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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve a cartografia como norte e diversas pistas e dispositivos foram usados para 

dar expressão aos afetos e, consequentemente, compor o mapa cartográfico. Habito 

existencialmente os territórios da mitologia grega, da indústria cultural e da educação visual 

através de três produções que retratam a mitologia grega no século XXI, quais sejam: o livro, 

o filme e a graphic novel referentes à obra O Ladrão de Raios que é a primeira história da 

série Percy Jackson e os Olimpianos, escrita pelo norte-americano Rick Riordan. A partir 

dessas produções refaço a trajetória de Perseu e Medusa desde a antiguidade até os tempos 

hodiernos, observando as transformações do mito do herói e do monstro ocorridas nesse 

percurso e como eles foram apropriados pela indústria cultural. Ao mesmo tempo, observo 

que linguagens são utilizadas nessas produções, as tensões das adaptações, as limitações e/ou 

dificuldades da transposição de uma linguagem para outra e como elas nos dão a ver esses 

dois personagens míticos. Através dessas produções, também mostro as potencialidades 

educativas de O Ladrão de Raios. Trata-se, pois, de um estudo que observa como os jovens 

estão interagindo com essa obra através do universo das narrativas transmídia, como eles 

estão sendo educados visualmente por elas e até que ponto estão apenas expostos ao mero 

consumo de seu fluxo – daí, a necessidade de refletirmos a respeito de uma educação 

sobre/de/com os meios. Para dar sentidos a estes conjuntos de linhas, que são traçados através 

de voos e pousos e observados através de diferentes janelas atencionais, utilizo como 

“ferramentas” obras e conceitos de diversos autores e áreas. Todo esse emaranhado que 

envolve sujeitos e objetos participantes mostra que a obra, um produto cultural massificado, 

presta-se à reflexão de inúmeras questões voltadas para a produção e o consumo de imagens, 

a indústria do entretenimento e todo um mercado de bens e capitais simbólicos; para o 

conhecimento, apropriação e transmidiação dos mitos, as situações de aprendizagem 

mediadas pelas narrativas mitológicas presentes na cultura digital em suas mais diversas 

linguagens/plataformas; e, também, para os novos processos de construção de subjetividades, 

os novos modos de viver, ser, conhecer, ensinar e aprender que proporcionam aos sujeitos 

diferentes Educações. Resultados que não podem ser vistos como conclusivos, pois este 

trabalho é apenas uma parte da pesquisa, um fragmento de um movimento maior que, a todo o 

tempo, está sendo ressignificado.  

 

Palavras-chave: O Ladrão de Raios. Mitologia. Indústria cultural. Cartografia. Educação 

visual. 

 



ABSTRACT 
 

 

This research had the cartography like north and diverse clues and devices were used to give 

expression to the affections and, consequently, to compose the cartographic map. I inhabit 

existentially the territories of greek mythology, cultural industry and visual education through 

three productions that portray greek mythology in the 21st century, namely: the book, the film 

and the graphic novel referring to the work The Lightning Thief that is the first story of the 

series Percy Jackson and the Olympians, written by the north american Rick Riordan. From 

these productions I remake the trajectory of Perseus and Medusa since antiquity to modern 

times, observing the transformations of the myth of the hero and the monster that occurred in 

this course and how they were appropriated by the cultural industry. At the same time, I 

observe that languages are used in these productions, the tensions of adaptations, the 

limitations and/or difficulties of transposing from one language to another and how they show 

us these two mythical characters. Through these productions, I also show the educational 

potential of The Lightning Thief. It is, therefore, a study that observes how young people are 

interacting with this work through the universe of the transmydial narratives, how they are 

being visually educated by them and to what extent they are only exposed to the mere 

consumption of their flow – therefore, the need to reflect on an education about/from/with the 

means. To give meaning to these sets of lines, which are traced through flights and landings 

and observed through different attentional windows, I use as “tools” works and concepts from 

various authors and areas. All this tangle involving participating subjects-and-objects shows 

that the work, a mass cultural product, lends itself to the reflection of innumerable questions 

directed to the production and consumption of images, the entertainment industry and a whole 

market of goods and symbolic capitals; for the knowledge, appropriation and transmediation 

of the myths, the learning situations mediated by the mythological narratives present in the 

digital culture in its most diverse languages/platforms; and also for the new processes of 

construction of subjectivities, the new ways of living, being, knowing, teaching and learning 

that provide the subjects different Educations. Results that can not be seen as conclusive, 

because this work is only part of the research, a fragment of a larger movement that, at all 

times, is being re-meaning. 

 

Keywords: The Lightning Thief. Mythology. Cultural industry. Cartography. Visual 

education. 
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AFETOS E DESAFETOS 

 

Apesar de vir de uma família muito religiosa, sempre tive minhas dúvidas a respeito 

de Deus. Sua onipotência me era incômoda e me fazia questionar se não era pretensão demais 

Ele querer ser o “único” todo-poderoso. Essa minha indisposição aumentava ainda mais 

quando pensava em sua bondade dita “perfeita e infinita”: como pode haver no mundo tantos 

infortúnios – doenças, miséria, preconceitos, escravidão, guerras, genocídios, desastres 

naturais dentre outros – se estamos diante de um Ser soberanamente justo e bom? 

Acreditar que Ele não existia, em certa medida, acalmava o meu rancor e frustração, 

mas ao negá-lo, deixava em aberto um espaço que também me incomodava e sentia que 

deveria ser preenchido. Por isso busquei ter o conhecimento de outras religiões, ainda que 

superficialmente e a contragosto de meus familiares. Das poucas que conheci, não segui 

nenhuma; mas, nessa andança, tive o encontro com a astrologia, um pouco antes de ingressar 

na universidade. 

Por algum tempo, a estudei com o objetivo de entender a influência dos astros nos 

acontecimentos de minha vida e na formação da minha personalidade, fortemente marcada 

por um sol em Aquário, um ascendente em Peixes e uma lua em Gêmeos. Combinações que, 

segundo a astrologia, se manifestam em mim como um imenso inconformismo, certa de que 

não existe uma única versão para os fatos e também uma intensa consciência da vida e, 

sobretudo, consciência das dores do mundo – um nível excedido de sensibilidade que tende a 

se manifestar em mim como tristeza e dificuldade para lidar com a realidade. 

Estudando mais a fundo essas combinações, sobretudo, o ascendente, consegui uma 

possível explicação, que não julgo nem verdadeira, nem falsa, do porquê tenho essa 

consciência e hipersensibilidade e, no terreno da fé, do porquê oscilo entre dois modelos: um 

cético e um místico. Ora, dois peixes entrelaçados formam o signo de Peixes. 

 

Cada peixe está voltado para uma direção, e isso nos fala algo sobre a natureza dual 

desse signo. Um lado de Peixes está no mundo da imaginação, das percepções, da 

criatividade, da espiritualidade. O outro lado de Peixes está no mundo real. A 

dualidade de Peixes é que ele não pode estar apenas em um desses mundos. Quando 

ele fica apenas em um mundo, ele se desequilibra. Se um pisciano perde seu contato 

com o lado místico e espiritual é como se ele perdesse o centro da sua vitalidade. Ele 

se torna a imagem da desilusão. Porém, ele não pode renunciar ao mundo real, pois é 

do mundo real que depende a sua sobrevivência e de onde vem sua razão 

(TULESKI, 2016, n.p.). 

 

Talvez por isso, desde a infância, tenha se acentuado em mim o interesse pela 

literatura fantástica com seu rol de fadas, gnomos, elfos, trolls... e também por isso tenha sido 

arrebatada visceralmente pela mitologia grega, durante a graduação. Um universo cheio de 
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criaturas míticas, deuses e heróis marcados por imperfeições e fraquezas humanas, agradava-

me bem mais do que a ideia de um Deus único e perfeito. Além disso, essas divindades 

preenchiam muito bem o espaço deixado em aberto, pois seus mitos implicam, em certa 

medida, numa experiência religiosa distinta da experiência ordinária da vida cotidiana. 

Envolta a mitologia grega, aprendi que por meio da ação e do modo de ser dessas 

divindades, o homem pode conferir significado e ordem a um mundo aparentemente caótico e 

desorganizado. Pode explicar imaginativamente à origem das coisas – a origem do mundo, 

dos homens, dos animais, das doenças, das relações sociais etc. – e refletir sobre a existência, 

sobre modos de ser e estar no mundo. E quando os seres, objetos, espaços, tempos e 

acontecimentos passam a indicar e expressar realidades que os transcendem, eles tornam-se 

sagrados. 

O sagrado é símbolo, acréscimo, abertura, passagem, transcendência, conhecimento. 

“Ele resultada capacidade humana de simbolizar, isto é, de atribuir novos significados as 

coisas. Este novo significado acrescenta algo ao ser; dá-lhe uma força nova, que permite ao 

homem atingir realidades muito mais profundas, do ser em geral e do ser humano em 

especial” (VILLELA, 2006, p. 8). 

A autora que tão bem definiu o que é sagrado comenta que Eliade preferiu estudá-lo 

na sua totalidade, por isso, o opôs ao profano, isto é, à ordem natural das coisas. Assim, o 

sagrado e o profano seriam como os dois lados de uma mesma moeda. Ou seja,  

 

Manifestando o sagrado [hierofania], um objeto qualquer se torna outra coisa, e, 

contudo, continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do seu meio 

cósmico envolvente. Uma pedra sagrada, nem por isso é menos pedra; 

aparentemente (com maior exatidão: de um ponto de vista profano) nada a distingue 

de todas as demais pedras. Para aqueles a cujos olhos uma pedra se revela sagrada, a 

sua realidade imediata transmuda-se numa realidade sobrenatural. Em outras 

palavras, para aqueles que têm uma experiência religiosa, toda a Natureza é 

suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica (ELIADE, 1992, p. 15-16). 

 

A sacralização consiste exatamente na transformação das coisas: cada ser, cada objeto, 

cada espaço, cada tempo e cada acontecimento é ele mesmo e é mais do que ele mesmo. É 

uma experiência religiosa, que ultrapassa os limites do religioso. O próprio autor já havia 

advertido: o sagrado refere-se à religião, mas não se limita a ela. “É lamentável não termos à 

nossa disposição uma palavra mais precisa que ‘religião’ para designar a experiência do 

sagrado” (ELIADE, 1989, p. 9). 

Essa experiência do sagrado que Eliade nos fala coloca o ser humano diante de um 

fato inegável: a realidade o ultrapassa, mas o chama a integrar-se totalmente nela. Percebe-se, 

portanto, que para o autor, além de uma categoria religiosa, o sagrado é também um princípio 
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filosófico de compreensão do homem no mundo. E este é um aspecto do mito que convém 

sublinhar: 

 

[...] o mito revela a sacralidade absoluta porque relata a atividade criadora dos 

deuses, desvenda a sacralidade da obra deles. Em outras palavras, o mito descreve as 

diversas e às vezes dramáticas irrupções do sagrado do mundo. [...] É a irrupção do 

sagrado no mundo, irrupção contada pelo mito, que funda realmente o mundo. Cada 

mito mostra como uma realidade veio à existência, seja ela a realidade total, o 

Cosmos, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, uma instituição 

humana. Narrando como vieram à existência as coisas, o homem explica-as e 

responde indiretamente a uma outra questão: por que elas vieram à existência? O 

“por que” insere-se sempre no “como”. E isto pela simples razão de que, ao se 

contar como uma coisa nasceu, revela se a irrupção do sagrado no mundo, causa 

última de toda existência real (ELIADE, 1992, p. 81-82). 

 

O mito é, portanto, o relato de um acontecimento que se passou in illo tempore, isto é, 

no tempo primordial, no tempo fabuloso das origens. É por essa razão que ele serve de 

modelo exemplar a toda “criação”, a toda espécie de “fazer”. Sua função é, pois, “fixar” os 

modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas: 

alimentação, sexualidade, trabalho, educação etc. 

Para Eliade (1992), quanto mais o homem é religioso tanto mais dispõe de modelos 

exemplares para seus comportamentos e ações. Seja qual for o contexto histórico em que se 

encontra, o homo religiosus acredita sempre que existe uma realidade absoluta, o sagrado, que 

transcende este mundo, que aqui se manifesta, santificando o e tornando o real. Crê, além 

disso, que a vida tem uma origem sagrada e que a existência humana atualiza todas as suas 

potencialidades na medida em que é religiosa, ou seja, participa da realidade. 

Em contrapartida, o homem a - religioso esforça para se “esvaziar” de todo modelo 

mítico, de toda religiosidade e de todo significado transumano. Ele reconhece-se como o 

único sujeito e agente da História e rejeita todo apelo à transcendência, ao sagrado. Ele só 

consegue fazer-se completamente na medida em que se dessacraliza e dessacraliza o mundo. 

Porém, segundo Eliade, esquece que descende do homo religiosus e que, queira ou não, 

também é obra deste. 

Duelando entre um lado cético e um lado místico, o homem a-religioso comporta-se 

religiosamente, embora não esteja consciente disso. Por isso, não é surpresa nos vermos bater 

na madeira ou usar um amuleto para afastar a má sorte; comemorar os festejos que 

acompanham a passagem de ano, um casamento ou o nascimento de uma criança; a obtenção 

de uma nova casa, um novo emprego etc. 

Como menciona Eliade (1992), a grande maioria dos “sem religião” não está 

propriamente falando isento dos comportamentos religiosos, das mitologias. Estão às vezes 
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entulhados por todo um amontoado mágico-religioso caricaturalmente degradado e, por esta 

razão, dificilmente reconhecível. Segundo o autor,  

 

Poder-se-ia escrever uma obra inteira sobre os mitos do homem moderno, sobre as 

mitologias camufladas nos espetáculos que ele prefere, nos livros que lê. O cinema, 

esta “fábrica de sonhos”, retoma e utiliza inúmeros motivos míticos: a luta entre o 

Herói e o Monstro, os combates e as provas iniciáticas, as figuras e imagens 

exemplares (a “Donzela”, o “Herói”, a paisagem paradisíaca, o “Inferno” etc.) 

(ELIADE, 1992, p. 165-166). 

 

Para Eliade (1991), a vida do homem moderno fervilha de mitos semiesquecidos, de 

hierofanias decadentes, de símbolos esvaziados da sua finalidade. A dessacralização 

ininterrupta do homem moderno alterou o conteúdo da sua vida espiritual, mas não quebrou as 

matrizes da sua imaginação: todo um resíduo mitológico sobrevive em sua psique através dos 

arquétipos, isto é, através de imagens primordiais que são o conteúdo imagístico e simbólico 

do inconsciente coletivo, compartilhado por toda a humanidade (JUNG, 2000). 

Na verdade, independente de nosso desenvolvimento intelectual, os mitos continuam a 

nos acompanhar. Eles permanecem nas religiões e nas artes, permeando toda a nossa vida 

diária. Estão presentes e fundamentam grande parte das obras artísticas dos últimos séculos 

como, por exemplo, a escultura Perseu com a cabeça da Medusa (1545-1554), de Antonio 

Canova; a pintura Medusa (1597), de Caravaggio; a ópera Teseo (1713), de Händel; a peça 

Sonho de uma Noite de Verão (1595), de Shakespeare; o romance Fausto (1808 e 1832), de 

Goethe e Ulisses (1921), de Joyce, dentre outras. Os deuses, heróis e seres mitológicos podem 

mudar de aspecto, mas a sua função continua a ser a mesma, basta apenas retirar-lhes as suas 

novas máscaras. 

Por isso, meu interesse em observar as transformações dos mitos, ao longo do tempo. 

Interesse que se alargou ainda mais na Iniciação Científica, quando analisava as influências da 

mídia e da indústria cultural a respeito dos desenhos infantis e do modo como as crianças vão 

construindo suas referências imagéticas, com exemplos de personagens míticos vindos dos 

meios de comunicação. Daí as perguntas que se repetem nesta pesquisa, como se ainda 

tivessem algo para me dizer: como os mitos gregos são apropriados pela indústria cultural? 

Que características, por exemplo, perderam/ganharam o herói e o monstro míticos para 

sobreviverem e se perpetuarem na atualidade? Quais possibilidades educativas nos trazem ou 

podemos encontrar nos deuses, heróis e seres mitológicos que vemos em livros, histórias em 

quadrinhos, filmes, games e demais produtos que, de alguma forma, contribuem para a nossa 

educação visual? É alimentada por essas perguntas que caminhamos pelas cartografias desta 

dissertação. 
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APRESENTAÇÃO DO MAPA CARTOGRÁFICO 

 

Em Cartografia Sentimental, Sueli Rolnik nos fala da necessidade que nossos afetos 

têm de buscarem expressão. Nesse sentido, é tarefa do cartógrafo de dar voz, fazer-se 

passagem para esses afetos. As cartografias que se seguem, então, são resultado de minha 

época e contexto histórico, dos meus incômodos e inquietações, anteriormente elencados e, 

claro, do meu inevitável interesse pelos mitos gregos, pelas novas roupagens que eles vêm 

ganhando na atualidade e por um tipo de “educação informal” que acontece em outros 

espaços, em outras dinâmicas de aprendizado como a nossa relação com os produtos culturais, 

as mídias e as imagens que nos rodeiam. 

Assim, três produções me fizeram pensar nessa possibilidade de conversa com a 

mitologia grega, a indústria cultural e a educação visual. São elas: o livro O Ladrão de Raios, 

que corresponde à primeira história da série Percy Jackson e os Olimpianos – série escrita 

pelo norte-americano Rick Riordan (1964-), publicada nos Estados Unidos em 2005 e 

traduzida para o português, em 2008, por Ricardo Gouveia1 (ver fig. 1); Percy Jackson e o 

Ladrão de Raios, que corresponde à adaptação da obra literária para o cinema em 2010, pelo 

diretor Chris Columbus e lançado no Brasil no mesmo ano (ver fig. 2); e O Ladrão de Raios: 

Graphic novel, que corresponde à adaptação da obra literária para os quadrinhos em 2010, por 

Robert Venditti e traduzido para o português, em 2011, por Julio Moreira (ver fig. 3). 

 

 

 
 

Fig. 1 – Capa do Livro 

Fonte:https://blogdokyo.files.

wordpress.com/2012/07/250p

x-the_lightning_thief-1.jpg 

 

 
 

Fig. 2 – Capa do Filme 

Fonte:http://www.escolaviva.com/biblio

teca/images/capas/11264.jpg 

 

 

 
 

Fig. 3 – Capa da Graphic Novel 

Fonte:https://image.issuu.com/11080

2150221-

1b7b1ca7919440bb8a5f8ef11d38753

2/jpg/page_1.jpg 
 

 

                                                           
1 Nesta pesquisa é utilizada a publicação em português editada pela segunda vez no ano de 2009. 

https://blogdokyo.files.wordpress.com/2012/07/250px-the_lightning_thief-1.jpg
https://blogdokyo.files.wordpress.com/2012/07/250px-the_lightning_thief-1.jpg
https://blogdokyo.files.wordpress.com/2012/07/250px-the_lightning_thief-1.jpg
http://www.escolaviva.com/biblioteca/images/capas/11264.jpg
http://www.escolaviva.com/biblioteca/images/capas/11264.jpg
https://image.issuu.com/110802150221-1b7b1ca7919440bb8a5f8ef11d387532/jpg/page_1.jpg
https://image.issuu.com/110802150221-1b7b1ca7919440bb8a5f8ef11d387532/jpg/page_1.jpg
https://image.issuu.com/110802150221-1b7b1ca7919440bb8a5f8ef11d387532/jpg/page_1.jpg
https://image.issuu.com/110802150221-1b7b1ca7919440bb8a5f8ef11d387532/jpg/page_1.jpg
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Os estudos desenvolvidos com essas produções encontram aporte nas pesquisas 

qualitativas, tendo como base a cartografia: um “modo” de se fazer pesquisa desenvolvido a 

partir dos estudos dos filósofos franceses Gilles Deleuze (1925-1995) e Félix Guattari (1930-

1992). Digo modo, porque ela é, antes, um “estilo” de se fazer pesquisa do que propriamente 

um método, um processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, haja vista que consiste 

na experimentação do pensamento e num ethos de pesquisa, isto é, numa atitude ou caráter de 

pesquisar que estão mais próximo dos modos de ser e viver do pesquisador ou cartógrafo. 

Ao contrário dos métodos tradicionais, cujo conjunto de regras e procedimentos, se 

respeitados em uma investigação, conduzem à verdade, com a cartografia entramos em um 

campo sem conhecer exatamente o alvo a ser perseguido, o alvo que responda a nossas 

indagações. “Ele surgirá de modo mais ou menos imprevisível, sem que saibamos bem de 

onde. Para o cartógrafo, o importante é a localização de pistas, de signos de processualidade” 

(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 40). São essas pistas que orientam o percurso da 

pesquisa a partir de dispositivos. Como não são hierárquicas, podemos iniciar o processo 

investigativo através de qualquer um, tal como pode ser feito com o rizoma. 

O rizoma é um dos conceitos criados por Deleuze e Guattari e, talvez, seja o melhor 

para explicarmos como se desenvolve a cartografia. Ele foi criado em contraposição ao 

modelo arbóreo de conhecimento, segundo Sílvio Gallo (2013, p. 72-73), metáfora de “[...] 

uma grande árvore, cujas extensas raízes devem estar fincadas em solo firme (as premissas 

verdadeiras), com um tronco sólido que se ramifica em galhos e mais galhos, estendendo-se 

assim pelos mais diversos aspectos da realidade”. Nesse sentido, o saber partiria de uma base 

comum e sólida para, depois, ser classificado e hierarquizado em outros ramos de 

conhecimento (ver fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4 – Estrutura arbórea de conhecimento 

Fonte:http://www.123rf.com/photo_26018751_vector-

tree-silhouette-over-white--symbol-of-nature.html 

 

 
 

Fig. 5 – Estrutura rizomática de conhecimento 

Fonte:https://arazaoinadequada.files.wordpress.com/2013/

09/projetoblog-deleuze-e-guattari-2.jpg 

 

 

http://www.123rf.com/photo_26018751_vector-tree-silhouette-over-white--symbol-of-nature.html
http://www.123rf.com/photo_26018751_vector-tree-silhouette-over-white--symbol-of-nature.html
https://arazaoinadequada.files.wordpress.com/2013/09/projetoblog-deleuze-e-guattari-2.jpg
https://arazaoinadequada.files.wordpress.com/2013/09/projetoblog-deleuze-e-guattari-2.jpg
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Diferentemente, o rizoma alude à estrutura de algumas plantas, como a grama, cujos 

brotos ramificam-se em qualquer ponto e espalham-se sobre a superfície, o plano (ver fig. 5). 

Como se equipara às plantas polirrizas, isto é, com muitas raízes, não podemos dizer que há 

um rizoma, mas rizomas. Acêntricos, eles podem ser acessados de qualquer ponto e esses 

pontos se conectam. Dado que qualquer conexão é possível, os rizomas regem-se pela 

composição de elementos variados e não podem ser reduzidos à unidade, por isso são tidos 

como múltiplos. Essa multiplicidade implica variadas linhas de força organizadas não 

hierarquicamente. Daí que, nos rizomas, cada ponto passa a se constituir por meio de grupos 

ou conjuntos de linhas. São esses grupos ou conjuntos que definem os territórios dentro dos 

rizomas. Mas, mesmo sendo territorializados e podendo ser mapeados, os rizomas não são 

tidos como mapas, no sentido da Geografia, pois estes podem ser copiados, reproduzidos. Os 

rizomas, ao contrário, não podem ser decalcados, pois estão sempre em movimento de 

transformação, em devir. Eles referem-se “[...] a um mapa que deve ser produzido, construído, 

sempre demonstrável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, 

com suas linhas de fuga” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 32-33). 

Nesta pesquisa, enxergo os personagens das produções (livro, filme e graphic novel) 

relacionadas à obra O Ladrão de Raios como sendo o conjunto de diferentes linhas (de fuga, 

de força, de visibilidade, de enunciação, de subjetivação) que compõe o território da mitologia 

grega, ou seja, um dos elementos variados do meu mapa cartográfico. 

 

  

 
 

Fig. 6 – Rede de conexão entre os personagens das produções relacionadas à obra O Ladrão de Raios 

Fonte: Arquivo da pesquisa 

 

Como linhas de forças, esses personagens míticos compõem regiões de visibilidade e 

dizibilidade, um novelo cheio de sentidos a serem desvendados e que podem vir a responder 
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meus questionamentos da pesquisa. Por isso, escolho pistas e dispositivos para me guiar 

dentro dele.  

As pistas, como dito, orientam o percurso que devemos seguir. Nessa pesquisa utilizo, 

a princípio, três delas: a pista da habitação de um território existencial, a da atenção do 

cartógrafo e a da política da narratividade, pois, habitar, observar e narrar, mais que pistas, 

são atitudes de pesquisa que ocorrem simultaneamente. 

Habitar um território corresponde estarmos receptivos a ele e, consequentemente, 

deixar-nos impregnar por ele. Esse tipo de experiência só se dá à medida que se realiza, sem 

pré-condições, a pesquisa. A função da atenção não é de simples seleção de informação, mas 

detecção de forças circulantes dentro do território habitado. Para isso é necessário fazer voos e 

pousos, isto é, mudar de escala atencional diversas vezes. Já narrar, como visto, é dar voz aos 

afetos, é tornar visível tudo aquilo que é visto e sentido através das janelas atencionais. 

Assim, a narrativa cartográfica também se define como “política da narratividade”, isto é, 

uma posição política e ética que tomamos quando, em relação ao mundo e a nós mesmos, 

definimos uma forma de expressão do que se passa, do que acontece (BARROS; PASSOS, 

2012).  

Ao habitar o território da mitologia grega através das produções, me coloquei em um 

movimento de atenção ao que desconhecia, isto é, em um gesto de observação. Tratou-se, aí, 

como bem esclarece Passos; Kastrup; Escóssia (2012, p. 40) “de uma atitude de concentração 

pelo problema e no problema.”. Tendo em vista que queria descobrir como a indústria 

cultural, através das releituras, tem recriado imageticamente os deuses, heróis e seres 

mitológicos, me coloquei em posição de observação e exploração cuidadosa do território 

habitado. 

Num primeiro momento, busquei nas produções relacionadas à obra O Ladrão de 

Raios por aquilo que mais me afetava, tentando não produzir compreensão imediata das 

coisas. A primeira coisa que me chamou à atenção nas produções, sobretudo, no filme, foi a 

Tia Eme, a Medusa disfarçada. Sua aparência “monstruosamente bela” era o que mais me 

encantava, além dela ser uma boa alegoria para falarmos de educação visual, do poder que as 

imagens têm para seduzir e prender o olhar das pessoas. 

Atenta a essa personagem mítica, fiz um gesto de pouso e busquei reconfigurar o novo 

território que se abriu para mim. Quem era Medusa? Qual era o seu mito, sua iconografia e 

valor de culto? Por que ela havia me afetado? Como ela aparecia no livro e na graphic novel? 

Na companhia dela, segui várias linhas durante a pesquisa. Busquei conhecê-la, inicialmente, 

através das produções e percebi que ela é o monstro que aparece mais vezes no filme (aparece 

em quatro sequências, isto é, quatro conjuntos de planos e cenas que formam uma única e 
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coerente unidade de ação dramática) e sua história, nessa produção, difere-se da do livro, e 

nem chega a aparecer na graphic novel, publicado em português. A partir daí, busquei 

conhecer na literatura clássica as variantes e o próprio mito de Medusa a fim de comparar se a 

representação visual de símbolos e imagens da personagem mítica utilizada nas produções foi 

a mesma descrita nas referências mais antigas. 

Na cartografia, esse pouso que fiz não deve ser entendido como uma parada “do” 

movimento de observar, mas uma parada “no”, “dentro” do movimento de observar. O 

movimento é o que permite a atenção mudar de escala, de “janela” atencional. “Cada janela 

cria um mundo e cada uma exclui momentaneamente as outras, embora outros mundos 

continuem copresentes. Cada visada através de uma janela dá lugar, em sua escala, aos 

diversos gestos atencionais, possibilitando também mudanças de nível.” (PASSOS; 

KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 44). 

Além de Medusa, outro personagem me chamou a atenção nas produções: Percy 

Jackson – não só porque é o protagonista, mas porque a ele todos os outros personagens se 

conectam. Além disso, ele é um personagem criado a partir dos conceitos clássicos do 

arquétipo de herói (no caso, de Perseu e outros heróis míticos gregos), mas, ao mesmo tempo, 

carrega em sua personalidade traços contemporâneos, tais como, a Dislexia e o Transtorno de 

Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Além disso, na literatura clássica os mitos 

de Medusa e Perseu se intercruzam, tocando-se em vários pontos. Conclui, portanto, que eles 

seriam os personagens mais potentes na pesquisa, ou seja, os que me ofereceriam mais 

possibilidades de análise e me lançariam mais longe nessa busca. 

Se, inicialmente, pude ver as produções relacionadas à obra O Ladrão de Raios a partir 

de uma janela-paisagem, panorâmica e cheia de elementos e personagens próximos e 

distantes passíveis de serem conectados, com o pouso, pode vê-los a partir de uma janela-

pátio. Essa janela é “típica das atividades de deslocamento e orientação. Envolve detecção e é 

preponderante na atividade do caçador.” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 44). 

Como caçadora, lancei mão de instrumentos de busca, isto é, de dispositivos que são 

“máquinas que fazem ver e falar” os conjuntos de linhas que compõe o mapa cartográfico da 

minha pesquisa. 

 

Essas linhas levam as palavras e as coisas à luta incessante por sua afirmação. Elas 

operam “no vai-e-vem do ver ao dizer e inversamente, ativo como as flechas que não 

cessam de entrecruzar as coisas e as palavras sem cessar de levá-las à batalha” 

(Deleuze, 1990). Essas linhas passam por todos os pontos do dispositivo e nos levam 

a estar em meio a elas o tempo todo (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 

78). 
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A decupagem, processo que consiste em capturar fotogramas (quadros/molduras) e 

selecionar discursos do livro, filme e graphic novel, constitui-se, assim, no meu dispositivo 

para descobrir as sutilezas dos personagens, como eles se apresentam nas produções, como 

foram recriados imageticamente pela indústria do entretenimento e em função de uma cultura 

do espetáculo. 

No momento em que fiz as decupagens, estava com vistas à janela-sala. Essa janela 

“permite a atenção dividida. Comporta focalização, mas também assimila uma multiplicidade 

de partes com graus de nitidez diferenciados” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 

44) – o que foi necessário para a pesquisa, já que pretendia com meus companheiros de 

aventura (Medusa e Percy) fazer um retorno à Grécia arcaica, comparando os mitos desse 

tempo com os hodiernos, para descobrir se eles, ao longo do tempo, se profanaram ou foram 

adquirindo outras características para sobreviverem e se perpetuarem. 

Depois de várias tentativas, como se eu estivesse querendo juntar e/ou separar as peças 

de um ou mais quebra-cabeças misturados, consegui seguir duas linhas para analisar esses 

personagens míticos: uma sob o viés da indústria cultural, de sua lógica capitalista (baseada 

no consumo e na produção diversificada de bens) e das ideologias ou produção de 

subjetividades que dela decorre, e outra sob o viés das próprias linguagens empregadas na 

construção desses bens, no caso, a literatura, o cinema e a história em quadrinhos. Nesse 

momento, passei, então, para a janela-página, “através da qual se faz uma entrada no campo 

perceptivo, seguida de movimentos de orientação, comportando indícios de distribuição da 

atenção.” (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p. 44). 

Por fim, passei para a janela micro, que funciona na escala da atividade do joalheiro, 

da bordadeira e do leitor minucioso. Segundo Passos; Kastrup; Escóssia (2012, p. 44), essa 

janela corresponde a um tipo de atenção “que se caracteriza por uma atividade eminentemente 

focal.” Assim, a fim de produzir novos sentidos, nesse momento, busquei “instrumentalizar” 

alguns conceitos pinçados de uma série de teorias que já vinha sendo acessadas ao longo da 

pesquisa e, paralelamente, ao mapeamento das produções, pois, se para Rolnik (2011) teoria é 

sempre cartografia, para Deleuze: 

 

Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver com o significante... É 

preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si mesma. Se não há pessoas 

para utilizá-la, a começar pelo próprio teórico que deixa então de ser teórico, é que 

ela não vale nada ou que o momento ainda não chegou. Não se refaz uma teoria, 

fazem-se outras; há outras a serem feitas. É curioso que seja um autor que é 

considerado um puro intelectual, Proust, que o tenha dito tão claramente: tratem 

meus livros como óculos dirigidos para fora e se eles não lhes servem, consigam 

outros, encontrem vocês mesmos seu instrumento, que é forçosamente um 

instrumento de combate. A teoria não totaliza; a teoria se multiplica e multiplica 

(DELEUZE in FOUCAULT, 2010, p. 71). 
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E se multiplicando, vão as teorias, os conceitos, os rizomas... os meus estudos com as 

produções e os personagens escolhidos, longe de um fim conhecido. Um longo fio de Ariadne 

que, pouco a pouco, vai nos mostrando as entradas e as saídas deste labirinto de ideias em 

torno do mito, da indústria cultural e da educação visual. Uma pesquisa sempre em 

construção, cheia de conexões e rupturas, mas da qual podem ser mostrados alguns pontos, 

isto é, alguns conjuntos de linhas que compõe os rizomas do meu mapa cartográfico, mapa 

das multiplicidades. Daí que essa dissertação encontra-se organizada em pousos e voos.  

No Pouso I, apresento um mapeamento de produções acadêmicas em torno dos temas 

desta pesquisa (mitologia grega, indústria cultural e educação visual) e a demarcação do 

público-alvo (crianças e adolescentes) ao qual Riordan destina sua obra. Trata-se, pois, de 

observar o que vem sendo produzido a respeito da obra O Ladrão de Raios em comunicações, 

artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses etc., entre os anos de 2005 e 2015. 

No Pouso II e III, mostro a apropriação do herói e do monstro pela indústria cultural e 

como a literatura, o cinema e os quadrinhos nos dão a ver esses dois personagens míticos. 

Através de fragmentos de textos, conjunto de planos, ângulos, movimentos de câmera e 

recursos de montagem que compõem o universo de um livro, um filme e uma graphic novel, 

observo como suas representações mudam com o passar do tempo, conforme as sociedades e 

as culturas vão se transformando. Ou seja, observo como Perseu foi modificado em Percy 

Jackson e Tia Eme em Medusa através do pastiche, que recorre tanto ao arquétipo do herói e 

do monstro clássicos quanto ao estereótipo do estudante do século XXI – estudante inserido 

no contexto da “cultura de consumo” ou “cultura-mercadoria”. 

No Pouso IV, mostro as potencialidades educativas de “O Ladrão de Raios”. Trata-se, 

pois, de observar como os jovens estão interagindo com essa obra através do universo das 

narrativas transmídia (universo composto por múltiplas plataformas de linguagens), como eles 

estão sendo educados visualmente por elas e até que ponto estão apenas expostos ao mero 

consumo de seu fluxo – daí, a necessidade de refletirmos a respeito de uma educação 

sobre/de/com os meios. 

Para dar sentidos a estes conjuntos de linhas, que são traçados através de voos e 

pousos e observados através de diferentes janelas atencionais, utilizo como “ferramentas” 

obras e conceitos de diversos autores e áreas, entre eles/elas: Brandão, Campbell, Commelin, 

Eliade, Jung, Randazzo, Vernant (Mitologia); Adorno, Benjamin, Debord, Deleuze, 

Featherstone, Guattari, Morin, Ortiz, Rancière, Serres (Filosofia e Ciências Sociais); Canclini, 

Eisner, Jenkins, Lévy, Martin, McCloud, McLuhan, Martín-Barbero, Orozco-Gomés, Scolari 

(Comunicação e Tecnologia); Almeida, Barbosa, Belloni, Santaella, Steinberg (Mídia-

Educação).  
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De certo modo, esta pesquisa é uma tentativa de organizar visões teóricas que se 

complementam, embora muitos dos autores supracitados estejam separados por épocas, 

contextos históricos e perspectivas diferentes que não serão historicizadas aqui, por 

considerarmos mais importante para o presente trabalho, o conteúdo de seus pensamentos. 
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POUSO I – MAPEAMENTO DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS 
 

Como não sou a única interessada em mitologia grega, não sou a única a gostar da 

série Percy Jackson e os Olimpianos, tampouco a única a se interessar por indústria cultural e 

educação visual, busquei saber se já existiam trabalhos com esses temas – originando o 

Estado da Arte, que vem sendo aperfeiçoado ao longo da pesquisa. 

Na busca por esses trabalhos/produções acadêmicas, não foram usados indexadores2, 

apenas descritores3 com as seguintes palavras-chave: não-aglutinadas, Percy, Riordan, 

Olimpianos e aglutinadas, Percy Jackson, Rick Riordan, O Ladrão de Raios, Percy Jackson e 

o Ladrão de Raios, Percy Jackson e os Olimpianos – palavras que dizem respeito ao 

protagonista da história que estou investigando, à série literária que essa história pertence e ao 

autor da mesma. Decidi que buscaria por trabalhos apenas na língua portuguesa, com datas a 

partir do ano em que a obra foi publicada, qual seja, 2005. 

Procurei por produções afins em todos os Grupos de Trabalhos da Anped (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), dando maior ênfase, durante a busca, 

aos grupos de Alfabetização, Leitura e Escrita (GT 10), Educação e Comunicação (GT 16) e 

Educação e Arte (GT 24), pois são eixos temáticos que possivelmente incidiriam sobre os 

temas e objeto de interesse, além de possibilitar reflexões no que tange a formação de leitores, 

a transmidiação e a educação visual. Porém, em nenhum desses grupos e em nenhuma reunião 

da Anped, entre os anos de 2005 e 2015, encontrei trabalhos com esses descritores. 

Os trabalhos que compõem o corpus do Estado da Arte resultam, então, do 

levantamento feito em outros bancos de dados como o da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o da Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online, em português, Biblioteca Científica Eletrônica Online) e o do Google Acadêmico. 

Durante o levantamento foi encontrado um resumo, uma comunicação, oito artigos, 

três trabalhos de conclusão de curso, três dissertações e duas teses totalizando, até o presente 

momento, dezoito produções acadêmicas. Após leitura, essas produções foram organizadas 

em uma tabela, por ano de publicação. Nessa tabela é possível identificar, rapidamente, o 

nome dos autores(as) e a instituição a que pertencem, o título e uma síntese do que a produção 

aborda, as áreas de conhecimento a que ela se relaciona, o tipo e ano da publicação, além do 

endereço eletrônico através do qual podem ser acessadas, na íntegra.

                                                           
2 Os indexadores fornecem informações mais ou menos detalhadas de artigos para facilitar a localização do 

material de interesse do leitor. Essas informações incluem, usualmente: autor; título do artigo; título do 

periódico; ano, volume e/ou número do fascículo; número de páginas; etc. 
3 Os descritores são termos/palavras-chave que permitem o encontro mais preciso do que procuramos nas bases 

de dados. 
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Tabela 1 – Trabalhos relacionados ao tema de interesse e objeto de estudo desta pesquisa 

  

Autor(es) e 

Instituições 

 

 

Títulos 

 

Resumos 

 

Áreas afins 

 

Tipo dos trabalhos e 

ano de publicação 

 

 

Fontes 

 

1 

 

Michele Pires Batista, 

Patrícia dos Santos 

Donda e Luiz Antonio 

Xavier Dias. 

 

Universidade Estadual 

do Norte do Paraná 

(UENP). 

 

 

Entre a mitologia e 

a realidade: Percy 

Jackson e o 

Ladrão de Raios 

(2010) e sua 

aplicabilidade em 

sala de aula. 

 

Destaca a preferência dos adolescentes pela 

leitura realizada com recursos audiovisuais. 

O trabalho propõe a utilização do filme 

Percy Jackson e o Ladrão de Raios em sala 

de aula com o objetivo de motivar a leitura 

e, ao mesmo tempo, expor a mitologia 

grega e o seu caráter religioso.  

 

Literatura, Letras e 

Cinema. 

 

Comunicação 

 

(2010) 

 

http://www.cj.uenp.e

du.br/files/Eventos/s

oletras/2010/anais/co

municacoes_individu

ais/soletras-2010-

38.pdf 

 

 

2 

 

 

 

 

Anna Carolyna Ribeiro 

Cardoso. 

 

Universidade Federal de 

Goiás (UFG). 

 

A mitologia greco-

romana em Percy 

Jackson. 

 

Busca analisar com base nas obras “O 

poder do mito” e “O herói de mil faces”, de 

Joseph Campbell e “Do Mythos ao mito: 

uma introdução à problemática de Vitor 

Jabouille”, a razão do sucesso de Percy 

Jackson e os Olimpianos entre os jovens. O 

trabalho investiga como o autor reconta os 

mitos da Antiguidade Clássica e porquê os 

jovens leitores precisam desse tipo de 

referentes. 

 

 

Literatura e Letras. 

 

Resumo 

 

(2012) 

 

https://www.letras.uf

g.br/up/25/o/Caderno

_Colo%C3%8C_qui

o_2012.pdf?1336094

173 

 

 

3 

 

Vera Helena Gomes 

Wielewicki e Maçao 

Tadano Filho. 

 

Universidade Estadual 

de Maringá (UEM). 

 

 

 

TDAH e Dislexia 

em Percy Jackson. 

 

 

Analisa como a Dislexia e o TDAH estão 

presentes na construção da identidade do 

protagonista da obra O Ladrão de Raios. 

Neste trabalho, o semideus é usado como 

uma metáfora para retratar os portadores de 

TDAH e/ou Dislexia de forma positiva. 

 

 

 

 

 

Literatura, Letras e 

Psicologia. 

 

Artigo 

 

(2012) 

 

http://www.ufjf.br/da

randina/files/2012/12

/artigo_VeraHelena-

MacaoTadano.pdf 

 

http://www.cj.uenp.edu.br/files/Eventos/soletras/2010/anais/comunicacoes_individuais/soletras-2010-38.pdf
http://www.cj.uenp.edu.br/files/Eventos/soletras/2010/anais/comunicacoes_individuais/soletras-2010-38.pdf
http://www.cj.uenp.edu.br/files/Eventos/soletras/2010/anais/comunicacoes_individuais/soletras-2010-38.pdf
http://www.cj.uenp.edu.br/files/Eventos/soletras/2010/anais/comunicacoes_individuais/soletras-2010-38.pdf
http://www.cj.uenp.edu.br/files/Eventos/soletras/2010/anais/comunicacoes_individuais/soletras-2010-38.pdf
http://www.cj.uenp.edu.br/files/Eventos/soletras/2010/anais/comunicacoes_individuais/soletras-2010-38.pdf
https://www.letras.ufg.br/up/25/o/Caderno_Colo%C3%8C_quio_2012.pdf?1336094173
https://www.letras.ufg.br/up/25/o/Caderno_Colo%C3%8C_quio_2012.pdf?1336094173
https://www.letras.ufg.br/up/25/o/Caderno_Colo%C3%8C_quio_2012.pdf?1336094173
https://www.letras.ufg.br/up/25/o/Caderno_Colo%C3%8C_quio_2012.pdf?1336094173
https://www.letras.ufg.br/up/25/o/Caderno_Colo%C3%8C_quio_2012.pdf?1336094173
http://www.ufjf.br/darandina/files/2012/12/artigo_VeraHelena-MacaoTadano.pdf
http://www.ufjf.br/darandina/files/2012/12/artigo_VeraHelena-MacaoTadano.pdf
http://www.ufjf.br/darandina/files/2012/12/artigo_VeraHelena-MacaoTadano.pdf
http://www.ufjf.br/darandina/files/2012/12/artigo_VeraHelena-MacaoTadano.pdf
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4 

 

Lidiana de Moraes. 

 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS). 

 

 

Uma viagem pelo 

Olimpo no século 

XXI – A saga 

Percy Jackson e a 

mitologia grega 

fascinando jovens 

leitores. 

 

 

Apresenta a saga Percy Jackson como um 

gatilho para o desenvolvimento de futuros 

leitores. 

 

Literatura e Letras. 

 

Artigo 

 

(2012) 

 

http://ebooks.pucrs.b

r/edipucrs/anais/IIICI

LLIJ/Trabalhos/Trab

alhos/S5/lidianamora

es.pdf 

 

 

5 

 

Monique Cristine de 

Britto e Cássia de 

Castro Martins Ferreira. 

 

Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF). 

 

Por uma 

climatologia 

geográfica escolar 

no cotidiano: 

estimulando 

reflexões e a 

criatividade dos 

educandos. 

 

Reflete sobre as diferenças entre o ensino 

da Climatologia Geográfica Acadêmica e a 

Climatologia Geográfica Escolar, 

discutindo a necessidade de diminuir o 

hiato entre a teoria e a prática docente e de 

tornar o clima, temática mais atraente para 

os discentes. Para isso e a luz da psicologia 

genética proposta por Jean Piaget, o 

trabalho sugere o desenvolvimento de 

atividades interdisciplinares como, por 

exemplo, análises do filme Percy Jackson e 

o Ladrão de Raios. 

 

Literatura, 

Geografia, 

Psicologia e 

Cinema. 

 

Artigo 

 

(2012) 

 

http://www.revistage

onorte.ufam.edu.br/at

tachments/013_(POR

%20UMA%20CLIM

ATOLOGIA%20GE

OGR%C3%81FICA

%20ESCOLAR%20

NO%20COTIDIAN

O%20ESTIMULAN

DO%20REFLEX%C

3%95ES%20E%20A

%20CRIATIVIDAD

E%20DOS%20EDU

CANDOS).pdf 

 

 

6 

 

Lis Yana de Lima 

Martinez e Laura 

Rosane Quednau. 

 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

 

Conhecendo a 

literatura clássica 

por trás dos filmes 

de Hollywood. 

 

Resultado de duas ações de extensão 

universitária estruturadas em exposições 

interativas que ilustram a mitologia romana 

a partir de diversas dinâmicas, como cenas 

de filmes, contação de mitos, criação de 

maquetes etc. O objetivo do trabalho é 

despertar o interesse das crianças em 

conhecer a literatura clássica que existe por 

trás dos enredos dos filmes de Hollywood. 

 

 

 

 

Literatura e 

Cinema. 

 

Artigo 

 

(2012) 

 

http://ebooks.pucrs.b

r/edipucrs/anais/IIICI

LLIJ/Trabalhos/Trab

alhos/S11/lismartine

z.pdf 

 

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S5/lidianamoraes.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S5/lidianamoraes.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S5/lidianamoraes.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S5/lidianamoraes.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S5/lidianamoraes.pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(POR%20UMA%20CLIMATOLOGIA%20GEOGR%C3%81FICA%20ESCOLAR%20NO%20COTIDIANO%20ESTIMULANDO%20REFLEX%C3%95ES%20E%20A%20CRIATIVIDADE%20DOS%20EDUCANDOS).pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S11/lismartinez.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S11/lismartinez.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S11/lismartinez.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S11/lismartinez.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/IIICILLIJ/Trabalhos/Trabalhos/S11/lismartinez.pdf
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7 

 

Vanessa Fátima Moraes 

de Souza. 

 

Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR). 

 

Coincidências 

narrativas entre 

Harry Potter e a 

Pedra Filosofal e 

Percy Jackson e o 

Ladrão de Raios. 

 

 

Comparam-se as obras Harry Potter e a 

Pedra Filosofal, de J.K. Rowling e Percy 

Jackson e o Ladrão de Raios, de Rick 

Riordan, observando as coincidências, 

principalmente no que diz respeito aos 

personagens principais. O trabalho também 

analisa o tempo, o espaço, o narrador e as 

ações de ambas as histórias e elenca os 

aspectos semelhantes entre as duas 

narrativas citadas. 

 

 

Literatura e Letras. 

 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 

(2012) 

 

 

http://repositorio.roc

a.utfpr.edu.br/jspui/h

andle/1/1523 

 

 

8 

 

Larissa Camacho 

Carvalho. 

 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

(UFRGS). 

 

Prática de leitura e 

escrita na 

contemporaneidad

e: Jovens e 

Fanfictions. 

 

 

Examinam as revoluções das práticas de 

leitura e escrita e a revolução do texto 

eletrônico, os modos de ler e escrever, a 

caracterização densa dessas práticas, os 

conceitos de apropriação, autoria, 

comunidades de leitores, entre outros, 

deflagradas com o surgimento dos 

computadores e da internet. A investigação 

deste trabalho centra-se nas fanfictions e em 

vinte e sete jovens escritores de fanfics, 

alguns deles, fãs da série Percy Jackson e 

os Olimpianos. 

 

 

Literatura, História 

Cultural e 

Comunicação. 

 

Tese 

 

(2012) 

 

http://www.lume.ufr

gs.br/handle/10183/5

6394 

 

 

9 

 

Luciana Inês de Oliveira 

Biazus Arana. 

 

Universidade Estadual 

de Mato Grosso 

(UNEMAT). 

 

 

A evolução do 

mito, na literatura 

até o século XXI, e 

sua releitura 

através do livro 

Percy Jackson e os 

Olimpianos. 

 

 

Através do livro O Ladrão de Raios, aborda 

alguns aspectos referentes ao mito e o seu 

desenvolvimento no âmbito da literatura, 

procurando refazer a trajetória do mito 

desde a antiguidade até os tempos 

modernos. O trabalho analisa a importância 

da mitologia na ficção moderna e como 

essa literatura infanto-juvenil produz 

sentidos e causa impactos na leitura dos 

adolescentes e jovens.  

 

 

 

Literatura e Letras. 

 

Artigo 

 

(2013) 

 

http://www.revistana

tiva.com.br/index.ph

p/revistanativa/article

/view/76 

 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1523
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1523
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1523
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/56394
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/56394
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/56394
http://www.revistanativa.com.br/index.php/revistanativa/article/view/76
http://www.revistanativa.com.br/index.php/revistanativa/article/view/76
http://www.revistanativa.com.br/index.php/revistanativa/article/view/76
http://www.revistanativa.com.br/index.php/revistanativa/article/view/76
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10 

 

Verônica Guimarães 

Brandão da Silva. 

 

Universidade de 

Brasília (UnB). 

 

Estética da 

Monstruosidade: o 

imaginário e a 

teratogonia 

contemporânea. 

 

“Contos de monstruosidades estão conosco 

desde o início dos tempos. Os monstros são 

parte das tradições de cada povo e folclore, 

quer em torno de uma fogueira pré-histórica 

ou projetado em uma ampla tela com som 

digital para as audiências do século 21.” 

(BRANDÃO, 2013, p. 7). Neste trabalho e 

através da Estética da Monstruosidade, a 

autora busca pensar o monstro como uma 

descrição visual da imaginação e da 

estética. 

 

 

 

Literatura e 

Comunicação. 

 

Dissertação 

 

(2013) 

 

http://repositorio.unb

.br/handle/10482/129

33 

 

 

11 

 

Rosana Marques de 

Souza e Luís Paulo 

Piassi. 

 

Universidade de São 

Paulo (USP). 

 

Percy Jackson e os 

Olimpianos: 

relações entre 

mitologia grega e 

ciência. 

 

 

Trata da literatura juvenil como instrumento 

midiático, capaz de transmitir ideias e 

valores que permitem diversas discussões e 

reflexões, tanto educacionais como 

culturais. A partir destas possibilidades, 

analisa o livro O Ladrão de Raios, 

observando como a ciência está 

representada e qual é o papel 

desempenhado pela mesma. 

 

 

 

Literatura, Ciência 

e Mídia. 

 

Artigo 

 

(2014) 

 

http://www.portalinte

rcom.org.br/anais/su

deste2014/resumos/R

43-1703-1.pdf 

 

 

12 

 

Guilherme Augusto 

Louzada Ferreira de 

Morais e Maria Celeste 

Tommasello Ramos. 

 

Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). 

 

 

A construção do 

herói feminino na 

série Percy 

Jackson e os 

Olimpianos, de 

Rick Riordan. 

 

Busca demonstrar como viviam e 

conviviam socialmente as mulheres na 

antiguidade, na Grécia, com a finalidade de 

analisar a construção da heroína no terceiro 

livro da série Percy Jackson e os 

Olimpianos, de Rick Riordan, visto que se 

percebe claramente que a mulher torna-se, 

também, heroína, carregando consigo os 

mesmos atributos que os heróis clássicos, o 

que, antigamente, era mais raro. Esse 

trabalho também evidencia a condição atual 

participativa e igualitária das mulheres na 

sociedade. 

 

 

Literatura e Letras. 

 

Artigo 

 

(2014) 

 

http://www.olhodagu

a.ibilce.unesp.br/inde

x.php/Olhodagua/arti

cle/view/264/242 

 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/12933
http://repositorio.unb.br/handle/10482/12933
http://repositorio.unb.br/handle/10482/12933
http://www.portalintercom.org.br/anais/sudeste2014/resumos/R43-1703-1.pdf
http://www.portalintercom.org.br/anais/sudeste2014/resumos/R43-1703-1.pdf
http://www.portalintercom.org.br/anais/sudeste2014/resumos/R43-1703-1.pdf
http://www.portalintercom.org.br/anais/sudeste2014/resumos/R43-1703-1.pdf
http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/view/264/242
http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/view/264/242
http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/view/264/242
http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/view/264/242
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13 

 

Erik Rodrigues Porto, 

Patrícia Nogueira 

Teodoro e Taciana Pires 

do Valle. 

 

O percurso de 

Ulisses em o Mar 

de Monstros, de 

Rick Riordan. 

 

 

Relaciona e compara fragmentos do texto 

clássico, a Odisseia, de Homero, com a 

obra infanto-juvenil, O Mar de Monstros, 

segundo livro da saga Percy Jackson e os 

Olimpianos, de Rick Riordan. Trata-se de 

uma análise de como se dá esse processo de 

transposição literária, investigando 

semelhanças e diferenças e, por meio das 

relações intertextuais, o caráter de 

adaptação e de recriação desta obra.  

 

 

Literatura e Letras. 

 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 

(2014) 

 

http://periodicos.unif

acef.com.br/index.ph

p/rel/article/view/102

7/777 

 

 

14 

 

Raíssa Scheidt. 

 

Universidade de Santa  

Cruz do Sul (UNISC). 

 

 

A nova face de 

Perseu: uma leitura 

de Percy Jackson 

como herói 

contemporâneo. 

 

 

Apresenta uma análise do arquétipo heroico 

grego, Perseu, estabelecendo comparações 

com a personagem principal da série Percy 

Jackson e os Olimpianos. Trata-se de 

relacionar a figura heroica com a metáfora 

que ela possibilita em relação ao leitor, 

destacando a importância da literatura de 

massa, neste caso, para o estímulo à leitura 

e ao autoconhecimento de seu público-alvo. 

 

 

Literatura e Letras. 

 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 

(2015) 

 

http://repositorio.unis

c.br/jspui/bitstream/1

1624/937/1/Ra%C3

%ADssa.pdf 

 

 

15 

 

Elenice Koziel. 

 

Universidade Estadual 

de Maringá (UEM). 

 

 

 

 

Práticas de leitura 

na cibercultura e a 

formação do leitor 

crítico: fandom e 

transmidialidade 

na série Percy 

Jackson e os 

Olimpianos. 

 

 

Reflete sobre as práticas de leitura entre os 

jovens da atualidade, tendo como foco o 

fandom da série Percy Jackson e os 

Olimpianos, e discuti o papel da escola e 

dos agentes envolvidos no processo de 

formação de leitores, sobretudo, leitores de 

textos literários, no contexto cibercultural. 

Ao analisar a atuação dos leitores/fãs no 

ciberespaço, o trabalho constata que o 

fandom, ao propiciar a interação entre os 

fãs, a criatividade e a reflexão crítica, 

através do ambiente virtual, torna-se um 

espaço de mediação de leitura, contribuindo 

para a formação de leitores críticos.  
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e as suas programações culturais.  

 

 

Literatura, 

Linguagens e 

Educação. 

 

Dissertação 

 

(2015) 

 

http://www.bibliotec

adigital.ufmg.br/dspa

ce/handle/1843/BUB

D-A4CFCX 

 

 

18 

 

Isis Moraes Zanardi e 

Diego Carlos Zanella. 

 

Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA). 

 

 

A literatura como 

dispositivo para o 

ensino da filosofia. 

 

Busca analisar a contribuição da literatura 

para o ensino da filosofia. Nesse sentido, o 

trabalho destaca a importância da série 
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A grande maioria dessas produções concentra-se na área de Literatura e, de modo 

geral, elas analisam a série Percy Jackson e os Olimpianos, sobretudo, seu primeiro livro, O 

Ladrão de Raios, buscando perceber como Riordan traz os antigos deuses gregos, heróis e 

seres mitológicos para a modernidade e os costumes do século XXI. Algumas discutem as 

estratégias de marketing que fazem as crianças e os adolescentes ficarem desejosos por lerem 

os livros “famosos”, os best-sellers; outras, discutem como a série é transformada em um 

produto capaz de circular em outras plataformas midiáticas, acionando diferentes linguagens e 

expandindo a narrativa original, o que permite um diálogo com as narrativas transmídia e uma 

reflexão a respeito de como elas podem contribuir para a formação de leitores-fãs, 

transformando-os em consumidores ativos. Outras, ainda, discutem como a série contribui 

para o conhecimento da mitologia grega e como ela serve de estímulo à pesquisa, 

incentivando esses mesmos leitores a buscarem conhecimento sobre as crenças, costumes, 

conhecimentos etc. dos gregos e de diversas outras culturas em outras fontes. Também falam, 

abreviadamente, sobre o público-alvo ao qual Riordan destina suas obras: crianças e 

adolescentes, com idade entre dez a quinze anos. 

Não é de meu interesse diferenciar Literatura infantil de Literatura para jovens e 

adultos levando em conta a faixa etária dos leitores, até mesmo porque, isso tem sido algo 

historicamente flexível e vagamente definido. Mas é importante ressaltar que existem autores 

que adotam a expressão Middle-grade, definida como literatura de “médio grau” ou infanto-

juvenil, para os leitores de 8 a 12 anos. Para os leitores de 12 a 18 anos, a expressão Young 

Adult, que é definida como literatura para o jovem adulto. Já para os leitores dos 18 aos 30 

anos adota-se a expressão New Adult, definida como literatura para o novo adulto. 

O público-alvo de Riordan parece estar situado entre os dois primeiros tipos de 

literatura, a julgar pela forma com que o autor constrói suas histórias e, sobretudo, pelo modo 

como as produções que compõem o Estado da Arte foram caracterizando os leitores-fãs de 

Percy Jackson. O Ladrão de Raios, por exemplo, é suficiente para percebermos alguns dos 

temas que atraem as crianças e adolescentes em torno desse tipo de literatura, quais sejam: o 

descobrimento de si mesmo, as amizades e inimizades, o amor e a sexualidade, as relações 

familiares, o status sociocultural e/ou socioeconômico, o amor à pátria e uma diversidade de 

preocupações em torno de questões de gênero, questões ambientais etc. – o que causa uma 

profunda identificação do leitor com as personagens, seja pelos arquétipos (modelos 

exemplares compartilhados por toda a espécie humana que servem de molde para o indivíduo 

organizar e compreender suas experiências pessoais e coletivas) ou estereótipos (modelos 

sociais que tentamos imitar por representarem aquilo a que a sociedade almeja) restaurados 
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pelo autor. Além disso, a linguagem utilizada nas obras é simples e bem-humorada, valendo-

se de jargões semelhantes aos que os jovens usam entre si. 

Riordan fala para um público característico da era da Web 2.0 (Tim O’Reilly, 2005), 

da Cibercultura (Pierre Lévy, 1999), da Cultura da Convergência (Henry Jenkins, 2009) e/ou 

do que podemos chamar de Geração Polegarzinha4 (Michel Serres, 2013): 

leitores/espectadores que dominam com uma certa facilidade as tecnologias, os códigos 

escritos, visuais e sonoros e o entrelaçamento entre eles. Dinâmicos e participativos, 

leitores/espectadores que gostam de garimpar fragmentos da narrativa em diferentes lugares, 

tais como livros, filmes, história em quadrinhos, games, mídias sociais como blogs, wikis, 

fandoms dentre outras múltiplas plataformas; enfim, leitores/espectadores que recebem grande 

influência das mídias e são (in)formados/educados por elas. Para Jenkins, esse novo tipo de 

leitores/espectadores faz com que as empresas repensem o que significa consumir mídias, pois 

 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são 

ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que 

ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante 

lealdade a redes ou a meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram 

indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o 

trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos 

consumidores agora são barulhentos e públicos (JENKINS, 2009, p. 47). 

 

Trata-se, pois, do jovem que, individual ou coletivamente, procura, seleciona e 

compõe um novo conteúdo, uma nova informação que contribui para o todo da narrativa – o 

que o caracteriza como um consumidor-produtor. Enfim, um público que, cada vez mais, 

alimenta um mercado que visa satisfazer os anseios do leitor/espectador, que, por sua vez, é 

expressivamente influenciado pelo marketing que leva a comprar mais e mais livros, HQs, 

filmes, jogos etc. 

Esta pesquisa tangencia essas questões relacionadas ao público-alvo de Riordan, bem 

como aquelas outras questões também tratadas pelas produções mapeadas. Contudo, o seu 

diferencial está em observar como alguns personagens míticos são expressos na linguagem 

literária, cinematográfica e dos quadrinhos e quais as possibilidades de diálogo delas numa 

transmidiação. Ou seja, como cada uma delas nos dá a ver esses personagens, quais as tensões 

das adaptações, as limitações e/ou dificuldades da transposição de uma linguagem para outra 

e se elas expandem ou não a narrativa original – análises que serão feitas no pouso III e IV. 

O importante a ressaltar neste momento, é que as produções mapeadas são de grande 

valia para o processo cartográfico desta pesquisa, pois, os cartógrafos se valem de muitas 

fontes para construir os seus mapas. Seus operadores conceituais podem surgir tanto de um 

                                                           
4 O termo “Polegarzinha” faz referência aos jovens que escrevem mensagens em seus celulares com o polegar. 
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texto, quanto de um filme, uma imagem, um som ou mesmo uma calorosa discussão em 

grupo. Ele “não tem o menor racismo de frequência, linguagem ou estilo. Tudo o que der 

língua para os movimentos do desejo, tudo o que servir para cunhar matéria de expressão e 

criar sentido, para ele é bem-vindo. Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam 

múltiplas” (ROLNIK, 2011, p. 65; grifo da autora). 
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POUSO II – A APROPRIAÇÃO DO HERÓI PELA INDÚSTRIA 

CULTURAL 
 

Como discutimos no preâmbulo, nos “afetos e desafetos”, todas as culturas têm suas 

histórias, seus mitos para explicar a realidade. Esses mitos não são produtos de um único 

autor específico, mas produtos de séculos de criação e invenção de um povo que foi recolhido 

e registrado por diferentes autores que se dedicaram a colecioná-los e organizá-los. 

Segundo Ribeiro Jr. (2010), se considerarmos as principais fontes da mitologia grega, 

chegaremos aos poetas épicos Homero (800 a.C. – 701 a.C.) e Hesíodo (750 a.C. – 650 a.C.), 

juntamente com os anônimos autores dos Hinos Homéricos e do Catálogo das Mulheres. 

Outras fontes importantes são os poetas líricos Baquílides (520 a.C. – 450 a.C.) e Píndaro 

(522 a.C. – 446 a.C.); os poetas trágicos Ésquilo (525 a.C. – 456 a.C.), Sófocles (495 a.C. – 

406 a.C.) e Eurípides (484 a.C. – 406 a.C.); os eruditos helenísticos e greco-romanos 

Calímaco (315/305 a.C. – 240 a.C.), Apolônio de Rodes (295 a.C. – 230 a.C.), Heródoto (484 

a.C. – 425 a.C.), Diodoro Sículo (90 a.C. – 30 a.C.), Pausânias (115 a.C. – 180 d.C.), 

Apolodoro (180 a.C. – 110 a.C.), Ovídio (43 a.C. – 17 d.C.), Higino (64 a.C. – 17 d.C.); 

dentre outros autores certamente importantes na Antiguidade, que registraram narrativas de 

diferentes tradições da cultura grega, desde antes do Período Homérico (1.100-800 a.C.). 

Os mitos de Perseu e Medusa, por exemplo, são mitos que se intercruzam e foram 

mencionados por diversos desses autores. Muitas das menções feitas a esses personagens 

míticos poderão ser vistas em Theoi Greek Mythology, um site que explora os deuses, heróis e 

seres mitológicos a partir de uma extensa coleção de textos da literatura clássica, incluindo as 

obras dos mitógrafos supracitados e de outros menos conhecidos. Nota-se que este mesmo site 

é rico em ilustrações da antiga arte grega e romana, contendo uma galeria com mais de 1.200 

imagens de pinturas em vasos, esculturas, afrescos e mosaicos, o que contribui 

significantemente para pensarmos como diferentes artistas (escultores, pintores, escritores, 

ilustradores etc.) se apropriaram, ao longo dos séculos, dos elementos textuais dos mitos para 

construírem suas obras, acrescentando elementos que são próprios de sua época, cultura e 

imaginação (Cf. Anexo II e III). 

Seguindo essa linha de apropriação dos mitos, lanço mão de diversas obras, tais como 

a de Homero (2003, 2013), Hesíodo (2010), Ovídio (2003), Commelin (1997), Bulfinch 

(2006), Ménard (1965a, 1965b), Brandão (1986a, 1986b e 1987), Ribeiro Jr. (1998, 2013) e 

Riordan (2009), para refazer a trajetória de Perseu e Medusa desde a antiguidade até os 

tempos hodiernos, observando as transformações do mito do herói e do monstro ocorridas 
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nesse percurso e, sobretudo, como eles foram apropriados pela indústria cultural. Mas, antes, 

cabe-nos perguntar: o que é o herói? 

 

 

O herói ao longo dos séculos 

 

Homero dá o título de “herói” aos homens que se distinguem por sua força, sua 

coragem e suas façanhas. Hesíodo, por sua vez, denomina “herói” os filhos de um(a) deus(a) e 

de um(a) mortal, isto é, os “semideuses”5. Já Campbell (1990, 1992), autor que tão bem 

descreveu a “jornada do herói”, define-o como alguém que deu a própria vida por algo maior 

que ele mesmo. 

Para este autor, os heróis de todos os tempos nos precederam e eles evoluíram, à 

medida que a cultura evoluiu. Na esteira desse pensamento, Feijó (1984) refez a trajetória do 

herói, descrevendo suas diferentes representações ao longo dos séculos. Ao visitar áreas como 

a mitologia, a história, a literatura e a indústria cultural, descobre que há diversos tipos desse 

personagem, entre eles: o herói mitológico, histórico, cultural, bandido, reacionário, 

revolucionário, épico, trágico, humano, problemático, romântico, crítico, mercadoria, rebelde 

etc. 

Segundo Feijó, o herói nasce com o mito, isto é, com as crenças de um povo. Ele é um 

indivíduo destacado, superdotado, valente, diferente da média dos homens e que surge para 

assegurar o povo, defendê-lo das ameaças do mundo – como é o caso de Hércules, herói 

mítico grego. 

Com o desenvolvimento das sociedades e a difusão da cultura escrita, o herói adentra a 

história. Assim, a figura histórica do herói decorre da popularização de um personagem real, 

um rei, por exemplo, que por suas virtudes (conhecimento filosófico, artístico, bélico etc.) 

ganha a simpatia do povo e através de gerações vai sendo admirado até atingir a divinização, 

como é o caso de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia. 

Com o auge do pensamento político no Renascimento, a representação do herói fica 

mais bem marcada em relação ao poder. Nesse contexto, surge a espécie de heróis que sabem 

ser superiores, conseguem a estima dos homens sem se deixarem conhecer plenamente, 

camuflam erros, ampliam acertos, compreendem as coisas com presteza e exatidão, como é o 

caso de “O Príncipe” almejado pelo italiano Nicolau Maquiavel. 

                                                           
5 Nos dicionários de língua portuguesa é comum os termos “herói” e “semideus” virem como sinônimos, ambos 

no sentido de serem filhos de um deus ou uma deusa com um mortal e também de serem indivíduos 

notabilizados por suas realizações, seus feitos guerreiros, coragem, abnegação, magnanimidade etc. 
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A crise do Feudalismo e as desigualdades que assolavam o povo na Idade Média, faz 

surgir um herói para as classes dominadas. Surge, então, Robin Hood: herói mítico inglês, um 

bandoleiro que roubava dos ricos para dar aos pobres. Esse tipo de herói não é apenas 

corajoso e guerreiro, mas representam sempre uma sede de justiça coletiva. 

Já com as transformações culturais moldadas pela Revolução Francesa, começa-se a 

pensar em heróis estabilizadores, isto é, heróis que ajudem a manter sob controle os ânimos da 

população, evitando as revoluções. Mas, contrariando este ideal, surgem também os heróis 

revolucionários: aqueles que agem como instrumento das forças históricas e sociais de seu 

tempo e cultura. A exemplo, Feijó cita Che Guevara – guerrilheiro, político, jornalista, 

escritor e médico argentino-cubano. 

Com o desenvolvimento da literatura, o herói passa a ser importante para a 

transferência de emoções entre o leitor e o protagonista. Através da jornada do herói e seu 

amadurecimento nesse percurso, o leitor acaba descobrindo a si mesmo. Como destaques 

estão Ulisses e Édipo, heróis míticos gregos que representam, respectivamente, o épico e 

trágico. Enquanto o primeiro aceita o destino, o segundo não se conforma e avança contra ele. 

Nessa fase também se passa a valorizar o herói humano, como o escritor e poeta italiano 

Dante Alighieri: herói, que ao mesmo tempo em que visitava os infernos, passeava sobre sua 

própria alma. 

Na modernidade, surge o herói que bagunçou todos os heróis: Dom Quixote de la 

Mancha. Caracterizando um herói problemático, o personagem do romancista, dramaturgo e 

poeta castelhano, Miguel de Cervantes, não se aventurava como nas epopeias, mas desejava 

se tornar aquilo que não era. Com o Romantismo surgem vários outros heróis, com suas 

paixões desenfreadas e conflitos internos. Com Os sofrimentos do jovem Werthe, do escritor 

alemão Goethe, surge o herói que sofre, chora e até se suicida. Já com o Ulisses, do escritor 

irlandês James Joyce, surge o herói crítico, aquele que reflete seu cotidiano. 

Por fim, Feijó (1984) fala sobre a influência da indústria cultural na idealização do 

herói. Com a literatura de massa, os heróis viram mercadorias e tornam-se super-heróis: 

personagens que se incorporam aos mitos de nosso tempo, desenvolvendo-se num contexto de 

concentração econômica e de alienação. É o caso de Flash, Gordon, Superman dentre outras 

criações dos cartunistas. Além dos quadrinhos, o autor também dá destaque para o rock e para 

o cinema, pois surge com eles o herói rebelde, que destrói os valores vigentes, para que a 

juventude futura descubra seus próprios caminhos. A exemplo, Feijó cita o ator John Garfield 

e o cantor, compositor e guitarrista Jimi Hendrix, ambos americanos. 

Como pode ser observado, o herói não é um personagem estático; ao contrário, suas 

representações mudam com o passar do tempo, conforme as sociedades e as culturas vão se 
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transformando. Ele continua sendo importante para humanizar as narrativas, nos fazer 

identificar com elas e provocar boas doses de entretenimento e catarse – elementos 

fundamentais para o nosso bem-estar e reflexão sobre a vida. 

 

 

Perseu, o herói mítico 

 

Perseu corresponde às definições de “herói mítico” tanto de Homero e Hesíodo, 

quanto de Campbell e Feijó. Famoso na mitologia grega por ter decapitado a temível Medusa, 

monstro que transformava em pedra qualquer um que olhasse em seus olhos, Perseu era filho 

da mortal Dânae e de Zeus, rei dos deuses e dos homens, personificação do raio e do trovão. 

Homero faz referência a Perseu no Canto XIV, verso 319-320 da Ilíada, obra na qual o 

autor relata que “Dânae dos belos tornozelos, filha de Acrísio deu à luz Perseu, o mais valente 

dos homens” (HOMERO, 2013, p. 343). Hesíodo, por sua vez, menciona o herói na Teogonia, 

nos versos de 278-286, quando vai dizer que ele decapitou o pescoço de Medusa. (HESÍODO, 

2010, p. 36). Todavia, é no livro IV da Metamorfoses de Ovídio que encontramos o texto mais 

bem detalhado a respeito das aventuras do herói, boa parte dessas aventuras envolvendo a 

cabeça da Górgona (Cf. Anexo I). 

Conta o mito que Dânae, filha de Acrísio, rei de Argos, foi aprisionada numa torre de 

bronze por seu pai, que acreditou na profecia de um oráculo que dizia que seu neto um dia lhe 

tiraria a coroa e a vida. Apesar dos cuidados, Acrísio não conseguiu impedir que a filha 

engravidasse, pois Zeus transformou-se em chuva de ouro e, tendo-se introduzido na torre, 

tornou Dânae mãe de Perseu. 

Ao saber do nascimento do menino, Acrísio colocou a filha e o neto dentro de uma 

arca e os jogou no mar, cujas águas conduziram até a ilha de Serifo. Um pescador encontrou 

os dois infortunados ainda vivos e os levou ao rei Polidectes, que os recebeu 

hospitaleiramente e cuidou da educação de Perseu. No entanto, esse rei se apaixonou por 

Dânae e querendo se casar com ela procurou afastar o seu filho. Foi por isso que mandou 

Perseu combater as temidas Górgonas e trazer-lhe a cabeça de Medusa – empreendimento 

aparentemente impossível. 

Outra versão conta que, querendo libertar a Líbia (antigo nome grego para o 

continente africano) do tenebroso olhar de Medusa, foram os deuses que mandaram Perseu 

exterminá-la. Mas, independentemente da versão, acrescenta-se que o herói obteve a ajuda 

dos deuses. Para o êxito de sua expedição, conta Commelin (1997), que Perseu recebeu de 

Atena (deusa da sabedoria e das artes) o seu escudo e o seu espelho; de Hades (deus do 
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submundo e dos mortos) seu capacete de invisibilidade e de Hermes (deus da comunicação, 

mensageiro dos deuses) as asinhas dos pés e/ou suas sandálias aladas. Ribeiro Jr. (1998) 

acrescenta a essa versão que Hermes deu também para Perseu uma foice recurvada e forte o 

suficiente para ajudar o herói a decepar a cabeça da Medusa. Além disso, o autor conta uma 

versão na qual podemos perceber que não foram os deuses quem deram a Perseu esses objetos 

e o alforje (saco) para guardar sem perigo a cabeça da Medusa. Na verdade, eles estavam sob 

a guarda de algumas Ninfas, as quais apenas as Gréias conheciam o paradeiro. 

Ménard (1965) diz que para chegar até Medusa, antes, era preciso adentrar num lugar 

fortificado com elevadas muralhas, cuja guarda estava confiada às duas filhas de Fórcis, que 

por meio de outras versões do mito, podemos afirmar como sendo as Gréias. Elas valiam-se 

alternativamente de um único olho e um único dente. Enquanto uma delas emprestava o olho 

à outra, Perseu apoderou-se dele com habilidade e tornou-se o senhor da passagem. O herói 

penetrou, então, por caminhos tortuosos e sombrios até alcançar o palácio de Medusa, no qual 

encontrou muitas estátuas de homens e animais petrificados. 

Brandão (1987b) acrescenta que, junto à Medusa, estavam suas duas irmãs, Ésteno e 

Euríale. Perseu pairou acima das três Górgonas adormecidas, graças às sandálias aladas de 

Hermes e, não podendo fixar em Medusa, refletiu o rosto dela no polido escudo de Atena e, 

com a espada que lhe deu Hermes, decapitou-a. Commelin (1997) diz que temendo ser 

petrificado, Perseu dispôs diante de si não o escudo, mas o espelho de Atena e que sua mão 

foi conduzida pela deusa para cortar-lhe a cabeça. Brandão (1987b) diz que, tendo colocado a 

cabeça da Medusa no alforje, Perseu partiu. Ésteno e Euríale saíram-lhe em perseguição, mas 

inutilmente, porquanto o capacete de Plutão (nome romano para Hades) o tornara invisível. 

Commelin (1997) acrescenta que o herói levou a cabeça da Medusa em todas as suas 

expedições, utilizando-a para petrificar os seus inimigos. Esse autor diz que, montado no 

cavalo Pégaso que Atena havia lhe emprestado, Perseu foi até Mauritânia, onde reinava Atlas. 

Esse príncipe, que fora advertido por um oráculo para se precaver contra o filho de Zeus, 

recusou hospedar Perseu. Consequentemente foi punido pelo herói que lhe mostrou a cabeça 

da Medusa. Petrificado, o príncipe Atlas se transformou em uma imensa montanha. 

Da Mauritânia, passou à Etiópia, cujo rei era Cefeu. Algumas versões, como a de 

Bulfinch (2006), contam que fora a rainha Cassiopeia quem tivera a ousadia de disputar o 

prêmio de beleza com as Nereidas (Ninfas-marinhas) que, indignadas, invocaram um monstro 

marinho para devastar todo o reino. A fim de apaziguar as divindades, Cefeu foi aconselhado 

por um oráculo a expor sua filha Andrômeda, para ser devorada pelo monstro. Olhando do 

alto, em seu voo, Perseu avistou Andrômeda acorrentada num rochedo. Se não fossem os 

cabelos ao vento e as lágrimas que escorriam no pálido rosto da jovem, Perseu a teria tomado 
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como uma estátua de mármore. Tomado por piedade e paixão, o herói prometeu ao rei que a 

salvaria, caso ele lhe desse a filha em casamento. 

Commelin (1997) diz que, quando o monstro marinho estava preste a devorá-la, 

Perseu montado em Pégaso, expôs a cabeça da Medusa ao monstro, petrificando-o. Já 

Brandão (1987b) não menciona o uso da cabeça de Medusa nessa tarefa, mas diz que o herói 

se valeu de suas armas mágicas. Bulfinch (2006) dá a entender o mesmo que Brandão, pois 

ele também não menciona o uso da cabeça da Górgona; apenas descreve que, nos ares, Perseu 

lutou contra o monstro desferindo-lhe vários golpes, furando-o de lado a lado. Independente 

de como tenha matado o monstro, o herói quebrou os grilhões de Andrômeda, devolveu-a a 

seu pai e tornou-se o seu esposo. 

Consenso entre as versões, conta-se ainda que a cerimônia de núpcias de Perseu e 

Andrômeda foi perturbada pelo ciúme de seu tio Fineu, a quem Andrômeda havia sido 

prometida em casamento. Esse príncipe reuniu todos os amigos em entrou com eles na sala do 

banquete, levando aí a carnificina e o horror. Perseu teria sucumbido ante o número de 

inimigos, se não tivesse, mais uma vez, recorrido à cabeça da Medusa, cuja visão petrificou 

Fineu e seus companheiros. 

Brandão (1987b) fala também de uma variante do mito que mostra o herói em luta não 

contra Fineu, mas contra Agenor, irmão gêmeo de Belo. O autor conta que Agenor, instigado 

por Cefeu e Cassiopeia, que haviam se arrependido de prometer a filha em casamento a 

Perseu, avançou contra esse com duzentos homens armados. Perseu, após matar vários 

inimigos, já cansado de lutar, petrificou os demais com a cabeça de Medusa, inclusive o casal 

real. 

Após as núpcias, Perseu voltou à Grécia com Andrômeda. Embora tivesse motivos de 

queixa contra o seu avô Acrísio, que desejou a sua morte desde que nascera, Perseu não 

deixou de restabelecê-lo no trono de Argos, de que Preto (irmão e rival de Acrísio), o 

expulsara, e matou o usurpador. No entanto, logo depois, teve a infelicidade de matar o avô ao 

arremessar o disco nos jogos fúnebres do qual participava. Sua dor por causa desse incidente 

foi tão grande que ele partiu de Argos e foi construir uma nova cidade, chamada Micenas. 

Conta-se, ainda, que ele também foi o causador da morte de Polidectes. Houve um dia 

em que este quis ultrajar Dânae num banquete e Perseu não encontrou meio mais eficaz de 

defender sua mãe do que mostrar a cabeça da Medusa ao rei, que ficou petrificado. Brandão 

(1987b) diz que o herói, tomando as rédeas do poder, entregou o trono ao humilde Díctis, 

pescador que lhe salvara juntamente com a sua mãe. 

Ao ir para Micenas, Perseu cedera generosamente o trono de Argos a Megapente, filho 

de Preto, esperando fazer, assim, as pazes com eles. Mas esse príncipe, ressentido pela morte 
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do pai, não aceitou as boas intenções do herói e lhe armou ciladas. Por conta disso, Perseu 

faleceu. 

Ribeiro Jr. (1998) conta que, ates de morrer e ao fim de sua jornada, Perseu devolveu 

os objetos preciosos aos deuses e presenteou Atena com a cabeça da Górgona, que foi 

colocada no centro de seu escudo. Assim, os inimigos da deusa eram transformados em pedra, 

quando olhassem para ela. 

 

 

Perseus Jackson, o herói mercadoria 

 

Como visto anteriormente, o mito de Perseu vem sendo contado de diferentes 

maneiras, ao longo do tempo. Embora sofra limitações de acordo com os elementos técnicos 

disponíveis, é um mito que emerge na contemporaneidade e que ganha novos traços 

característicos da época, do contexto e dos artistas que o recriam. 

Rick Riordan (1964-), por exemplo, é um escritor norte-americano conhecido por 

escrever muitas séries de livros, entre elas Percy Jackson e os Olimpianos e Os Heróis do 

Olimpo. Ele criou essas séries após esgotar o repertório de mitos gregos que contava para seu 

filho Haley, antes dele dormir. Assim, o herói afamado por destruir a Medusa inspirou 

Riordan a criar o protagonista das séries: Perseus Jackson, ou como é mais conhecido, Percy 

Jackson. 

Na obra O Ladrão de Raios, primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos, 

Percy nos é apresentado como um garoto de 12 anos de idade, problemático, que fora expulso 

de seis escolas, em seis anos. Como Haley, filho de Riordan, tinha Dislexia e Transtorno do 

Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)6, o autor acabou incorporando esses traços a 

Percy. 

Na obra supracitada é dito que esses transtornos seriam característicos da condição de 

um semideus. A dislexia, responsável pela dificuldade encontrada por Percy na hora de ler, 

seria uma consequência do cérebro do semideus estar naturalmente programado para o grego 

antigo e não para o inglês. Já os sintomas de TDAH, que tornavam tão difícil Percy prestar 

atenção nas aulas ou permanecer parado no mesmo lugar, seriam um resultado inevitável de 

                                                           
6 O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e a Dislexia são transtornos neurobiológicos, de 

causas genéticas, que aparecem na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. O 

TDAH é definido pela presença de sintomas primários e persistentes de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade em níveis disfuncionais, como o de organização e planejamento. Por sua vez, a Dislexia é um 

transtorno específico da aprendizagem no qual há uma dificuldade significativa e persistente na leitura, resultante 

de um déficit na decodificação das letras. Disponível em: <http://www.tdah.org.br/br/artigos/textos/item/374-

d%C3%A9ficit-de-aten%C3%A7%C3%A3o-e-dislexia-na-escola.html>. 

http://www.tdah.org.br/br/artigos/textos/item/374-d%C3%A9ficit-de-aten%C3%A7%C3%A3o-e-dislexia-na-escola.html
http://www.tdah.org.br/br/artigos/textos/item/374-d%C3%A9ficit-de-aten%C3%A7%C3%A3o-e-dislexia-na-escola.html
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reflexos e instintos de batalha extremamente aguçados, que poderiam fazer a diferença entre a 

vida e a morte do herói, durante uma luta. 

Em relação à incorporação desses traços de Haley em Percy, Wielewicki e Tadano 

Filho (2012, p. 10) defendem que toda a obra tem a intenção de cativar o leitor, mas assume 

uma importância especial quando disléxicos e/ou portadores de TDAH são considerados 

como público leitor. Além disso, as autoras acreditam que a imagem negativa que Percy tem 

de si mesmo “[...] reflete a necessidade natural que crianças e adolescentes têm de se sentirem 

aceitos e parte de um grupo, assim como o incômodo inevitável quando algo leva à sensação 

de exclusão.” 

Na obra, Percy acredita ser um garoto problemático e não tão bom quanto os outros até 

descobrir que é um semideus. Ao ser descoberto como filho de Poseidon com a humana Sally 

Jackson, ele é levado para o Acampamento Meio-Sangue (uma espécie de escola-refúgio para 

as crianças especiais como ele) e lá ele se redescobre. Percy faz amizade com a semideusa 

Annabeth Chase (filha da deusa Atena) e com o sátiro (criatura metade homem, metade bode) 

Grover Underwood. Também recebe a missão de encontrar o raio-mestre roubado de Zeus, 

cujo prazo para entrega é até o solstício de verão, caso contrário os três grandes deuses 

olimpianos – Zeus, Hades e Poseidon – entrariam em guerra, acabando com o nosso mundo. 

Semelhante a Perseu, Percy era um semideus, filho de um deus com uma mortal. 

Perseu era filho de Zeus e Dânae e Percy, filho de Poseidon e Sally. Ambos tiveram ajuda de 

amigos em sua missão e receberem presentes que os ajudariam. Perseu, por exemplo, teve a 

ajuda de Atena, Hermes e Hades para derrotar a Medusa. A primeira lhe dá um escudo e/ou 

espelho, o segundo um par de sandálias aladas e/ou asinhas nos pés, mais uma foice recurvada 

e o terceiro, o capacete de invisibilidade. Além desses, Perseu também ganhou um alforje das 

Ninfas. Já Percy recebe ajuda, principalmente, de seus amigos, mas, também, de seu mentor, o 

centauro Quíron, que lhe dá a contracorrente, uma caneta que se transformava em espada e 

voltava para seu bolso toda vez que era perdida; de Luke, semideus, filho de Hermes e um dos 

vilões do romance, que lhe dá os tênis voadores, o mapa mágico e o escudo; de Ares, o deus 

da guerra, que lhe dá a mochila com suprimentos e da Nereida que lhe dá as pérolas para 

escapar do Mundo Inferior7. 

Em relação a essas ajudas, o que pode ser notado na obra é que, muitas vezes, o mito 

de Perseu ficou relegado a segundo plano e acabou sendo distorcido. As referências mais 

                                                           
7 Nota-se que essas ajudam varia de produção para produção que analisamos, qual seja, livro, filme e graphic 

novel. Em todas as três, Percy recebe a contracorrente de Quíron. No filme Percy recebe de Luke os tênis 

voadores, o mapa mágico e o escudo, mas no livro e na graphic novel, apenas os tênis. A mochila dada por Ares 

aparece no livro e na graphic novel, mas esse deus se quer é mencionado no filme. No livro e na graphic novel é 

a Nereida quem dá a Percy as três pérolas, mas no filme elas são adquiridas pelo semideus a partir do mapa dado 

por Luke. 
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antigas do mito dizem que Atena ajudou Perseu diversas vezes, pois ele é um dos seus 

favoritos. Já na obra, Percy não recebe a ajuda de Atena e acaba tendo certa rivalidade com 

sua filha, Annabeth. O motivo, segundo a obra, é que seus pais (Atena e Poseidon) têm uma 

rixa entre si. Assim, a rivalidade entre os semideuses serviu apenas para criar um clima 

romance entre os dois – fato que se concretiza, posteriormente, em outros livros das séries. 

Além disso, na obra O Ladrão de Raios, Percy derrota diversos monstros, como a 

Medusa, o Minotauro e a Hidra (a depender da produção). Certamente Perseu derrotou 

Medusa, mas o herói não chegou a enfrentar os outros dois monstros mencionados. Na 

mitologia grega, quem matou o Minotauro (criatura com cabeça, cauda e cascos de touro e 

corpo humano) foi Teseu e a Hidra (serpente aquática de múltiplas cabeças), Hércules. 

Observa-se ainda que Percy matou uma cobra quando criança, tal como esse último herói fez 

na mesma idade. Quem não conhece um pouco de mitologia grega, acaba crendo que todos 

esses feitos de Percy são derivados do mito de Perseu, quando na verdade são uma mistura de 

vários mitos configurando-se, assim, num verdadeiro “pastiche”. O pastiche é uma das mais 

típicas características da pós-modernidade podendo ser caracterizado como uma colagem 

indiferenciada de referências estéticas de origens distintas. Segundo Jameson (apud COSTA, 

2011, p. 7), trata-se, pois, de um “plágio alusivo e fugidio de tramas mais antigas”, uma 

imitação canhestra pautada num retorno ou reaproveitamento do passado sem a preocupação 

com a verdade. 

Além do pastiche, essa forma americanizada do mito compôs o Percy e seus amigos 

com o estereótipo de um estudante do século XXI. Em todas as produções, eles aparecem 

usando roupas casuais como jaquetas, blusas com capuz, camisetas estampadas, calças jeans, 

tênis do tipo All Star etc. e aparelhos eletrônicos como computadores e aparelho de música 

(ver fig. 7 e 8). 

 



42 

 

 
 

Fig. 7 – Percy Jackson, Grover e Annabeth frente aos Estúdios M.A.C. 

Fonte: Graphic Novel O Ladrão de Raios 

 

 

 

 
 

Fig. 8 – Percy Jackson e Grover no Museu de Artes Greco-Romanas 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

Em relação à personalidade, Percy nos é apresentado como um garoto amigável, tanto 

que chega a arriscar sua vida diversas vezes por causa de Annabeth e Grover. Percy também é 

bastante sarcástico, o que acaba por conferir humor à obra. Nela, Riordan também transpõe 

valores para a personalidade do semideus que, apesar do tempo, ainda se mantém, como o da 

família e da pátria. Tanto que o que ele mais preza são seus pais, Sally e Poseidon e o 

Acampamento Meio-Sangue, localizado na costa norte de Long Island, no estado de Nova 

Iorque – lugar que ele considera como a sua verdadeira casa. Esse último aspecto, o amor ao 



43 

 

lugar de origem, é fortemente marcado nas produções e rendem a Riordan a alcunha de 

etnocêntrico: pessoa que considera seu grupo étnico mais importante do que os demais e 

acaba por avaliar o mundo de acordo com os parâmetros de sua própria cultura. Mas o que é 

cultura? 

Muitos autores já se propuseram a definir o que seja cultura. Aqui, destaco a 

contribuição de Guattari que distingui os três sentidos mais usuais do termo que ele mesmo 

julga ser uma “palavra-cilada”, isto é, noções que nos impedem de pensar a realidade dos 

processos em questão. Na obra Micropolítica: cartografias do desejo, na seção em que vai 

tratar da produção de subjetividade capitalística8, o autor esclarece: 

 

A palavra cultura teve vários sentidos no decorrer da História: seu sentido mais 

antigo é o que aparece na expressão “cultivar o espírito”. Vou designá-la “sentido 

A” e “cultura-valor”, por corresponder a um julgamento de valor que determina 

quem tem cultura, e quem não tem: ou se pertence a meios cultos ou se pertence a 

meios incultos. O segundo núcleo semântico agrupa outras significações relativas à 

cultura. Vou designá-lo “sentido B”. É a “cultura-alma coletiva”, sinônimo de 

civilização. Desta vez, já não há mais o par “ter ou não ter”: todo mundo tem 

cultura. Essa é uma cultura muito democrática: qualquer um pode reivindicar sua 

identidade cultural. É uma espécie de “a priori” da cultura: fala-se em cultura negra, 

cultura underground, cultura técnica, etc. É uma espécie de alma um tanto vaga, 

difícil de captar, e que se prestou no curso da História a toda espécie de 

ambiguidade, pois é uma dimensão semântica que se encontra tanto no partido 

hitleriano, com a noção de volk (povo), quanta em numerosos movimentos de 

emancipação que querem se reapropriar de sua cultura, e de seu fundo cultural. O 

terceiro núcleo semântico, que designo “C”, corresponde à cultura de massa e eu o 

chamaria de “cultura-mercadoria”. Aí já não há julgamentos de valor, nem 

territórios coletivos da cultura mais ou menos secretos, como nos sentidos A e B. A 

cultura são todos os bens: todos os equipamentos (casas de cultura, etc.), todas as 

pessoas (especialistas que trabalham nesse tipo de equipamento), todas as 

referências teóricas e ideológicas relativas a esse funcionamento, enfim, tudo que 

contribui para a produção de objetos semióticos (livros, filmes, etc.), difundidos 

num mercado determinado de circulação monetária ou estatal. Difunde-se cultura 

exatamente como Coca-Cola, cigarros “de quem sabe o que quer”, carros ou 

qualquer coisa (GUATTARI, 1986, p. 17; grifos do autor). 

 

A partir do exposto, compreendemos que a “cultura-valor” corresponde a uma ideia de 

quem tem e quem não tem uma cultura, por exemplo, cultura clássica, artística, científica etc., 

o que lhe permite ser classificado como indivíduo culto ou inculto. A “cultura-alma coletiva” 

corresponde à noção de que todas as pessoas, grupos e povos têm identidade cultural, isto é, 

traços que possibilitam sua identificação como, por exemplo, os costumes típicos de cada 

estado brasileiro. Já a “cultura-mercadoria” corresponde à chamada cultura de massa, cujo 

objetivo é produzir e difundir mercadorias culturais, em princípio, sem levar em consideração 

os sistemas de valores da “cultura-valor” e sem se preocupar com aquilo que ele chamaria de 

                                                           
8 Em nota, Rolnik (1986, p. 15) esclarece que Guattari acrescenta o sufixo “ístico” a “capitalista” por lhe parecer 

necessário criar um termo que possa designar não apenas as sociedades qualificadas como capitalistas, mas 

também setores do terceiro mundo ou do capitalismo periférico que vive duma espécie de dependência e 

“contradependência” do capitalismo. 
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níveis territoriais da cultura, que é dada na “cultura-alma coletiva”. Nesse caso, não se trata de 

saber se o indivíduo é culto ou inculto ou, ainda, que traços culturais o caracterizam, pois 

ambos podem muito bem partilhar em algum dia a mesma cultura-mercadoria, ou seja, tomar 

Coca-Cola, fumar Marlboro, dirigir um Ford, comer um McLanche Feliz – produtos/marcas 

construídos por meio da linguagem mítica e sob as estratégias da sugestão, sedução e 

persuasão, como demonstram Randazzo (1996) e Santaella (2012), adiante citados. 

Uma leitura que ajuda-nos a expandir essa ideia de “cultura-mercadoria” é a da obra 

Cultura de consumo e pós-modernismo, de Mike Featherstone. Além de analisar as mudanças 

culturais ocorridas nas experiências e práticas do cotidiano moderno e apresentar questões a 

respeito da produção, transmissão e disseminação do conhecimento e da cultura associados ao 

uso do termo “pós-modernismo”, o autor apresenta três perspectivas da cultura de consumo. 

 

A primeira é a concepção de que a cultura de consumo tem como premissa a 

expansão da produção capitalista de mercadorias, que deu origem a uma vasta 

acumulação de cultura material na forma de bens e locais de compra e consumo. Isso 

resultou na proeminência cada vez maior do lazer e das atividades de consumo nas 

sociedades ocidentais contemporâneas, fenômenos que embora sejam bem-vistos 

por alguns, na medida em que teriam resultado em maior igualitarismo e liberdade 

individual, são considerados por outros como alimentadores da capacidade de 

manipulação ideológica e controle “sedutor” da população, prevenindo qualquer 

alternativa “melhor” de organização das relações sociais. Em segundo lugar, há a 

concepção mais estritamente sociológica de que a relação entre satisfação 

proporcionada pelos bens e seu acesso socialmente estruturado é um jogo de soma 

zero, no qual a satisfação e o status dependem da exibição e da conservação das 

diferenças em condições de inflação. Nesse caso, focaliza-se o fato de que as 

pessoas usam mercadorias de forma a criar vínculos ou estabelecer distinções 

sociais. Em terceiro lugar, há a questão dos prazeres emocionais do consumo, os 

sonhos e desejos celebrados no imaginário cultural consumista e em locais 

específicos de consumo que produzem diversos tipos de excitação física e prazeres 

estéticos (FEATHERSTONE, 1992, p. 31). 

 

Refletindo sobre essa passagem, compreendemos que a cultura de consumo depende 

das lógicas impostas pelo mercado, consequentemente, da expansão e produção de 

mercadorias que levam ao acúmulo de cultura material. Esse acúmulo material e a forma de 

consumir as mercadorias funcionam como demarcadores das relações sociais. Assim, quando 

um produto é consumido de maneira semelhante tende a derrubar as fronteiras sociais; ao 

contrário, quando consumido de maneira diferente, ergue barreiras. Porém, mais que criar 

vínculos ou estabelecer distinções sociais, consumir traz a satisfação dos prazeres pessoais e a 

realização de sonhos, demarcando aspectos simbólicos distintos. Por exemplo: para alguns 

uma garrafa de vinho do Porto serve para ser bebida; para outros, ela serve para ser 

consumida simbolicamente, isto é, desejada, colecionada, contemplada e comentada 

colocando, assim, o consumidor numa posição de prestígio e exclusividade. 
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É nesse sentido que se destaca o desenvolvimento de um estilo de vida no âmbito do 

imaginário da “cultura” de consumo. Estilo que conota individualidade, autoexpressão e uma 

consciência de si estilizada. Assim, 

 

Os novos heróis da cultura de consumo, em vez de adotarem um estilo de vida de 

maneira irrefletida, perante a tradição e o hábito, transformam o estilo num projeto 

de vida e manifestam sua individualidade e senso de estilo na especificidade do 

conjunto de bens, roupas, práticas, experiência, aparência e disposições corporais 

destinados a compor um estilo de vida. No âmbito da cultura de consumo, o 

indivíduo moderno tem consciência de que se comunica não apenas por meio de 

suas roupas, mas também através de sua casa, mobiliários, decoração, carro e outras 

atividades, que serão interpretadas e classificadas em termos da presença ou falta de 

gosto. A preocupação em convencionar um estilo de vida e uma consciência de si 

estilizada não se encontra apenas entre os jovens e os abastados; a publicidade da 

cultura de consumo sugere que cada um de nós tem a oportunidade de aperfeiçoar e 

exprimir a si próprio, seja qual for a idade ou origem de classe (FEATHERSTONE, 

1992, p. 123). 

 

Fica nítido nessa passagem que o indivíduo se comunica a partir do que consome e é 

por isso que autor argumenta que as práticas de consumo na vida cotidiana não podem ser 

compreendidas simplesmente em relação à economia de bens culturais (produção, 

distribuição, oferta e procura etc.), mas, primordialmente, como uma forma de nos 

relacionarmos com as mercadorias, isto é, como um consumo de signos que acarreta no uso de 

bens culturais como “comunicadores” (simbolização/decodificação). Por essa e outras razões, 

Featherstone (1992) salienta que deveríamos analisar o consumo além da proposta herdada 

pela teoria da cultura de massas, que o coloca como algo negativo. Segundo o autor, a fase 

atual de oferta excessiva de bens simbólicos e as tendências do pós-modernismo estão pondo 

em evidência inúmeras questões relacionadas à cultura, à economia e à sociedade como é o 

caso, por exemplo, das satisfações emocionais e das estéticas derivadas das experiências de 

consumo, não simplesmente em termos de manipulação psicológica. 

Featherstone (1992) também chama nossa atenção para a discussão que envolve a 

relação entre a cultura de consumo e a religião. Refletindo a respeito disso, ele argumenta: 

 

Se a tendência nas sociedades ocidentais modernas é a religião transforma-se numa 

atividade para os momentos de lazer, adquirida no mercado como qualquer outro 

estilo de vida da cultura do consumo, é preciso então fazer algumas indagações 

sobre o efeito dessa mudança sobre a religião. Será que isso trouxe a religião mais 

perto de outras mercadorias e experiência de consumo; será que a religião tem de se 

apresentar como um modo de vida e um complexo significativo, que proporcionam 

uma espécie de reconforto emocional semelhante a outras atividades de lazer? Será 

que outras experiências associadas aos momentos de lazer, como os espetáculos da 

cultura de consumo, teriam assumido a aura do sagrado? Qual a importância das 

questões relativas ao sentido último da vida, à fé, nas práticas cotidianas diárias e 

nas balanças de poder nas quais os indivíduos estão envolvidos? Que conhecimento 

prático efetivo é oferecido pelos complexos significativos religiosos, quase-

religiosos e não-religiosos? Será que as questões do sentido e da fé são mais 

relevantes para grupos e classes sociais específicos – por exemplo, os intelectuais? 
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De que maneira a “escolha” de tipos específicos de complexos significativos 

religiosos e quase-religiosos associam-se a outros gostos culturais e atividades 

relacionadas com estilo de vida, que podem ser mapeados sobre o universo dos 

gostos e estilos de vida ativos numa sociedade específica? Além de uma discussão 

sobre a religião em relação à cultura de consumo, é preciso também especular sobre 

o possível papel da religião diante de uma cultura pós-moderna (FEATHERSTONE, 

1992, p. 158). 

 

Como podemos notar, há muitas questões a serem pensadas. Na tentativa de responder 

algumas delas, Featherstone traz à baila as reflexões de Émile Durkheim que enfatizou que a 

cultura de consumo não resultou no obscurecimento do sagrado. