belo, na verdade, e merecedor 
de coroa de glória é esse combate em que mesmo em ser derrotado 
pelas gerações anteriores não deixa de haver glória. (LONGINO, 
1988, p.86) 

Também essa questão de agir tal qual os grandes agiriam é uma maneira de 

preservar a tradição, é contra a inovação, bem ao contrário do que Victor Hugo falaria 

séculos depois, em meio ao romantismo. Hugo alegaria que as tradições tolhem o gênio, 

que é preciso inventividade. Vale ressaltar também que, para Longino, é justamente a 

inventividade que faz com que os poetas incorram em vícios. 

Outro recurso apresentado por Longino é a fantasia, ela torna visível através da 

palavra o que antes estava apenas no pensamento, era apenas imaginado. O objetivo da 

fantasia na poesia “é maravilhar”, provocar excitação. Está diretamente relacionada à 

veemência da emoção, isto é, é o trabalho de pintar, através de palavras, os 

pensamentos, sentimentos, emoções, das personagens vivendo aquele momento que está 

sendo narrado. É como a materialização, através da linguagem, de palavras, daquilo que 

está acontecendo, ou que se imagina que esteja acontecendo: 

“[...] chamamos fantasia indiferentemente todo pensamento que, de 
qualquer maneira, ocorra capaz de gerar uma palavra; mas hoje em dia 
o termo prevalece nos casos em que, inspirado e emocionado, parece-
te estares vendo o de que falas e o pões sob os olhos dos ouvintes.” 
(LONGINO, 1988, p.86) 
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Longino trata apenas das figuras “capazes de criar a grandiloquência”. Algumas 

dessas figuras serão apenas apresentadas, pois mais tarde serão melhor trabalhadas na 

análise das metamorfoses. As figuras são: apóstrofe, que seria um juramento, surgido no 

momento adequado para demonstrar a importância e o valor daquilo que está sendo 

exposto pelo orador; perguntas e respostas, dão vigor ao discurso, têm por objetivo não 

apenas elevar, mas também tornam o discurso mais convincente; associação de figuras; 

hipérbato, quando a ordem das palavras e dos pensamentos é tirada da “sequência 

regular”, esse recurso é típico dos momentos em que as emoções são tão violentas que é 

difícil controlá-las; poliptosos, é singularizar o plural e pluralizar o singular, isso 

provoca uma emoção inesperada, uma surpresa por transformar as coisas em seu oposto; 

mudança de tempo verbal, quando os fatos passados são apresentados como se fossem 

presentes; mudança de pessoa verbal, quando o orador toma o lugar dos personagens. 

O sublime não é o comum, é o raro, aquilo que nos provoca admiração 

justamente pelo fato de ser raro, daí elevado, perfeito, comparado aos deuses: [...] as 

coisas úteis ou apenas necessárias ao homem são encontradiças, mas o que suscita 

admiração é sempre raro.” (LONGINO, 1988, p. 105) 

A perfeição, de acordo com Longino, é uma aliança entre arte e natureza, “[...] o 

sublime, embora não mantenha tom uniforme, é fruto da genialidade, convém, em tudo, 

pedir à arte que ajude a natureza, pois talvez consista a perfeição numa aliança estreita 

de ambas.” (LONGINO, 1988, p. 106). Assim, o sublime é algo que pode ser edificado 

pela harmonia, a colocação harmônica das palavras, sendo a harmonia um recurso 

natural, “mas também um maravilhoso instrumento de grandiloquência e emoção” 

(LONGINO, 1988, p. 108). 

Remontando a origem do que Longino apresenta como sublime, encontramos 

Aristóteles (viveu no século IV a.C.) que já em sua retórica trata das regras do bem 

dizer, de como deixar o discurso elevado, e que na sua Poética apresenta elementos que 

tornam a literatura maior, que permitem que o trabalho do escritor seja elevado, digno 

de ser imitado, como seria observado mais tarde por Longino. 

O filósofo grego também fala de imitação, beleza e elevação. A arte é 

apresentada, na poética, como imitação, mímesis, mas não necessariamente imitação de 

algo que já existe, é possível criar. Nesse sentido a arte é também representação. Uma 

vez que, de acordo com o autor, imitar é algo natural ao homem, bem como prazeroso, a 

origem da poesia seria um melhoramento dos dons naturais para a imitação, melodia e 
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ritmo. Os homens que eram melhor dotados nesses dons foram aprimorando suas 

improvisações até darem origem ao que ficou conhecido como poesia. 

Assim, “a poesia diversificou-se conforme o gênio dos autores: uns, mais graves, 

representavam as ações nobres e as de pessoas nobres; outros, mais vulgares, as do 

vulgo” (ARISTÓTELES, 1988, p. 22). Nesse trecho já é perceptível a distinção entre o 

nobre e o vulgar, que se refere à tragédia e à comédia, respectivamente. Por que não 

arriscar também a distinção entre o grotesco e o sublime que seriam apresentados por 

Victor Hugo? E mais adiante Aristóteles já põe a tragédia e a epopéia como gêneros 

superiores. Sendo a tragédia o gênero nobre é possível relacioná-la ao que é apresentado 

como sublime, tanto nos termos de Longino quanto nos de Victor Hugo. 

Na poética, Aristóteles faz uma diferenciação entre diversas formas de poema, 

distinguindo especialmente três gêneros: a epopéia; a tragédia; e a comédia. São 

apresentados os elementos que compõem cada um desses gêneros, assim, a poesia, bem 

como todas as artes, “diferem entre si em três pontos: imitam ou por meios diferentes, 

ou objetos diferentes, ou de maneira diferente e não a mesma.” (ARISTÓTELES, 1988, 

p. 19). 

Os meios pelos quais imitam são três: ritmo; palavra; e melodia. Os objetos 

imitados são as pessoas em ação, estas podem ser melhores, piores ou iguais. Por fim, 

os modos, a maneira como representa a obra, são: narrativa, podendo ser em primeira ou 

terceira pessoa, é o caso da epopéia; personagens em ação, é o caso das tragédias e 

comédias; e expressão em primeira pessoa, como a lírica, por exemplo. 

A tragédia e a comédia fazem uso de todos os meios e são representadas por 

personagens em ação. O que distigue os dois gêneros é o objeto que imitam: na tragédia 

são imitadas pessoas melhores que nós (os espectadores/leitores), assim como na 

epopéia, e na comédia são imitadas pessoas piores que nós. Aristóteles, ao longo do 

texto, faz uso de termos opostos para se referir à tragédia e à comédia, colocando esta 

como vulgar e aquela como algo nobre: superior e inferior, quanto ao gênero; boas e 

más, quanto às pessoas em ação; virtude e vício, quanto às ações; melhores e piores, os 

personagens em relação às pessoas. 

Essa distinção entre o que é nobre e o que é vulgar está relacionada ao conceito 

de sublime apresentado por Longino, pois se para este o sublime é uma elevação, algo 

que inspira emoções, a tragédia aristotélica também provoca um efeito arrebatador ao 

publico: 
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É a tragédia a representação de uma ação grave, de alguma extensão e 
completa, em linguagem exornada, cada parte com o seu atavio 
adequado, com atores agindo, não narrando, a qual, inspirando pena e 
temor, opera a catarse própria dessas emoções. (ARISTÓTELES, 
1988, p. 24). 

Esse sentimento catártico pode ser diretamente relacionado ao sublime. 

A tragédia contém, assim, seis elementos: fábula, caracteres, falas, ideias, 

espetáculo e canto. Dois são meios: os cantos e as falas; um é a maneira: o espetáculo; e 

três são os objetos: fábula; caracteres; e ideias. Dentre essas partes, Aristóteles destaca a 

importância da fábula, a reunião das ações, “além disso os mais importantes meios de 

fascinação das tragédias são partes da fábula, isto é, as peripécias e os reconhecimetos.” 

(ARISTÓTELES, 1988, p.26). Peripécia e reconhecimento são recursos que podem ser 

utilizados na contrução das tragédias, o primeiro trata-se de uma mudança de estado, de 

feliz para triste, por exemplo, o segundo é uma mudança do desconhecimento para o 

conhecimento. Em uma fábula complexa é o reconhecimento que costuma gerar a 

peripécia e esses recursos são determinantes para o efeito trágico, a catarse. Um terceiro 

elemento da fábula é o patético. Esse efeito “consiste numa ação que produz destruição 

ou sofrimento, como mortes em cena, dores cruciantes, ferimentos e ocorrências desse 

gênero.” (ARISTÓTELES, 1988, p.31). 

Quanto mais complexa for a tragédia, maior a sua beleza. Uma fábula complexa 

consiste em uma mudança de fortuna com peripécia ou reconhecimento ou ambas. 

