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De Penélope a Ulisses: uma discussão 
acerca do amor e da originalidade em 
Ovídio 

Silvio Wesley Rezende Bernal (UFBA) 

Resumo: Através do presente artigo, faremos uma discussão a respeito da primeira carta do livro 

Heroides de Ovídio, De Penélope a Ulisses, observando quais as características típicas da literatura na 

Antiguidade, no que se diz respeito ao conceito de originalidade. Também discutiremos a 

respeito de como a temática do amor é tratada por Ovídio nas Heroides e no decorrer de sua obra. 

Finalizando este estudo, propõe-se um diálogo entre a carta proposta por Ovídio e o poema, 

contemporâneo nosso, intitulado Penélope, de Miryam Fraga. 

Palavras-chave: Ovídio; amor; originalidade. 

From Penelope to Ulysses: a discussion on 
love and originality in Ovid 

Abstract: This article will discuss the first letter of the book Ovid's Heroides, from Penelope to 

Ulysses. The objective is to observe the typical characteristics of literature in antiquity in terms of 

originality. It will also discuss how the theme of love is treated by Ovid in the Heroides and 

throughout his work. Ending this study, we will present a dialogue between the proposed letter 

by Ovid to Penelope, in the contemporary poem entitled Penelope, by Miryam Fraga.  

Keywords: Ovid; love; originality. 

*** 

Introdução 

 Este escrito pretende realizar uma análise acerca da primeira carta do livro das Heroides 

de Ovídio, que trata de um possível relato De Penélope a Ulisses, em que ela conta sobre a aflição 

que passa durante o longo período em que o marido se encontrava retornando da guerra de 

Tróia , tendo seu regresso adiado devido à sucessão de fatos narrados por Homero na Odisséia. 
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Por tratar-se de uma obra escrita a partir de outra já existente, Ovídio nos permite 

discutir acerca da forma como eram vistas as “imitações” na Antiguidade, ou a chamada “mimesis 

poética”, dialogando inclusive com obras de outros autores em que esse conceito se fazia presente 

e consigo mesmo, que, ao escrever as Metamorfoses, se apropria de mitos já existentes para narrar 

acerca das formas mudadas em novos corpos, “In noua fert animus mutatas dicere formas Corpora” (OVIDE, 

Les Métamorphoses, 1-2).  Destaca-se aqui também a influência que esse conceito exerceu em 

diversas épocas da literatura, bem como pode ser encontrado, embora com maior raridade e com 

intuitos diversos, inclusive na sociedade contemporânea. 

Sendo o amor o grande universo temático que tece os versos das Heroídes, 

observaremos de que maneira o sentimento é relatado por Ovídio na carta de Penélope, 

buscando retirar as possíveis representações a respeito do tema que se façam presentes no 

interior da obra, bem como, sempre que possível, analisaremos essas representações em 

comparação com outras obras do poeta, como Arte de Amar e Amores, textos em que a temática 

do amor também é recorrente. 

Composta de cento e dezesseis versos, todos escritos em dísticos elegíacos, a carta de 

Penélope a Ulisses é um objeto de estudo agradabilíssimo, seja pela curiosidade que o universo 

das Heroides traz ao leitor, ou pela simples beleza da narrativa, que trata a respeito de um amor, 

quase religioso, que ela sente pelo marido ausente. A seguir, cada uma dessas perspectivas será 

mais bem analisada, com o objetivo de compreendermos um pouco melhor do que tratam as 

Heroides, em especial a carta nela presente, de “autoria” de Penélope, inclusive dialogando com 

uma espécie de “Heroide contemporânea”, assinada por Miriam Fraga, de “autoria” da mesma 

Penélope,  também destinada a Ulisses, só que com uma perspectiva deveras divergente. 

Publius Ouidius Naso, ou simplesmente Ovídio, nasceu em Sulmona, um pequeno 

povoado próximo de Roma, no período de trânsito entre 43 - 42 a.C, tendo sido, desde pequeno, 

discípulo de grandes mestres como Plotius Grippus, Aurelius Fuscus e Portius Latro; tendo se tornado 

desde cedo amante das musas, mesmo que contra a vontade do pai, que julgava a carreira de 

escritor inútil, dizendo que o próprio Homero morrera indigente.  

Ao contrário das previsões paternas, Ovídio se torna um cidadão realizado no auge de 

sua vida, tendo propriedades em sua terra natal e em Roma, tendo em seu círculo de amizades 

importantes personalidades, como Varrão e Higino, inclusive era personalidade cativa para o 

Imperador Augusto. O mesmo imperador que mais tarde o obriga a se exilar, não do país, mas 

da cidade de Roma, devido a motivos não especificados, entre eles estaria a obra Arte de Amar, 
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que retratava um lado promíscuo da nobreza, que Augusto, depois de anos de uma vida libertina, 

decide “jogar para baixo dos panos”, em defesa dos bons costumes.  

No que diz respeito às obras de sua autoria, não podemos assegurar cronologicamente 

a ordem de publicação delas, porém é provável que Heroides, conjunto de cartas de heroínas 

mitológicas para seus amantes ausentes, que será o foco de nossa análise mais adiante, tenha sido 

sua primeira publicação, por volta do ano 19 a.C.; três anos mais tarde, publica Amores, uma série 

de poemas eróticos dirigida a uma amante; por volta do ano 2 d.C., publica  Arte de Amar, uma 

das causas de seu exílio. Essas três obras foram enumeradas inicialmente por possuírem uma 

temática em comum, o amor, que será também discutido, a partir da perspectiva ovidiana, nos 

versos da carta de Penélope a Ulisses do livro das Heroides. Ainda se destacam, como grandes 

escritos de Ovídio, o poema As Metamorfoses e o livro que escreve no exílio acerca das angústias 

de estar distante de Roma, conhecido como Tristia. Vem a falecer no ano 17 d.C. em Tomis, 

atual Constança, Romênia. Hoje, o país considera Ovídio o primeiro poeta romeno. 

1. A literatura na Antiguidade  

Como já foi dito, o foco principal desta análise será a carta de Penélope a Ulisses no 

livro das Heroides de Ovídio. Percebemos, pelos protagonistas desta carta, a referência às figuras 

principais da Odisséia, tratando-se de uma hipotética carta que a esposa apaixonada destinara ao 

marido enquanto buscava retornar a Ítaca. Este fato torna-se interessante para discutirmos acerca 

do conceito de originalidade e mimeses na Antiguidade, uma vez que, o que encontramos aqui, 

seria o que podemos chamar de releitura de uma obra já concebida. Para os antigos, o conceito 

de mimesis não estaria atrelado somente às obras de releitura, mas a toda forma de arte, vista 

como imitação. Porem, dois filósofos se destacam no estudo da arte em sua relação com o real: 

Platão e Aristóteles.  

Platão, em A República, vai pensar a representação artística, principalmente aquelas 

produzidas no campo da literatura e da pintura, como fingimento, simulação, cópia degradada. 

Para ele o plano das ideias era considerado como a verdadeira realidade, portanto o objeto será 

visto com uma mera imitação do real e aquele que copia um objeto estará produzindo a cópia da 

cópia, afastada em três graus do plano das ideias. Este mesmo autor relaciona a mimesis a 

princípios morais, como algo moralmente degradado que deveria ser banido da República e, na 

intenção de atingir aos poetas da época, representados especialmente pela figura de Homero, 

Platão afirma que a arte é veneno que se alastra pelo corpo e corrompe.  
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Percebemos que Platão, em A República, capta, de maneira mais profunda que 

Aristóteles, na Poética, o estatuto transgressor da arte, mas em um sentido que contraria o 

entendimento original do autor, na medida em que Platão percebe o poder da arte de 

transformar o caráter e alterar o pensamento dos indivíduos. Numa perspectiva moderna, na 

apresentação do livro A literatura em perigo, Caio Meira, refletindo ou sobre as ideias de Todorov, 

atenta para a necessidade de se estabelecer uma relação da literatura com o mundo, com o real, 

com a vida, tendo esta como participante ativa da formação cultural do indivíduo, do cidadão. E 

mais adiante, o próprio Todorov, ao falar da literatura, afirma: “... a literatura amplia o nosso 

universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo. (...) Ela nos proporciona 

sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar pleno de sentido e mais belo.” 

(TODOROV, 2010: 23-24) 

Aristóteles (Poética), ao falar de mimesis, diverge consideravelmente de Platão (A 

República) e traz a tona uma poética mais descritiva, que se baseia na observação do 

funcionamento dos elementos que compõem a obra concreta. Para ele, a mimesis mantém o 

estatuto de imitação, porém, se abstém de emitir um juízo de valor negativo da arte enquanto 

representação do real. Aristóteles introduz importantes conceitos que são utilizados até os dias 

de hoje pelos estudos literários, descrevendo a mimesis como construção e não reprodução da 

realidade e que está ligada ao verossímil, ou seja, o possível e o plausível dos acontecimentos. Da 

mesma forma, analisa o efeito catártico proporcionado pelo drama, que seria a expurgação dos 

demônios, a purificação da alma, proporcionado especificamente pela tragédia.      

Se partirmos tanto do ponto de vista platônico quanto do aristotélico, perceberemos a 

literatura como imitação de algo já previamente existente. Sendo assim, através dela, seria 

possível, sem nenhum problema, imitar uma obra consagrada, de forma a torná-la diferente, a 

ponto de ser concebida como original pelo público geral. 

É interessante ressaltar que, nesse momento histórico, a prática de narrativa clássica 

estava alinhada segundo um parâmetro em que a trama da composição literária era evidente 

desde o princípio, e o principal objeto de interesse, tanto do autor como do leitor, era a reescrita 

da obra, ou seja, as diferentes formas de contá-la e recontá-la (BETTINI, 2010). Temos aí umas 

das principais características que diferem a literatura clássica da nossa literatura moderna, que, 

pelo menos teoricamente, tem como base a originalidade. 

Um dos fatores que justificam essa característica emulativa na literatura da antiguidade 

deve-se ao fato de a mesma ter como base o mito. Sendo assim, não se podiam criar novos mitos, 
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e sim dizê-los de outra forma, ou através de uma nova perspectiva. O próprio Ovídio é um 

ótimo exemplo no que diz respeito a releituras de mitos antigos, primeiramente por sua obra de 

maior expressão As metamorfoses, que consiste na narrativa de diversas histórias mitológicas acerca 

da criação e transformação do homem, que já se faziam presentes pelo conhecimento popular; a 

originalidade em Ovídio, e no mundo clássico de forma geral, se daria a partir da concepção 

estilística de sua obra, da beleza do enveredamento dos versos e da impressão e percepção por 

eles causadas. Já no que diz respeito às Heroides, Ovídio se apropria de passagens de relatos 

mitológicos para escrever sua obra a partir da perspectiva de mulheres (com exceção da carta de 

Páris a Helena), que, de alguma forma, foram abandonadas por seus amantes e não tiveram sua 

“voz” ouvida no chamado mito original. 

O trabalho do poeta seria, então, o de buscar a superação do mito, atribuindo-lhe a 

própria originalidade. Assim como nos adverte Fonseca (1816 apud OLIVEIRA, 2000), 

especificando qual seria a posição de Horácio sobre por quais características um bom poeta 

deveria primar: “Isso mesmo quer Horácio que os poetas facão nos seus argumentos, que já 

outros descreverão, e que não sejão huns seus tradutores exactos copiando-os palavra por 

palavra. A boa imitação he huma contínua invenção (...) O que procura imitar bem, deve 

transformar-se pelo dizer assim, no seu modelo, que delle toma, torná-los próprios, mas sempre 

com algum distinto realce, e abrir mão daquelles, que não se podem melhorar”. (FONSECA, 

1816: 17 apud OLIVEIRA, 2000: 168).  Fica claro na citação que a concepção de beleza dos 

antigos se encontrava em um padrão formal de composição literária, que consistia em inventar 

sem modificar em excesso o original.  

Uma das hipóteses apontadas por Bettini (2010), em seu texto intitulado As reescritas do 

mito, seria de que, justamente pelo fato de a literatura clássica ter como um dos grandes 

fundamentos o “mito”, esse só pode existir em sua essência a partir do momento em que é 

contado através de gerações. Isso fica mais evidente principalmente no que diz respeito à 

Antiguidade, período em que o gênero literário era mais oral do que escrito, e, sendo a oralidade 

uma forma mais apta à inserção de inovações, a literatura se tornava um objeto de variação de 

uma memória já pré-concebida. O mito nasce, poeticamente, de um desejo insustentável de se 

fazer ouvir uma voz que não é individual, mas que é coletiva. Assim, através das releituras dos 

mitos, era possível a manifestação de temas de caráter mais contemporâneo à época. 

Sem dúvida, encontramos na escrita, e na reescrita, uma das maiores fontes de 

perpetuação dos mitos e das obras clássicas da Antiguidade, e devemos entender as releituras não 
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como plágios e sim como a busca pela perfeição literária, valor muito comum na Antiguidade. A 

originalidade estaria pautada justamente nas inovações realizadas no enredo das tramas, assim 

como faziam, por exemplo, Plauto e Terêncio, em suas adaptações (ou romanizações) de peças 

originalmente gregas, um trabalho que ia muito além de uma simples tradução: tratava-se de uma 

manutenção dos enredos através da reescrita, havendo casos em que se praticava a contaminatio, a 

junção de mais de um enredo numa única peça. 

2. O amor em Ovídio 

Ovídio ficou conhecido por ser um poeta que escreve em uma boa diversidade de 

universos temáticos, dentre esses o amor, que constitui uma importante marca em sua trajetória, 

tendo em três obras bastante conhecidas, Arte de amar, Amores e Heroides, as principais 

representações acerca do tema em sua obra. 

Perceberemos uma pluralidade de representações acerca do que seria o amor para 

Ovídio no decorrer das três obras, mas basicamente perceberemos fatores como a 

vulnerabilidade e amabilidade da mulher em uma relação amorosa, sendo essa quase sempre a 

passiva no amor, o objeto do desejo, sempre servindo a seus amantes e buscando deles a 

correspondência do amor. Isso fica claro nas Heroides, em que as epístolas retratam o abandono 

das mulheres por parte de seus amados e o sofrimento da ausência que esse amor lhes causa; 

com exceção à carta de Penélope, que não chora pelo abandono do amado e sim pelo seu 

sumiço. 

 A mulher sempre será colocada em um plano inferior nos relacionamentos, tal como 

era na sociedade da época, tanto que sempre é possível que o homem encontre um novo e 

verdadeiro amor, inclusive superior ao primeiro, mas a mulher, essa fica sujeita aos caprichos do 

homem, principalmente quando o poeta faz alusão ao amor-sexo. 

No livro Amores, Ovídio escreve elegias amorosas a Corina, nome fictício de uma 

mulher casada, que possivelmente tinha envolvimento com Ovídio, o qual não vê problemas na 

infidelidade conjugal, conquanto que seja em prol de um amor maior. Isso fica claro quando 

analisamos as passagens do livro em que o poeta e sua amante de toda maneira buscam ficar 

juntos e praticar o ato da traição, sendo possível de ser observada uma relação divergente entre 

amor e casamento: “À noite, é o teu marido que há de fechar-te; eu, entristecido e desfeito em 

lágrimas, até onde me for consentido, seguir-te-ei, até junto às portas cruéis. Beijos há de tomar-

te, e já não apenas beijos ele há de tomar; o que a mim me dás furtivamente, coagida e de direito 
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lhe vais dar a ele; mas dá contrariada (podes bem fazê-lo) e com ar de quem é forçada; fiquem no 

silencio as palavras de ternura, que Vênus lhe seja malvada. Se os meus votos têm algum valor, 

desejo, até, que nenhum prazer ele tenha, se não, ao menos, que nenhum prazer tenhas tu.” 

(OVÍDIO, Amores, 1.4 61-68). 

Sendo assim, temos a caracterização de um amor furtivo, do poeta em relação à amante, 

que proporciona prazeres e alegrias, e de um amor imposto, como era comum à época, no caso 

de Corina e seu marido, a quem o poeta deseja que sequer a mesma sinta prazer ao se deitar com 

aquele que não ama. 

No que diz respeito à Arte de Amar, teremos uma narrativa acerca de como se 

comportar em relação aos amores, relatando diversas caracterizações sobre as experiências 

amorosas e sexuais, o que acaba tornando o livro um dos motivos do exílio de Ovídio, pois trata 

de temas que começam a ser vistos como amorais pelo Imperador. 

Muito ainda há para ser discutido acerca das representações da temática do amor em 

Ovídio e na própria Antiguidade. O que faremos a seguir será a análise mais aprofundada de uma 

dessas representações, no caso a de amor puro e duradouro, apresentado através da figura 

simbólica da fidelidade na Antiguidade, Penélope. 

3. De Penélope a Ulisses, por Ovídio 

 

A partir de agora nos focaremos melhor na análise dos elementos estéticos e nas 

representações literárias contidas dentro da carta De Penélope a Ulisses, no livro Heroides de Ovídio. 

Primeiramente vamos nos focar no tempo em que se passa esse escrito e na caracterização de 

cada um dos personagens centrais da carta. 

Penélope é a esposa de Ulisses, que tem, na fidelidade conjugal, o motivo de sua grande 

fama, o que a coloca em um patamar célebre na literatura antiga. Durante os vinte anos em que o 

marido se encontra ausente, devido à Guerra de Tróia, ela lhe permanece fiel e espera ansiosa 

pelo seu retorno, inclusive inventando a interminável tela que deveria ser totalmente tecida antes 

que pudesse desposar novamente. Penélope se caracteriza por ser praticamente a única das 

mulheres dos heróis da guerra de Tróia a não sucumbir às tentações. Sua lenda é narrada 

principalmente na Odisséia, mas possui alguns relatos posteriores à obra homérica, como é o caso 

das Heroides. Quanto a Ulisses, reconhecemos em sua figura um dos maiores heróis da 

Antiguidade, com suas aventuras narradas por todo o livro da Odisséia, tendo inclusive superado 
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Aquiles, um dos participantes da Guerra de Tróia e o personagem principal e maior guerreiro 

da Ilíada, de Homero, configurando-se como um dos grandes sábios antigos (GRIMAL, 1997).  

Embora a lenda de Penélope tenha sido bastante explorada na Odisséia, em nenhum 

momento a sua fala é retratada, ou seja, o que ela sentia pela ausência do marido, e os 

sofrimentos mais íntimos de sua alma. Entra então Ovídio, com as Heroides, e escolhe justamente 

Penélope para ser a primeira heroína a narrar suas aflições, talvez por se tratar de uma mulher 

cujo abandono não se dá devido à vontade do amante, e sim pelos infortúnios do destino, mas 

com certeza também por ter-se, na figura de Penélope, o maior valor “amoroso” de acordo com 

a Antiguidade, o da fidelidade conjugal da esposa, mesmo diante das maiores adversidades. 

O tom da carta, como era de se esperar, é sempre saudosista, retratando Penélope como 

aquela que sofre com a ausência do marido, que busca, de qualquer forma, qualquer notícia do 

amado, ao mesmo tempo em que tenta evitar um novo matrimonio. “Ulisses, Quem endereça 

essa carta a ti, tão demorado, sou eu, tua Penélope. Por favor, não respondas por carta. Vem 

pessoalmente. Sem dúvida está arruinada Tróia, terra odiosa para as jovens gregas” (OVÍDIO, 

Heroides, 1-3).  

Através da leitura desses versos, que correspondem aos três iniciais da carta, já 

podemos perceber a representação do amor e fidelidade de Penélope ao marido quase como uma 

devoção, sendo que ela vai se lamentar pela existência da cidade de Tróia, motivo que a afastara 

do marido, e rogar para que o mesmo responda sua aflição com a presença, e não através de 

carta. Teríamos aí a típica caracterização de Penélope como mulher devota ao marido. 

Em seguida teremos algumas passagens onde nossa heroína de certa forma exalta suas 

qualidades de esposa dedicada, que sempre se preocupa com os perigos enfrentados pelo amado, 

e que de certa forma o auxilia em meio às adversidades. Isso fica mais claro com a citação dos 

seguintes versos: “Eu imaginava que os troianos haveriam de investir furiosos contra ti. Com a 

simples lembrança do nome de Heitor eu me empalidecia imediatamente” (OVÍDIO, Heroides, 

13-16). “Enfim, qualquer que fosse o guerreiro que tivesse sucumbido no acampamento dos 

gregos, o coração de tua esposa amorosa ficava mais frio que o gelo” (OVÍDIO, Heroides, 21-23). 

“Mas um deus justo atendeu ao casto amor e Tróia foi reduzida a cinzas...” (OVÍDIO, Heroides, 

24). 

Assim percebe-se que a própria Penélope se importava em deixar claro o seu zelo pelo 

marido, inclusive colocando a pureza do sentimento deles como um dos motivos da vitória sobre 

os troianos, representação típica dos valores atribuídos a um amor dessa natureza.  Porém 

Penélope retrata as vitórias nas guerras e os grandes feitos do marido como algo pequeno, em 
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relação à alegria que sua alma sentiria se este jamais tivesse partido, e reclama pela falta que o 

mesmo lhe faz, principalmente após ter findado a guerra: “E tu eras mais cauteloso e lembrado 

de mim! (OVÍDIO, Heroides, 44); “Mas, que interessa Tróia ter sido arrasada por teus braços e 

ser plano o que fora a muralha, se permaneço qual era enquanto persistia Tróia e continuo 

ininterruptamente afastada de meu marido” (OVÍDIO, Heroides, 49-52); “Apesar de vencedor, 

estás longe; nem me é licito saber a causa de tua demora ou em que terra tu, homem cruel, te 

escondes” (OVÍDIO, Heroides, 57-59). 

A narrativa continua sempre enveredada pelo mesmo tom, o da saudade e incerteza 

acerca do destino do marido. A mulher relata ter enviado cartas a destinos possíveis do marido e 

não ter encontrado resposta, a retratar que a angústia começa a tomar ares de loucura, uma vez 

que a ausência, aliada à incerteza da localização e do destino do amante, não está possível de ser 

tolerada; inclusive pela possibilidade mais temida por ela, a de Ulisses ter se enredado com outra. 

Nessa passagem, Penélope deixa clara a intenção de querer de volta o marido, mas não somente 

fisicamente, e sim um marido apaixonado e saudoso da esposa: “Não sei o que temo, Louca, 

temo tudo e um horizonte imenso se abre às minhas preocupações.Todos os perigos que 

apresenta o mar ou que possa apresentar a terra, eu os reputo como causa de tua longa demora! 

Enquanto eu loucamente temo estas hipóteses, tu – o que seria um prazer para ti – podes estar 

enredado por um amor estranho. Talvez lhe contes quão rústica é a tua esposa que somente sabe 

fazer perfeitos tecidos de lã. Oxalá eu esteja enganada e este crime se desfaça em tênues virações 

e tu, livre para voltar, não queiras mais permanecer ausente”. (OVÍDIO, Heroides, 72-79) 

Quando a narrativa se encaminha para o final, percebemos novamente uma Penélope 

que busca retratar a pureza de seu sentimento e a angústia pela espera do marido, através das 

narrativas sobre as aflições e pressões que sofre de praticamente todos a seu redor para que se 

case novamente. Percebemos em Ovídio o mesmo retrato de Penélope tido por Homero na 

Odisséia, como símbolo da pureza, também da fidelidade conjugal, modelo estabelecido como 

parâmetro para se falar do que é ser uma “boa mulher”, aquela devotada ao marido e aos filhos, 

zelosa do lar, mantenedora dos bons costumes e que não sucumbe a amantes, como a grande 

parte das esposas de outros homens da Guerra de Tróia. Podemos esboçar a partir daí como 

seria o ideal esperado pelo homem em relação à esposa na Antiguidade, mas sempre lembrando a 

importância de se ressaltar que, com raras exceções, as vozes que temos na literatura na 

Antiguidade são sempre masculinas, o que não pode ser desconsiderado em momento algum, 

mesmo quando tomamos por objeto de estudo uma personagem feminina, no caso das Heroides. 

“Meu pai Icário força-me a sair de um leito vazio e insiste em criticar os meus adiamentos 



Plêthos, 3, 1, 2013 
www.historia.uff.br/revistaplethos 

ISSN: 2236-5028 

 

94 
 

intermináveis. Que critique o quanto quiser! Sou tua e faço questão de ser chamada tua. Penélope 

será sempre esposa de Ulisses!” (OVÍDIO, Heroides, 80-84) 

Nessa passagem, observamos a típica representação da mulher como posse do homem; 

inclusive a própria Penélope faz questão de dizer “sou tua e faço questão de ser chamada de tua”; e 

encerra sua carta da mesma maneira que iniciara a narrativa, rogando pela volta do marido o mais 

rápido possível, demonstrando sua fragilidade e a de seus únicos apoiadores contra a investida 

dos pretendentes, Telêmaco, seu filho e Laerte, o pai de Ulisses, de idade já avançada; retratando 

nessa passagem a força que o homem, como chefe de família, representava para ela e para a 

sociedade, sendo a mulher, mesmo quando muito forte, frágil diante do homem. “Laerte, incapaz 

para as armas, não pode manter o reino em meio aos inimigos. A Telêmaco, se viver, advirá uma 

resistência maior; mas por enquanto ele não pode ficar sem a proteção do pai. Eu já não tenho 

forças para expulsar do palácio os inimigos.” (OVÍDIO, Heroides, 105-116) 

4. Uma abordagem contemporânea, poema Penélope, por Myriam Fraga 

Discutimos, até então, acerca das releituras do mito na Antiguidade, porém é 

interessante ressaltar que as recorrências ao mundo clássico são muito comuns na sociedade 

contemporânea, lugar em que as releituras, mesmo que em menor escala, ainda são utilizadas e 

reconhecidas pelo seu valor. Isso pode ser observado tanto no cinema, com a releitura de 

grandes clássicos que tratam a respeito de fatos mitológicos, como Fúria de Titãs ou Tróia, quanto 

na literatura, em que há a utilização, não da história mitológica completa, como era feito na 

Antiguidade, mas de personagens mitológicos que, como no caso da poesia de Fraga, 

representam algum setor da sociedade. 

Faremos aqui uma rápida análise do poema intitulado Penélope, da escritora baiana 

Myriam Fraga, que utiliza de forma recorrente a figura mitológica de Penélope em sua poesia, 

entretanto, por não se tratar de nosso principal objeto de estudo neste escrito, nos deteremos 

apenas em um de seus poemas: 

Penélope 

Hoje desfiz o último ponto, 

A trama do bordado. 

 

No palácio deserto ladra 

O cão. 
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Um sibilo de flechas 

Devolve-me o passado. 

 

Com os olhos da memória 

Vejo o arco 

Que se encurva, 

A força que o distende. 

 

Reconheço no silêncio  

A paz que me faltava,  

 (No mármore da entrada  

Agonizam os pretendentes). 

 

O ciclo está completo 

A espera acabada. 

 

Quando Ulisses chegar 

A sopa estará fria (FRAGA, 2008: 264). 

 

Como ponto de partida para a análise, devemos levar em consideração o gênero em que 

o mito é retomado, a poesia, que é carregada de subjetividade e de múltiplas interpretações. O 

que me proponho a fazer aqui é colocar, mesmo que de maneira breve, uma possível leitura 

acerca das representações contidas no poema. 

A voz poética se coloca, no poema, como a própria personagem, assim como Ovídio 

nas Heroides. O que vale destacar aqui é a “incorporação” de Penélope a partir de um viés 

feminino e, além disso, afastado em mais de dois mil anos do tempo do escritor romano, o que 

fortalece a caracterização do mito como algo recorrentemente contado. 

Os primeiros versos nos levam diretamente às cenas da Odisséia em que Penélope tece 

sua interminável tela de espera a Ulisses, porém temos logo nossa expectativa quebrada quando 

ela diz: Hoje terminei o último ponto, cena que não pertence ao mito original; em que a mesma jamais 

disse ter terminado a “desculpa” pelo adiamento do novo casamento. Temos em seguida uma 

sequência de versos que nos remete à lembrança de Penélope em relação a Ulisses, uma 

lembrança advinda de uma memória resgatada. Pode-se inferir isso através das figuras do arco e 

da força, duas características ligadas ao herói. Portanto novamente temos a expectativa quebrada 

em relação ao mito original e em oposição à carta ovidiana, pois ela vem a dizer “Reconheço no 
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silêncio/ a paz que me faltava”, em que percebemos a aceitação da ausência do marido (silêncio), 

reforçada pelos versos seguintes: “O ciclo está completo/ a espera acabada”. Em relação a esse 

comportamento, vemos uma Penélope que dialoga muito mais com a contemporaneidade, visto 

que esta não se alonga por tempo indeterminado na espera de um marido, de que nem tem a 

certeza do retorno, ela segue sua vida; possui aqui uma representação não de infiel, mas de 

autônoma sobre a própria vida e sobre o sentimento. É outra Penélope, a de hoje, a que pode 

dizer: “Quando Ulisses chegar/ a sopa estará fria”. Nossa Penélope de Myriam faz um alerta em 

relação à posição da mulher na modernidade, de alguém com vontade própria e que não vai 

deixar subjugar-se aos caprichos dos homens, que muito exigem, mas em muitos momentos 

tornam-se ausentes como Ulisses. 

Considerações finais 

Ao encerrarmos o estudo sobre a carta de Penélope a Ulisses escrita por Ovídio, 

levantamos diversas discussões a respeito do conceito de imitação e originalidade na 

Antiguidade, entendendo de que forma esses conceitos eram vistos em sua época e nos dias 

atuais. Sendo que, na a reescrita de uma obra consagrada era visto como algo desejável, uma vez 

que a literatura possuía como base o mito, esse só poderia sobreviver se fosse contado e 

recontado através dos tempos. 

Na contemporaneidade não se vê da mesma maneira a imitação, ou reescrita de algo, 

sendo mais comum uma releitura de uma obra literária por meio de outro instrumento artístico, 

como cinema, teatro ou televisão; ou através de uma obra que possa inclusive se apropriar de 

outra existente, mas com traços marcantes daquilo que concebemos como originalidade.  

Através da análise de poemas clássicos é possível perceber que eles não se abstinham de 

originalidade; a originalidade é que era apenas diferente da forma como a entendemos hoje. O 

novo para o homem antigo consistia em dizer de forma diferente algo já dito, de superar uma 

escrita e colocar ali seus traços individuais. Assim sendo, pode ser impossível a atribuição de 

maior ou menor valor a obras antigas. 
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