Assim, também deve imitar ações que inspirem “temor e pena”: a pena, com relação 

àquele que recebe seu infortúnio; o temor, com relação ao nosso semelhante. 

(ARISTÓTELES, 1988, p.32). Além disso, é melhor quando a peripécia acontece entre 

pessoas que se querem bem, pois se o infortúnio vem através de um erro, e não de 

maldade, então haverá sentimentos que provocam o efeito catártico. 

Ambos os filósofos em questão convergem também nas questões que levantam 

acerca dos autores. De acordo com Aristóteles, “a poesia diversificou-se conforme o 

gênio dos autores: uns, mais graves, representavam as ações nobres e as de pessoas 

nobres; outros, mais vulgares, as do vulgo” (ARISTÓTELES, 1988, p. 22), isto é, os 

autores “segundo a inclinação natural” pendiam ou para a tragédia ou para a comédia. 

Mais adiante ele fala que um autor é superior tanto pelo conhecimento da arte quanto 

pelo seu gênio, assim como Longino apresenta o autor capaz de produzir o sublime, que 

é uma questão de técnica e de nobreza de gênero. 
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Aristóteles não fala em sublime, mas fala em arrebatamento e beleza, por isso 

também pode ser relacionado ao conceito de Longino. Quando o autor da poética fala 

em belo ele também trata dos elementos que tornam a obra bela: o belo reside na 

extensão e na ordem [...] é mister que as fábulas tenham uma extensão que a memória 

possa abranger inteira. (ARISTÓTELES, 1988, p.27). Essa questão da extensão remete 

a algo que já foi localizado em Longino: a harmonia. 

Essa harmonia não se refere apenas ao que é belo, mas ao patético, a imitação 

daquilo que provoca dor, mas que mesmo assim é fonte de prazer, “acontece na 

realidade: das coisas cuja visão é penosa temos prazer em comtemplar a imagem quanto 

mais perfeita; por exemplo as formas dos bichos mais desprezíveis e dos cadáveres.” 

(ARISTÓTELES, 1988, p.22). Nesse sentido, o feio, em união com o belo, é o que pode 

ser considerado harmônico, e até mesmo sublime, ou catártico. 

Essa ideia de sublime enquanto algo harmônico também é encontrada em Victor 

Hugo, assunto de que trata no prefácio a seu drama Cromwell. Nesse texto, Hugo trata 

do que ele chama de “drama moderno”, uma literatura que, diferentemente da literatura 

clássica, valoriza o feio, o grotesco, e é com esse elemento que se constitui o sublime. 

É que o belo, para falar humanamente, não é senão a forma 
considerada na sua mais simples relação, na sua absoluta simetria, na 
sua mais íntima harmonia com nossa organização. Portanto oferece 
sempre um conjunto completo, mas restrito como nós. O que 
chamamos o feio, ao contrário, é um pormenor de um grande conjunto 
que nos escapa, e que se harmoniza, não com o homem, mas com toda 
a criação. (HUGO, s/d, p.33). 

Embora o autor francês se proponha a apresentar uma nova ideia de arte, essa 

ideia também tem como objetivo o sublime, essa arte, assim como apresentam Longino 

e Aristóteles, é resultado de um trabalho que associa “inspiração”, gênio, e técnica. 

Mesmo que no romantismo se apresente um novo drama, o qual seria contrário ao teatro 

clássico, há a mesma busca por aquilo que melhor, e de maneira mais bela, representa o 

pensamento ou sentimento do homem que vive aquele momento da história. 

Hugo apresenta, então, o drama como aquilo que representa o real: 

A poesia nascida do cristianismo, a poesia de nosso tempo é, pois, o 
drama; o caráter do drama é o real; o real resulta da combinação bem 
natural de dois tipos, o sublime e o grotesco, que se cruzam no drama, 
como se cruzam na vida e na criação. Porque a verdadeira poesia, a 
poesia completa, está na harmonia dos contrários. [...] tudo que está na 
natureza está na arte. (HUGO, s/d, p.42) 
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Essa harmonia e natureza de que trata o autor de Cromwell são as mesmas apresentadas 

por Longino e Aristóteles, respectivamente. O sublime não consiste em exagero, trata-se 

de juntar na medida certa os elementos da natureza que representam o pensamento 

humano. De acordo com Octavio Paz, no romantismo há o culto à sensibilidade e à 

paixão e esse 

é um culto polêmico, no qual se desdobra um tema dual: a exaltação 
da natureza é tanto uma crítica moral e política da civilização como a 
afirmação de um tempo anterior à história. Paixão e sensibilidade 
representam o natural: o genuíno ante o artificial, o simples diante do 
complexo, a originalidade real diante da falsa novidade. (PAZ, 1984, 
p.56). 

Assim, o romantismo tratava daquilo que era real, a união entre o grotesco e o sublime, 

“é da fecunda união do tipo grotesco com o tipo sublime que nasce o gênio moderno” 

(HUGO, s/d, pp. 26-27). 

Para Victor Hugo, tudo no teatro grego era grandioso demais, os heróis estavam 

muito próximos do divino, era um período épico, e “a epopéia soleniza a história” 

(HUGO, s/d, p. 37). O drama moderno, entretanto, pinta a vida, tem como característica 

a “verdade”, assim, “eis uma nova forma que se desenvolve na arte. Este tipo, é o 

grotesco. Esta forma é a comédia.” (HUGO, s/d, p. 26). Segundo o autor, essa é a 

principal diferença entre a literatura clássica e a literatura romântica, esse novo 

elemento que surge para mostrar a verdade das coisas, para representar o real, o drama 

do pensamento humano. 

Isso não significa que o grotesco não existisse no período clássico, ele estava lá 

todo o tempo, havia a comédia, e mesmo nas tragédias e nas epopéias, assim como nos 

mitos: Os tritões, os sátiros, os cíclopes, são grotescos; as sereias, as fúrias, as parcas, as 

harpias, são grotescas (HUGO, s/d, p. 28). A questão é que, naquele momento da 

história, o grotesco era menos valorizado, era dissimulado e mesmo ofuscado e 

esquecido em meio a tanta nobreza e elevação nas epopéias e tragédias. 

Os sátiros, os tritões, as sereias, são apenas disformes. As parcas, as 
harpias são antes horrendas por seus atributos que por seus traços; as 
fúrias são belas, e chamam-nas eumênides, isto é, doces, benfazejas. 
Há um véu de grandeza ou divindade sobre outros grotescos. Polifemo 
é gigante; Midas é rei; Sileno é deus. (HUGO, s/d, p. 28). 

O próprio Victor Hugo reconhece que o grotesco esteve lá no classissismo, a 

diferença é que esse período da história, e daí da poesia, foi regido por um ou outro 

elemento, enquanto que no romantismo o grotesco ganha visibilidade, ele deve ser 
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descrito, se lhe atribui um papel importante, tão importante quanto o do próprio 

sublime. “Há tudo em tudo; só que existe em cada coisa um elemento gerador ao qual se 

subordinam todos os outros, e que impõem ao conjunto seu caráter próprio.” (HUGO, 

s/d, p.39). 

Diante da impossibilidade de negar a importância dos clássicos para humanidade 

ao longo da história para a constituição do romantismo, Hugo diz que é preciso inspirar-

se neles. O prórpio Shakespeare, o nome que representa o drama moderno, é 

apresentado por Victor Hugo como alguém que bebeu das fontes clássicas: É certo 

ainda que a série dos dramas-crônicas de Shakespeare apresenta um grande aspecto de 

epopéia. (HUGO, s/d, pp. 39-40). 

Nesse sentido, o autor romântico assemelha-se a Longino, uma vez que para este 

o primeiro passo para alcançar o sublime é alçar-se a pensamentos sublimados. Não 

seria, pois, uma forma de alçar-se a pensamentos sublimados inspirar-se naqueles 

modelos clássicos de beleza? 

Victor Hugo critica, entretanto, a imitação pura e simples, aquela de fazer tal 

qual fizeram os antigos. No período romântico, o homem se põe no centro de um 

processo de ruptura com o que foi o movimento do renascimento. O homem quer 

romper, criar o novo, daí surgem as revoluções. Segundo Octavio Paz, “para os antigos 

o agora repete o ontem, para os modernos é a sua negação” (PAZ, 1984, p. 21). Esse é o 

pensamento romântico, de ruptura, portanto a imitação não é bem vinda. 

“Repete-se, entretanto, e repetir-se-á algum tempo ainda, sem dúvida: 
- Sigam as regras! Imitem os modelos! Foram as regras que formaram 
os modelos! – Um momento! Há neste caso duas espécies de modelos, 
os que se fizeram segundo as regras, e, antes deles, os que segundo os 
quais, se fizeram as regras. Ora, em qual destas duas categorias o 
gênio deve procurar um lugar?” (HUGO, s/d, p. 55). 

Mesmo que Victor Hugo admita que os modernos acabam por relacionar-se 

diretamente aos antigos, certamente não são os clássicos que devem ser imitados, pois 

seu teatro era diferente. Imitar os modernos, entretanto, seria o mesmo que imitar 

imitações. O autor critica inclusive aqueles que, assim como Longino, dizem que é 

preciso imitar e ao mesmo tempo alegam que “os modelos são inimitáveis”. 

Hugo alega que as poéticas propiciam a mediocridade, mas ao mesmo tempo ele 

próprio está fazendo uma poética. Assim como os antigos Aristóteles e Longino o 

fizeram, o moderno Hugo está falando da forma que a arte deve ser. A liberdade, ou a 

falsa impressão de liberdade, a inventividade, é a regra da poética do autor de 
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Cromwell, pois, mesmo tentando romper com a tradição, ele acaba fazendo aquilo que 

fizeram os clássicos, criando sua própria tradição. De acordo com Octavio Paz, o 

moderno é uma tradição do heterogêneo: 

a antiga tradição era sempre a mesma, a moderna é sempre diferente. 
A primeira postula a unidade entre o passado e o hoje; a segunda, não 
satisfeita em ressaltar a diferença entre ambos, afirma que esse 
passado não é único, mas sim plural. [...] O moderno é auto-suficiente: 
cada vez que aparece, funda sua própria tradição. (PAZ, 1984, p.18). 

 

O autor de Cromwell critica, então, as poéticas, pois a arte das poéticas, que dita 

regras, limita o gênio, o autor, “a arte não conta com a mediocridade. Não lhe prescreve 

nada; não a conhece; a mediocridade não existe para ela. A arte dá asas e não muletas.” 

(HUGO, s/d, p. 56). Assim, o gênio deve seguir apenas as regras da natureza, isto é, 

deve antes descobrir as regras da natureza, para então, segui-las. 

Há diferença entre a realidade da arte e a realidade da natureza, “a verdade da 

arte não poderia jamais ser, assim como vários disseram, a realidade absoluta. A arte 

não pode representar a própria coisa.” (HUGO, s/d, p. 60). Nesse sentido, Hugo 

converge com o que Aristóteles fala a respeito da verossimilhança: 

O teatro é um ponto de ótica. Tudo o que existe no mundo, na história, 
na vida, no homem, tudo deve e pode aí refletir-se, mas sob a varinha 
mágica da arte. [...] Assim a finalidade da arte é quase divina: 
ressuscitar, se trata da história; criar se trata da poesia. (HUGO, s/d, p. 
61). 

É possível associar essa última parte, que fala a respeito da função divina da 

arte, ao que Longino apresenta como sublime. Victor Hugo também associa o poeta ao 

divino: Como Deus, o verdadeiro poeta está por toda parte presente, ao mesmo tempo, 

na sua obra. (HUGO, s/d, p. 63). 

O drama é o gênero que funde o grotesco e o sublime, a comédia e a tragédia, 

representa o homem tal qual ele é. No drama, as coisas se encadeiam como na realidade: 

Porque, como já estabelecemos, o drama, é o grotesco com o sublime, a alma sob o 

corpo, é uma tragédia sob a comédia. (HUGO, s/d, p.84). O drama é também o sublime 

e pode ser encontrado nas metamorfoses apresentadas por Ovídio, especialmente porque 

o clássico sobreviveu no drama moderno. 

Assim, depois de discorrer acerca do aporte teórico eleito para nortear esse 

estudo, faz-se necessário falar do autor e da obra a ser estudada. 
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3 Sublimação n’As metamorfoses (d)e Ovídio 

 

 

O autor d’As metamorfoses, Ovídio (Publius Ouidius Naso), viveu entre 43 a.C. 

e 17 d.C., na transição da República para o Império Romano. Estudou retórica e até 

exerceu alguns cargos políticos, mas dedicou-se à poesia, escrevendo obras de 

expressividade que o tornaram famoso não só na Roma de Augusto, como também o 

eternizaram como um dos grandes nomes da literatura latina. Por volta do ano 9 d.C. foi 

exilado, porém as razões que o levaram ao exílio não ficaram bem esclarecidas para a 

história. 

Ovídio presenciou e contribuiu para a restauração, proposta por Augusto, dos 

antigos valores religiosos, morais e filosóficos de Roma, era a Pax Romana e a busca 

pela nova Idade de Ouro. Na literatura, os poetas fizeram uso da 

imaginação para idealizar a época distante em que Roma estava firme, 
e a literatura histórica do período [...] mostra o mesmo espírito, que 
surge ainda nas obras que tratam da constituição e religião primitivas 
de Roma. (ROSTOVTZEFF, 1986, p.189). 

Nesse período, o propósito da arte era mostrar “a grandeza de Roma e de Augusto” 

(ROSTOVTZEFF, 1986, p.191). Augusto financiava muitos poetas, Horácio e Virgílio, 

por exemplo, mas as obras desses poetas não exaltavam diretamente o nome de augusto, 

era preciso ler nas entrelinhas para isso. Ovídio também teve algumas obras 

patrocinadas pelo Império. 

Entre as obras mais famosas de Ovídio encontra-se As metamorfoses, escrita já 

em uma fase mais madura da vida do autor, durante o período em que esteve exilado. 

Embora essa obra não tenha sido patrocinada pelo Império, nela está impresso esse 

mesmo sentimento da Idade de Augusto. O poema, dividido em quinze livros, é 

composto originalmente em hexâmetros e reconta duzentos e quarenta e seis mitos de 

origem. São mitos que explicam a origem de vários animais, plantas e até mesmo do 

mundo e do homem. 

O construto narrativo composto por Ovídio cobre toda a história da humanidade, 

desde a gênese do mundo, no Livro I, até a metamorfose de Júlio César, no Livro XV, 

no último mito contado por Ovídio em que já aparece a figura de Augusto em toda a sua 
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magnitude e cujos grandes feitos já são profetizados por Vênus. A narrativa parte do 

Caos, passa pela reorganização do mundo, a criação do homem, as quatro idades, o 

dilúvio, apresenta as famílias e figuras mais ilustres da história, como Hércules, 

Aquiles, Odisseu, Pitágoras, entre outros, até chegar ao período do Império Romano, 

quando, depois da morte de Júlio César, Augusto governa. 

Ovídio, mesmo tendo se encarregado de contar toda a história, não deixou 

nenhuma lacuna em sua narrativa. As lacunas temporais certamente existiram, porém os 

mitos foram tão bem encadeados, as metamorfoses foram tão bem amarradas, que o 

construto narrativo é uno. Cada um dos quadros apresentados pelo autor estão 

entrelaçados, costurados uns aos outros, formando um tecido, uma verdadeira colcha de 

retalhos da história. 

Ao longo da obra, há uma espécie de ponto que costura cada mito ao seu 

sucessor e todos os mitos estão ligados por esse fio. Um personagem de um mito é o 

mote para a próxima narrativa, ou uma relação de parentesco é a deixa para apresentar 

mais um caso que termina numa metamorfose, algumas vezes é o lugar em que se 

desenrola a história, ou um deus que aparece contando a metamorfose seguinte. O fato é 

que não há mitos aleatórios, mas apenas um enredamento de mitos. 

O trabalho foi tão engenhoso que em alguns mitos Ovídio faz pausas estratégicas 

e mesmo essas pausas não interropem o ritmo da obra. As metamorfoses são sempre 

contínuas, quando há uma quebra é essa quebra que dá a continuidade. Um exemplo é o 

que acontece com o mito de Orfeu. A abertura do livro X apresenta a história da morte 

de Eurídice, esposa de Orfeu e como, depois de ela ter morrido duas vezes, Orfeu recusa 

o amor de todas as outras mulheres. Depois, o livro XI começa contando a morte de 

Orfeu, como ele morreu pelo fato de recusar o amor de outras mulheres. Aquela 

informação lançada no livro X é importante para dar continuidade, no livro XI, à grande 

narrativa de Ovídio. 

Tendo o autor contado em versos e de maneira tão bem encadeada os mitos de 

origem, surge a questão: que gênero literário seria esse no qual Ovídio compôs sua 

obra? Essa é uma questão um tanto polêmica e inconclusiva, como apresenta Zélia de 

Almeida Cardoso em seu livro A literatura Latina: 

É difícil classificar-se esse poema de Ovídio em relação a uma espécie 
ou gênero literário. Não é uma epopéia, apesar do tom épico, dos 
versos hexâmetros e do emprego sistemático da narração. Não se 
caracteriza também como poema didático, pois que, mesmo que 
quiséssemos considerá-lo como uma tentativa de explicar o universo 
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pela teoria neopitagórica que admite a reencarnação da alma, iríamos 
esbarrar, sem dúvida, na falta de qualquer fundamentação científica, 
[...]. Preferimos, portanto, considerá-lo como um texto bastante 
próximo dos poemas líricos: uma sucessão de quadros coloridos e 
belos, onde não falta o movimento, a caracterização pessoal e a 
expressão da sentimentalidade. (CARDOSO, 2003, p. 83). 

Os mitos d’As metamorfoses são oriundos da cultura grega, mas no momento em 

que são reunidos por Ovídio, principalmente pela maneira como são reunidos, passam a 

fazer parte da literatura latina, que justamente na época de Augusto encontra seu 

apogeu. Antes das conquistas dos territórios gregos, Roma não tinha uma cultura 

literária, “costuma-se considerar como marco inicial da literatura latina a tradução da 

Odisséia, feita por Lívio Andronico nas proximidades de 240 a.C.” (CARDOSO, 2003, 

p.IX). 

A literatura latina surge do contato com a cultura grega. Num primeiro momento 

acontecem as traduções, depois os autores romanos imitam os modelos gregos, para 

então, na época de Augusto, os poetas de Roma emularem os modelos e constituirem 

uma literatura de Roma. Mais do que imitar, o conceito de emulação está associado à 

superação do modelo imitado. A relação entre o escritor e o modelo é “dúbia, de 

cuidado e ciúme, zelo e inveja, simultaneamente. Ao mesmo tempo que o escritor 

admira seu modelo, guarda-lhe inveja, mas uma inveja positiva.” (SALTARELLI, 2010, 

p.52). Essa inveja ocorre no sentido de querer se tornar o modelo, o que inpulsiona a 

superação do modelo. 

Esse conceito é importante para que se compreenda melhor o trabalho de 

encadeamentos realizado por Ovídio, bem como se possa rastrear em sua obra o efeito 

de sublime. N’As metamorfoses estão reunidos uma variedade de mitos e histórias 

advindos da cultura grega e que eram já amplamente conhecidos pelos romanos, 

estavam incorparados à cultura latina. Personagens como Medeia, Édipo, Aquiles, 

Hércules, todos consagrados por poetas gregos, têm sua história recontada por Ovídio, 

que consegue dar uma unidade para todas essas diferentes histórias e outros mitos. 

Não importa que Homero tenha escrito toda uma epopéia contando os feitos de 

Aquiles, ou que Sófocles tenha escrito uma tragédia relatando os infortúnios de Édipo, o 

trabalho de Ovídio não é diminuído por isso, ao contrário, tendo emulado esses nomes 

consagrados, o autor latino ganha em grandiosidade. Uma epopéia não tira o brilho com 

que Ovídio conta a história de Aquiles, pois n’As metamorfoses essa história tem outra 

função, assume outro aspecto, está ligada a tantas outras narrativas que torna-se um 

pedaço de um todo muito mais amplo. 
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Assim, o trabalho de Ovídio consistiu em não apenas recontar, mas também 

reinventar esses mitos e histórias, tornando-os parte de uma história maior, a história da 

humanidade, que vai culminar com o início do Império Romano. 

Além de tudo o que já foi dito, há uma razão para considerar As metamorfoses 

uma obra digna de receber o epônimo “sublime”: essa obra ultrapassou séculos, 

atravessou o tempo e ainda hoje, a cada nova leitura, tem o que dizer. Ovídio deixou seu 

legado à humanidade, é o modelo, o canône, o clássico: 

[os] clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo 
as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços 
que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais 
simplesmente na linguagem ou nos costumes). (CALVINO, 1993, 
p.11). 

Logo, de acordo com a concepção de sublime apresentada neste trabalho, o autor latino 

alçou sua obra ao sublime. 

Além de contínuo, é possível tratar esse clássico latino como contíguo, pois 

todas esses mitos continuam próximos a nós por várias razões. Ou os personagens são 

passionais, ou fracos diante da imponência divina, ou então são falhos, como qualquer 

ser humano. Mesmo os deuses são falhos, embora não devam ser afrontados, haja vista 

o que aconteceu a Aracne, e tão pouco rejeitados. De qualquer maneira, o texto de 

Ovídio, embora uno e bem amarrado, deixa margem para inúmeras leituras: 

As Metamorfoses pretendem representar o conjunto do que é passível 
de ser narrado transmitido pela literatura com toda a força de imagens 
e de significados que ele comporta, sem decidir – segundo a 
ambiguidade propriamente mítica – entre as chaves de leitura possível. 
(CALVINO, 1993, p.35). 

Antes de dar início a uma análise mais detalhada de alguns mitos, é importante 

ressaltar alguns aspectos mais gerais que percorrem toda a narrativa de Ovídio e que 

contribuem para alçá-la ao posto de sublime. 

Retomando especialmente o conceito de Longino, a primeira fonte de sublime 

que é possível destacar n’As metamorfoses é “a composição com vistas à dignidade e 

elevação”, o que fica claro logo no início do Livro I, antes mesmo de começar a 

narrativa da Origem do Mundo, quando invoca a inspiração dos deuses:  

É meu intento contar como os seres assumiram novas formas. Ó 
deuses – eis que fostes vós que os mudastes – favorecei o meu intento, 
e conduzi, ininterruptamente, o meu poema, desde a origem do mundo 
até o meu tempo. (OVÍDIO, 1983, p.11). 
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Além do intento grandioso, Ovídio invoca os deuses pedindo que eles conduzam 

seu poema, colocando-o próximo ao que é divino, o que por si só já é uma maneira de 

“alçar-se a pensamentos sublimados”, uma vez que o sublime está relacionado também 

ao divino. Inclusive o fato de serem os deuses os responsáveis pelas metamorfoses já é 

um indício de que o que está em questão é de alguma maneira elevado. 

Outro aspecto que deve ser considerado para a sublimação da obra é o fato de 

que os personagens não são pessoas comuns, são reis e rainhas, filhos de deuses, heróis, 

a mais alta estirpe ou ainda são pessoas que se destacam por algum talento, como é o 

caso de Aracne, que é uma fiandeira tão extraordinária que chega a ser comparada a 

Atenas. É esse tipo de personagem que é apresentado nas tragédias e nas epopéias, que 

são os gêneros superiores de acordo com Aristóteles. 

Inclusive essas personagens, que já são nobres, são metamorfoseadas em flores, 

árvores, rios, animais, elementos da natureza enfim, que guardam sempre uma 

característica que os identifica com sua vida humana. O momento dessa trasformação é 

algo aterrorizante e ao mesmo tempo libertador. As metamorfoses acontecem por um 

castigo de algum deus furioso ou por uma graça, a resposta a uma súplica que torna esse 

personagem ainda mais nobre, mas em ambos os casos há sempre uma dor, um grande 

sofrimento que ou comove um deus, no caso dos que ganham alguma graça, ou satisfaz 

um deus vingativo. 

Esse sofrimento excruciante, essa imagem aterradora de um ser humano sendo 

transmutado é associada à beleza da libertação formando um belíssimo quadro, mais do 

que belo é sublime. Essa união entre o belo e o feio ou grotesco, nos termos de Victor 

Hugo, é a própria manifestação do sublime, é o que provoca a catarse. Assim, todo esse 

martírio é necessário para a purificação, o personagem na maioria das vezes é 

transformado em algo que se eleva, que vai em direção a algo maior, ou aves que vão ao 

céu, ou o rio que corre para o mar, ou ainda plantas que crescem de baixo para cima, 

começando pela raiz e subindo até copa de uma árvore ou uma flor desabrochada. 
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4 Tecendo análises 

 

 

Tendo já abordado de um modo mais geral a estética do sublime n’As 

metamorfoses de Ovídio, serão, então, analisados mais atentamente dois mitos: Narciso 

e Eco, narrados juntos no Livro III ; e Mirra , encontrado no Livro X. A escolha desses 

mitos foi feita com base em alguns critérios. 

O objetivo é fazer uma espécie de análise ilustrativa, analisar uma amostra 

pequena de mitos, porém estudar atentamente a estética do sublime presente neles, por 

isso foram escolhidas apenas duas narrativas. Embora o número seja mínimo diante das 

centenas de histórias apresentadas por Ovídio, os escolhidos são representativos daquilo 

que usualmente acontece em todos os outros mitos. Eco transforma-se em pedra devido 

a um amor não correspondido; Narciso, pelo desespero de uma paixão impossível, 

definha diante da própria imagem ao ponto de transformar-se em uma flor; e Mirra, 

como uma maneira de punir-se, suplica que algum deus a exclua tanto do mundo dos 

mortos, quanto do mundo dos vivos, pois não é digna de nenhum dos dois, assim, como 

se recebesse uma benção, é transformada em árvore. 

Geralmente as personagens que sofrem metamorfoses ou estão sendo castigadas, 

devido a suas atitudes, ou recebendo uma “bênção”, como salvação, ou ainda sendo 

objetos de um capricho divino, por desafiarem os deuses, o que também pode ser 

considerado um castigo. De qualquer maneira, são as atitudes dos personagens que 

levam à metamorfose, esta, por sua vez, é uma forma de purificação, é um rito de 

passagem. O mesmo acontece com os personagens das tragédias, isto é, o sofredor deve 

ter cometido um erro, não pode ser perfeito nem medíocre, deve passar da felicidade 

para a tristeza, provocando com isso pena e temor no público. Além desse, outros 

elementos das tragédias serão apontados na análise. 
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4.1 Narciso e Eco: o grotesco no reverso do sublime 

 

 

De acordo com Victor Hugo, “ela [a poesia] se porá a fazer como a natureza, a 

misturar nas suas criações, sem entretanto confundi-las, a sombra com a luz, o grotesco 

com o sublime [...]” (HUGO, s/d, p.25). Ao longo da análise do mito Narciso e Eco, 

será apresentada a maneira como Ovídio mistura em suas criações o grotesco e o 

sublime. 

As narrativas de Eco e Narciso estão interligadas, atadas pelo nó do fio que 

conduz toda a obra, os personagens habitam o mesmo quadro dentro da colcha de 

retalhos das metamorfoses. A história de Eco, porém, começou antes da de Narciso, 

pois antes de se apaixonar pelo belo rapaz a ninfa já havia sido castigada por Juno e 

perdera a capacidade de falar, podia apenas repetir as palavras e sons que ouvia de 

outras pessoas. 

O elo entre o mito Narciso e Eco e o anterior, Tirésias, é o próprio vidente que 

faz no início da narrativa de Narciso, quando perguntado a respeito da longevidade do 

menino, assevera que terá uma vida longa apenas “se não se conhecer”. É, então, 

apresentado o jovem, belo e de “formas delicadas”, Narciso, aos dezesseis anos, objeto 

de amor de muitos moços e moças, mas que em sua “soberba” nunca se deixara 

envolver por este sentimento. Foi esse rapaz que, certo dia, Eco avistou vagando pelos 

campos e, como tantas outras, por ele se apaixonou sem ser correspondida. A ninfa 

seguia-lhe os passos, queria aproximar-se e dirigir ao rapaz as mais ternas revelações, 

mas as únicas palavras que podia emitir eram as que repetia de outras pessoas. 

Em um momento, Narciso, afastado de seus companheiros, pergunta “Aqui não 

há alguém?”, ao que Eco, que estava escondida, imediatamente responde “Há alguém”, 

assim a ninfa vai repetindo as palavras do moço até que finalmente sai da floresta e 

corre até o objeto de seu desejo para abraçá-lo, porém é rejeitada. Envergonhada, 

esconde-se na floresta, o amor inflama-a e consome seu corpo até o ponto em que 

restam apenas sua voz e seus ossos, transformando-se assim em pedra. 

A narrativa retorna para Narciso, o qual, depois de recusar tantos amores, acaba 

sofrendo um castigo infligido pela deusa da vingança a pedido de um jovem rejeitado: 

Narciso amou a única coisa que jamais poderia ter, a sua própria imagem. Quando 

ajoelhou-se diante de uma fonte jamais tocada e viu sua imagem refletida na água 

límpida, Narciso imediatamente se apaixonou, sem perceber, a princípio, que se tratava 
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de sua própria imagem. Quando descobre que é ao mesmo tempo o amante e o amado, 

Narciso não suporta a revelação e é consumido pelo próprio amor. 

O primeiro aspecto que deve ser considerado no que diz respeito à estética do 

sublime nessa narrativa é a origem dos personagens em questão, Eco e Narciso, pois 

nenhum dos dois é pessoa comum. Eco é uma ninfa, portanto dotada de uma beleza 

divina que a eleva a um patamar superior daquele das pessoas comuns. Além disso, 

antes de ser castigada por Juno, a ninfa era loquaz ao ponto de ludibriar uma divindade, 

o que é mais um ponto para a singularidade da ninfa. Narciso, por sua vez, é filho de um 

rio e de uma ninfa das águas e, além disso, era dono de uma beleza singular que 

despertava o desejo de muitos. 

Pensando, então, nos elementos da tragédia aristotélica, o gênero superior, o que 

se encontra nesta narrativa são personagens melhores, melhores do que o espectador, o 

leitor, o ouvinte, esse é o primeiro indício de alçamento a pensamentos sublimados. 

Outro elemento trágico encontrado seria a peripécia, isto é, uma mudança repentina no 

desenrolar da trama, no caso a passagem da felicidade para o infortúnio, que ocorre para 

Narciso. Essa mudança de estado acontece devido às ações do personagem de rejeitar a 

todos que o desejavam. Isso também corrobora o fato dessa passagem para o infortúnio 

ser uma peripécia, pois esta é, em geral, fruto das ações das personagens. 

Narciso estava bem até o momento em que a deusa da vingança decide atender 

as preces de um dos amantes rejeitados pelo belíssimo filho de Laríope e castigá-lo por 

tamanha soberba. “Despeitado um deles ergueu a mão para o céu, exclamando: ‘Que ele 

ame, por sua vez, e não possa possuir o objeto amado!’. Disse. A deusa da Ramnonte 

atendeu a essa justa prece” (OVÌDIO, 1983, p. 59). 

No caso de Eco não ocorre o mesmo tipo de mudança. É claro que a ninfa 

começa a sofrer por amar esse jovem, mas o sofrimento dela já é anterior, ela já perdera 

o dom da palavra e é isso que torna seu sofrimento ainda maior, pois ela não pode 

dirigir-se ao objeto de desejo com suas doces palavras. Assim o que lhe resta é repetir as 

palavras proferidas por Narciso e dessa maneira declarar seu amor: 

Por acaso, o adolescente [Narciso], separado do grupo fiel de seus 
companheiros, perguntara: “Aqui não há alguém?” “Há alguém”, 
respondera Eco. Ele se admira, e olha em torno. “Vem!”, grita muito 
alto; Eco repete o convite. Ele olha para trás, e, não vendo ninguém 
aproximar-se, pergunta: “Por que foges de mim?” E ouve as mesmas 
palavras que dissera. Insiste, e, iludido pela voz que responde à sua, 
convida: “Vem para junto de mim, unamo-nos!” A nada Eco 
respondera com mais boa vontade: “Unamo-nos!” Ajunta o gesto à 
palavra e, saindo da floresta, avança para abraçar o desejado. Ele foge, 
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e diz ao fugir: “Afasta-te de mim, nada de abraços! Prefiro morrer, 
não me entrego a ti” Eco repetiu somente: “Me entrego a ti!” 
(OVÍDIO, 1983, p. 59). 

Esse trecho da narrativa em que a ninfa vê a oportunidade de unir-se a seu 

amado e é rejeitada, é um quadro belo, pois diante da impossibilidade de usar suas 

próprias palavras a amante encontra nas palavras do amado a melhor maneira de 

demonstrar sua paixão, e também é triste, já que a amante é rudemente rejeitada pelo 

amado. Esse amor é perseverante, aumentando ainda a tristeza de Eco, e a angústia é 

tamanha ao ponto de secar o corpo da ninfa e enrigecer seus ossos. 

Em seguida, a metamorfose de Eco é algo doloroso, tanto psicologicamente 

quanto fisicamente, seu corpo é consumido pelo amor, como se esse amor queimasse 

sua carne, seus órgãos, até que nada mais restasse além dos ossos: 

As preocupações incansáveis consomem seu pobre corpo, a magreza 
lhe enconlhe a pele, a própria essência do corpo se evapora no ar. 
Sobrevivem, no entanto, a voz e os ossos. A voz persiste; os ossos, 
dizem, assumiram o aspecto de pedra. (OVÍDIO, 1983, p.59). 

O fato de Eco transformar-se em pedra pode ser considerado grotesco, nos 

termos de Victor Hugo, é mais do que o feio, é o disforme. A imagem que vemos, de 

um corpo evaporando, a pele enconclhendo e dos ossos transformando-se em uma rocha 

não é fácil de ser contemplada. O leitor, ou ouvinte, está diante de um corpo humano 

definhando, chegando ao extremo de não ser mais reconhecido como um corpo. 

Mas mesmo esse grotesco apresentado por Hugo, é uma maneira de alcançar o 

sublime: 

como objetivo junto ao sublime, como meio de contraste, o grotesco é, 
[...], a mais rica fonte que a natureza pode abrir à arte. [...] o grotesco 
é um tempo de parada, um termo de comparação, um ponto de partida, 
de onde nos elevamos para o belo com uma perceção mais fresca e 
mais excitada. (HUGO, s/d, p.31). 

Assim, mesmo tendo sido transformada em pedra, Eco ainda mantém uma parte humana 

que é a sua própria essência: a voz. “É ouvida por todos; é o som que ainda vive nela”. 

O som da sua voz se expande, alcança os ouvidos de todos, sendo essa uma maneira de 

Eco elevar-se após a metamorfose em algo grotesco. 

Após a metamorfose de Eco, o foco da narrativa volta a ser Narciso, o belo 

jovem é castigado por Némesis, a deusa da vingança, e ao ver-se refletido em uma fonte 

de água límpida, jamais tocada, apaixona-se por sua própria imagem: 
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Havia uma fonte de água muito pura, brilhante e prateada, da qual 
jamais haviam se aproximado os pastores nem as cabras que pastavam 
na montanha, nem qualquer outro gado, que jamais fora perturbada 
por qualquer ave, por qualquer animal selvagem, por qualquer ramo 
caído de uma árvore. [...] e a floresta impedia que o sol esquentasse o 
lugar. Ali, o adolescente [...] logo que procura saciar sua sede, uma 
outra sede surge dentro dele. [...] apaixona-se por um reflexo sem 
substância. (OVÍDIO, 1983, p.59) 

Essa foi a primeira vez que Narciso viu sua imagem verdadeira, a primeira vez que seu 

reflexo não tinha nada que o deixasse turvo, a prova disso é que o jovem sequer se 

reconheceu refletido na água, pensou ser uma outra pessoa que o desejava tanto quanto 

ele a desejava. 

Dessa maneira, cada vez que Narciso inclinava-se em direção à água na tentativa 

de tocar o objeto de seu desejo, aquela pessoa na água inclinava-se também em direção 

a ele, mas no exato momento em que a pele tocaria a pele, os dedos do jovem 

encontravam apenas a água. Ao invés do amor encher o coração do belo adolescente, a 

frustração tomava conta de seu ser, o amor cede lugar à angústia e ao desespero. 

São narrados todos os esforços do amante para tocar o amado, o modo como ele 

contempla sua própria imagem e ama em si tudo aquilo que tantos outros amaram, sem 

saber que ele é ao mesmo tempo o amante e seu amado. Num dado momento, o 

narrador, até então narrando tudo em terceira pessoa, dirige-se ao próprio Narciso como 

se o jovem estivesse diante de nossos olhos. O narrador adverte o adolescente para que 

se afaste e perceba que o que ama não passa de um reflexo: 

Crédulo, o que consegues com esses vãos esforços? Não existe o que 
procuras. Afasta-te do que amas, e o verás desaparecer. Essa sombra 
que vês é o reflexo de tua imagem. Nada é por si mesma. Contigo, ela 
aparece e permanece; com tua partida desaparecerá, se tiveres a 
coragem de partires. (OVÍDIO, 1983, p.59) 

Essa estratégia, mudança de pessoa verbal, é apresentada por Longino como 

uma das figuras capazes de gerar a grandiloquência, o que contribui para provocar o 

efeito sublime. De acordo com o autor, esse recurso é comumente usado em momentos 

de emoções muito violentas, de arrebatamento, “[...] o uso dessa figura se dá quando o 

momento, tornado crítico, não admite uma demora do escritor, mas o constrange a 

passar logo duma pessoa gramatical a outra [...]” (LONGINO, 1988, p.97). 

O uso dessa figura contribui inclusive para a composição de outro recurso capaz 

de provocar a sublimação: a fantasia. Esse recurso torna visível através da palavra o que 

antes estava apenas no pensamento, era apenas imaginado. O objetivo da fantasia na 
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poesia “é maravilhar”, provocar excitação. Está diretamente relacionada à veemência da 

emoção, ou seja, é o trabalho de pintar, através de palavras, os pensamentos, 

sentimentos, emoções das personagens vivendo aquele momento que está sendo 

narrado. Seria quase como a materialização, através da linguagem de palavras, daquilo 

que está acontecendo, ou que se imagina que esteja acontecendo: 

são muito produtivas de majestade, grandiloquência e vigor. [...] 
chamamos fantasia indiferentemente todo pensamento que, de 
qualquer maneira, ocorra capaz de gerar uma palavra; mas hoje em dia 
o termo prevalece nos casos em que, inspirado e emocionado, parece-
te estares vendo o de que falas e o pões sob os olhos dos ouvintes.” 
(LONGINO, 1988, p.86). 

O fato de o narrador abruptamente dirigir-se diretamente a Narciso traz a 

imagem do jovem para diante dos olhos do leitor ou ouvinte. A imagem que antes era 

vista nas mentes dos leitores ganha um status de real, é como se Narciso se 

materializasse a sua frente, como se ele de fato pudesse existir muito próximo ao leitor 

ou ouvinte. 

Ao mesmo tempo que dirige-se a Narciso, o narrador faz uso de outra figura 

apresentada por Longino como capaz de criar a grandiloquência: perguntas e respostas. 

Esse recurso dá vigor ao discurso e tem por objetivo não apenas elevar o discurso, mas 

também torna-lo mais convincente, “[...] a figura de pergunta e resposta leva o ouvinte a 

pensar que cada um dos lances, preparados com esmero, acaba de ser suscitado e 

proferido de improviso, e com isso o ilude.” (LONGINO, 1988, p.92). 

Assim, é possível falar também em verossimilhança pensando nos termos de 

Aristóteles: a obra do poeta não consiste em contar o que aconteceu, mas sim coisas as 

quais podiam acontecer, possíveis do ponto de vista da verossimilhança ou de 

necessidade. (ARISTÓTELES, 1988, p.28). Isso não se aplica apenas ao mito de 

Narciso, mas a todos os outros, uma vez que trata-se de mitos de origem, isto é, mitos 

que explicam a origem de animais, plantas e até do próprio mundo e do homem. São 

mitos verossímeis. 

Momentos antes da metamorfose, o narrador assume a voz de Narciso, muda da 

terceira pessoa para a primeira pessoa e profere, como se ele mesmo fosse o Narciso, a 

súplica do jovem amante: 

“Alguém, ó florestas, sentiu mais cruelmente o amor?”, pergunta, 
“Vos o sabeis e, para muitos, fostes um oportuno refúgio. [...] Estou 
apaixonado, e vejo, mas não posso alcançar o que vejo e me seduz; a 
tal ponto erro como amante. E, para agravo de minha dor, não nos 
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separa nem o mar imenso, nem a distância, nem montanhas, nem 
muralhas com portas fechadas, mas uma fina camada de água. [...]”. 
(OVÍDIO, 1983, p.59). 

O que poderia ser mais arrebatador do que ouvir, como se estivéssemos sentindo o 

próprio desespero de Narciso, uma súplica como essa? 

Ainda pensando nos termos de Aristóteles, momentos antes da metamorfose de 

Narciso acontece o reconhecimento, isto é, a passagem do desconhecimento para o 

reconhecimento. Narciso, após suplicar a seu amado que não fuja, vê nos lábios daquele 

que ama as palavras que saem de sua própria boca, então percebe que ele próprio é o ser 

amado: 

[...] a uma inclinação de cabeça, respondias da mesma maneira; e, 
tanto quanto posso adivinhar pelos movimentos de tua linda boca, 
dizes-me palavras que não chegam aos meus ouvidos. Somos o 
mesmo! Não me iludo mais com a minha imagem. É por mim que 
ardo de paixãoo e sinto e ateio ao mesmo tempo esse fogo. (OVÍDIO, 
1983, pp.60 e 61). 

Esse reconhecimento é o que gera a peripécia, nesse caso a mudança da 

felicidade para o infortúnio. Então, em todo seu desalento, Narciso suplica pela morte: E 

já o sofrimento abate o meu vigor, não me resta muito mais tempo a viver e me 

extinguo na flor da idade. A morte não me assusta, pois com a morte aliviarei o 

sofrimento (OVÍDIO, 1983, p.61). É desse modo perturbardo que Narciso deixa cair na 

fonte algumas lágrimas, turvando, assim, a água cristalina e tornando sua imagem 

indistinta. Nesse momento o jovem já não pode mais suportar o tormento e 

[...] como costumam se derreter a loura cera ao leve calor do fogo ou o 
orvalho matinal ao morno sol, assim, esgotado pelo amor, ele definha, 
e um fogo secreto o consome, pouco a pouco. Agora, sua cútis já não 
oferece a alvura misturada ao rubor; nem restam o vigor e o ânimo 
que seduziam os seus olhos; nada resta do corpo que outrora Eco 
havia amado. [...] Ele repousa na verde relva a cabeça fatigada, e a 
noite fechou-lhe os olhos cheios de admiração pelo dono. [...] Em 
lugar do corpo, acharam uma flor dourada, rodeada de folhas brancas. 
(OVÍDIO, 1983, p.61). 

Assim como Eco definha por amar Narciso, Narciso definha por amar a si 

próprio. A ninfa se transforma em pedra, algo comum e até feio, e a imagem de sua 

metamorfose é feia, é quase abjeta, certamente grotesca. Narciso, entretanto, 

transforma-se em uma flor dourada, como se já não bastasse a beleza de ser uma flor, 

essa flor tem uma beleza incomum: é dourada. A metamorfose do jovem é mais leve 
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que a de Eco, pois embora haja um corpo definhando e sendo consumido pelo amor, não 

há um corpo evaporando até sobrar apenas os ossos. 

O que Ovídio faz é misturar perfeitamente o grotesco e o sublime nas 

metamorfoses de Eco e Narciso, respectivamente. 
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4.2 O drama na trágica metamorfose de Mirra 

 

 

O ponto que une o mito de Mirra  ao anterior, Pigmalião, é o nome Pafo, que é 

como se chama o filho de Pigmalião e também a ilha onde nasceu Mirra. Depois, a 

narrativa segue apresentando o crime da protagonista, um crime tão grave que o 

narrador anuncia: Cantarei algo de horrível. Longe daqui, filhas. Longe daqui, pais. Ou, 

se os meus cantos vos deleitarem não acrediteis em mim, não acrediteis no fato, ou, se 

acreditardes, acreditai também no castigo. (OVÍDIO, 1983, p.191). Essa estratégia de 

dirigir-se ao ouvinte, ou leitor, contribui para aproximá-lo da história que será narrada, 

tornando-a mais verossímil, e fazendo com que os sentimentos dos personagens estejam 

o mais próximo possível do real, da natureza. 

Assim, o narrador revela qual é o crime que será contado a seguir. Mirra é uma 

jovem apaixonada por seu pai, dilacera-se por seu amor proibido e na impossibilidade 

de tê-lo tenta suicídio. Sua ama lhe salva a vida e a faz confessar o que tanto lhe 

atormenta. Temendo pela vida da jovem, quando a mãe está fora, a ama arma um 

encontro entre pai e filha, sem que ele soubesse a identidade da moça que recebia em 

seu leito. Mirra fica grávida e quando o pai descobre o crime tenta matá-la, mas a filha 

foge. Quando está prestes a dar à luz seu filho, a jovem suplica aos deuses que a 

expulsem tanto do mundo dos vivos quanto do mundo dos mortos. Dessa forma é 

metamorfoseada numa árvore, mas “o meio da árvore se incha à pressão do ventre 

prenhe, a criança luta com a mãe [...] a árvore se fende e, pelo córtex aberto, dá 

passagem à criança.” (OVÍDIO, 1983, p. 195). 

O primeiro aspecto no mito de Mirra que remete ao sublime diz respeito à 

temática trágica do enredo. A palavra “trágica”, dita aqui, refere-se exatamente à 

configuração das tragédias nos termos de Aristóteles, pois elementos deste gênero, 

como a peripécia e o reconhecimento, que são elementos de uma fábula complexa, estão 

presentes na narrativa de Ovídio. Além disso, o próprio amor que Mirra sente pelo pai é 

trágico, pois é ao mesmo tempo necessário para que ela possa viver e razão para que ela 

tente tirar a própria vida.  

Inclusive a nobreza de Mirra, que pede para ser excluída tanto do mundo dos 

mortos quanto do mundo dos vivos, é comparável à nobreza de Édipo, protagonista da 

tragédia Édipo rei de Sófocles, que, depois de descobrir-se assassino de seu próprio pai, 

cumpre a punição que ele mesmo se infringiu e fura seus próprios olhos. Isso pode ser 
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considerado uma espécie de alçamento a pensamentos elevados, uma vez que a tragédia 

é considerada o gênero de representação dos seres superiores. Além disso, Mirra, assim 

como Narciso e Eco, não é uma pessoa comum, ela tem origem nobre, seu pai é rei. 

Ainda pensando nos aspectos da tragédia presentes no mito Mirra , não há como 

deixar de mencionar a peripécia e o reconhecimento, mesmo essas estratégias não tendo 

sido usadas em relação à personagem principal e sim a Ciniras, o pai de Mirra. O 

reconhecimento acontece quando, depois de ter já recebido a filha em seu leito, o rei 

anseia por conhecer a amante e surpreende-se ao reconhecer Mirra, “após tantos 

encontros, à luz de um archote que foi levado, viu, ao mesmo tempo, seu crime e sua 

filha” (OVÍDIO, 1983, p.194). Esse momento gera a peripécia, o pai fica tão atordoado 

que “tendo perdido o dom da fala com o sofrimento, arranca uma espada de uma bainha 

pendurada perto. Mirra foge e se livra da morte, graças às trevas da noite” (OVÍDIO, 

1983, p.194). 

Outros elementos que suscitam o sublime estão relacionados às emoções 

expressas pelas personagens, em especial por Mirra. A protagonista já no início da 

narrativa sofre com o crime de amar o pai, pois “é um crime odiar o pai; esse amor é um 

crime pior que o ódio” (OVÍDIO, 1983, p. 191). A morte é a única solução encontrada 

para pôr fim a esse sentimento criminoso e não é sem grande arrebatamento que ela o 

tenta: E, depois de prender o cinto ao alto da porta, exclama: Adeus, cara Mirra, 

compreendes a causa da tua morte! Disse, e prendeu o laço ao pescoço. (OVÍDIO, 1983, 

p. 192). Mas Mirra não é a única que despende emoções violentas, a ama, ao descobrir a 

tentativa de suicídio da jovem, desespera-se “vendo a forca preparada, grita, esmurra o 

peito, rasga o vestido e espedaça o cinto arrancado do pescoço de Mirra.” (OVÍDIO, 

2983, p.192). 

Outro momento de grande comoção é o da súplica da atormentada Mirra antes 

da metamorfose:  

Ó deuses, se prestais atenção à minha confissão, mereço, e não me 
furto a um castigo cruel. No entanto, para não ofender os vivos, se 
sobreviver, ou os mortos, se morrer, expulsai-me de ambos os reinos, 
e, transformando-me, negai tanto a vida quanto a morte. (OVÍDIO, 
1983, p.194).  

Tal súplica é digna de sublimação, pois pode ser comparada a um exemplo trazido por 

Longino em que Ajáx, em uma das batalhas da Ilíada, 
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impotente exclama: 'Zeus pai, vamos, salva dessa neblina os filhos dos 
aqueus; faze um céu sereno; deixa que nossos olhos enxerguem; 
aniquila-nos, mas na luz.' […] ele não pede para viver – seria baixo 
demais para um herói – mas, como tolhido pela escuridão, […], 
reclama luz com urgência. (LONGINO, 1988, p. 80). 

Do mesmo modo, Mirra não pede para viver, seria medíocre, mas ela é uma pessoa 

nobre, apesar do grave crime, ela reconhece que não é digna de continuar entre os 

viventes, pois sua afronta é tão ofensiva que enquanto dirige-se ao quarto do pai “a lua 

cor de ouro foge no céu, nuvens negras cobrem os astros, que se ocultam; carece a noite 

de seus fogos” (OVÍDIO, 1983, p.193). A angústia de Mirra é tão grande que ela não se 

sente merecedora da vida nem da morte, ela não encontra lugar no mundo, neste ou no 

inferior, para que possa exixtir com esse amor. Então, ela mesma implora pelo castigo e 

é atendida, não por um deus que a quer castigar, mas sim que reconhece a veracidade da 

súplica dessa jovem. 

Inclusive a dor da transformação e as lágrimas que jorram mesmo quando já está 

metamorfoseada em árvore podem ser o que Longino chama de “emoções violentas”, as 

quais tem como fim abalar totalmente os ouvintes, ou os leitores, neste caso. E no mito 

de Mirra não há emoção mais violenta do que a apresentada no momento da 

metamorfose: 

“eis que, enquanto falava, a terra lhe cobriu as pernas, entre as unhas 
que se quebram irrompe, obliquamente, uma raiz, que forma a base de 
um comprido tronco; os ossos se transformam no cerne da madeira e, 
na medula central que permanece, o sangue corre transformado em 
seiva; os braços se tornam grandes ramos, os dedos ramos pequenos; a 
pele, endurecida em córtex. E já, continuando a crescer, a árvore 
comprimira o pesado ventre, recobrira o peito e começava a invadir o 
pescoço. Mirra não pode suportar por mais tempo: sentindo 
transformar-se de todo em madeira, baixa a cabeça e esconde o rosto 
no córtex. Embora tenha perdido com o corpo a antiga sensibilidade, 
ainda chora, e gotas tépidas escorrem da árvore.” (OVÍDIO, 1983, p. 
194). 

O efeito de sublime é suscitado nessa passagem não apenas pela violência dos 

sentimentos, mas também pela ordenação do quadro, isto é, a metamorfose ocorre de 

baixo para cima dando o sentido mesmo do crescimento de uma árvore. A terra começa 

a cobrir as pernas, as unhas transformando-se em raízes, e o tronco da árvore crescendo 

até o tronco de Mirra, os membros transformam-se em ramos e a árvore continua 

crescendo até que Mirra desapareça por completo. Toda essa construção pode ser 

associada ao conceito de fantasia apresentado em Do sublime. A fantasia torna visível 

através da palavra o que antes só estava no pensamento, era apenas imaginado, “o termo 
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prevalece nos casos em que, inspirado e emocionado, parece-te estares vendo o de que 

falas e o pões sob os olhos dos ouvintes. Que a fantasia tem um objetivo [...], na poesia, 

é maravilhar [...].” (LONGINO, 1988, pp. 86-87). 

Mais do que a figura do crescimento de uma árvore, o fato de a metamorfose 

acontecer de baixo para cima é uma forma de elevação, de ir para além, de ir em direção 

ao céu mesmo, no caso de Mirra é uma maneira até de libertar-se. Embora uma árvore 

esteja presa ao chão pela raiz, ela está sempre crescendo em direção ao céu, o que é uma 

forma de ascender. Isso representaria a libertação de Mirra daquele amor que a tornava 

uma criminosa enquanto estava viva. 

Embora seu crime seja terrível, Mirra não tem toda a responsabilidade, ela é 

responsável, sim, por seus atos, por ceder a seu amor e unir-se ao pai, mas não é 

responsável por estar apaixonada pelo próprio pai. A desafortunada tenta se livrar desse 

amor, sabe que é errado e sofre tanto por saber que é um amor ilícito quanto por não 

poder ter o objeto do desejo. Mesmo quando ilude o pai, a ideia não parte de filha, mas 

da ama que tenta evitar a morte da jovem, permitindo que ela tenha seu amado. Mirra é 

vítima e culpada ao mesmo tempo. Ela não tem responsabilidade sob o amor que sente 

pelo pai, mas cometeu um erro e precisa, sucumbiu a esse amor. 

Esse lugar duplo ocupado por Mirra é bem próprio do que é preciso ter para um 

personagem de uma tragédia, nos termos de Aristóteles, e de um drama, nos termos de 

Victor Hugo. Embora os modernos critiquem os antigos e sua persistência pela beleza, 

existem muitos pontos de contato entre esses dois, alguns inclusive já foram 

apresentadas neste trabalho. 

De acordo com Aristóteles, uma boa tragédia precisa ser complexa, o sofredor 

deve ter cometido um erro, não pode ser perfeito nem medíocre, no caso do drama, 

representa-se o homem tal qual ele é, “no drama, [...], tudo se encadeia e se deduz assim 

como na realidade.”(HUGO, s/d, p.43). Porém, esse real deve passar pelo crivo da arte, 

que por sua vez é como magia: 

O teatro é um ponto de ótica. Tudo o que existe no mundo, na história, 
na vida, no homem, tudo deve e pode aí refletir-se, mas sob a varinha 
mágica da arte. [...] Assim a finalidade da arte é quase divina: 
ressucitar, se trata da história; criar se trata da poesia. (HUGO, s/d, 
p.61). 

Se para a tragédia o personagem não pode ser nem perfeito nem medíocre e para 

o drama o homem precisa ser representado tal qual ele é, mas sob a varinha mágica da 

arte, então Mirra poderia se encaixar nos dois. No caso da tragédia já foi bem explicado, 
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ela não é responsável por seu amor, mas cometeu um erro. No caso do drama, faz-se 

necessária uma explicação. 

Os personagens do drama são reais, esse real refere-se à alma humana, à 

essência do homem, aquilo que faz o homem ser o homem. Certamente o erro é 

humano, é um dos constituintes do homem. Os personagens, tanto das tragédias quanto 

dos dramas, acabam cometendo erros e sofrendo as conseguências por suas ações. No 

caso da tragédia, o exemplo já citado anteriormente é Édipo, no caso do drama, um bom 

exemplo é Hamlet, de Willian Shakespeare. O jovem vê o fantasma do pai e a partir daí 

embrenha-se em uma trama política e familiar e comete inúmeros desatinos que 

culminam com a morte de muitos, inclusive do próprio Hamlet. 

Esse elemento do drama, os conflitos por que passam os personagens, também 

são encontrados nas tragédias e certamente n’As metamorfoses. No caso de Hamlet, o 

resultado foi a morte, no caso de Édipo, foi a cegueira e o exílio, no caso de Mirra, a 

metamorfose em árvore. 
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5 Arremate 

 

 

O sublime não é o comum, é o raro, aquilo que provoca admiração, justo pelo 

fato de ser raro, daí elevado, perfeito, comparado aos deuses, “[...] as coisas úteis ou 

apenas necessárias ao homem são encontradiças, mas o que suscita admiração é sempre 

raro.” (LONGINO, 1988, p.105). No que se refere a As metamorfoses de Ovídio, tudo é 

singular, desde os personagens até suas metamorfoses. Mesmo o que poderia ser 

repetitivo recebe um tom diferente e torna-se outro. Tantos se transformaram em aves e 

tantos outros se transformaram em árvores, mas nenhuma dessas metamorfoses 

aconteceu da mesma maneira. 

A sublimação dos personagens apresentados nos mitos só é alcançada por meio 

de um processo de dor que purifica. Embora Ovídio apresente personagens ficcionais, 

esses personagens podem ser metáforas do que acontece na vida real. O verbo sublimar 

significa enaltecer, elevar-se, glorificar, mas também purificar1. As metamorfoses 

podem, assim, ser consideradas um rito de passagem, aproximando-se, dessa maneira, à 

vida cotidiana, como se as pessoas sofressem uma metamorfose a cada fase da vida. Por 

isso As metamorfoses ainda tem tanto a dizer, por isso estão tão próximas dos leitores, 

mesmo um milênio depois de sua escritura. Isso é inclusive uma das razões pela qual a 

obra de Ovídio pode ser alçada ao posto de sublime. 

Os aspectos capazes de provocar a sublime, entretanto, não foram todos 

abordados no presente trabalho. Para uma análise mais profunda dos elementos de 

sublimação n’As metamorfoses, faz-se necessário olhar o texto original em Latim, 

observar as escolhas feitas pelo autor, as acepções das palavras, analisar o ritmo dos 

versos, para observar os efeitos que essas escolhas provocam. Grande parte dos 

elementos, aventados por Longino, capazes de suscitar o sublime estão diretamente 

relacionados à retórica, mais especificamente à elocutio. 

Um exemplo de recurso que exige análise direta do original é a escolha dos 

vocábulos, “[...] a escolha dos vocábulos próprios e magníficos maravilha e fascina os 

ouvintes e constitui a máxima preocupação de todo orador e todo escritor [...] a beleza 

                                                 
1 1- tornar(-se) sublime; enaltecer(-se), engrandecer(-se), exaltar(-se); 2- elevar à maior altura da dignidade, da 
grandeza, da honra etc.; enaltecer, glorificar; 5- desembaraçar das partes grosseiras ou impuras; purificar. (Houaiss). 
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das palavras é luz própria do pensamento.” (LONGINO, 1988, p.99). Também o 

sublime é algo que pode ser edificado pela harmonia, a colocação harmônica das 

palavras. Longino coloca ainda a harmonia como um recurso natural, “mas também um 

maravilhoso instrumento de grandiloquência e emoção” (LONGINO, 1988, p.108). 

Assim, se o uso desses recursos fosse observado no texto traduzido, seriam 

analisadas apenas as escolhas do tradutor e a análise não diria respeito à obra de Ovídio, 

mas ao trabalho do tradutor ao trasladar As metamorfoses. Mas esse certamente é um 

trabalho ainda a ser feito. 
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ANEXO I – Mito Narciso e Eco 
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ANEXO II – Mito Mirra 
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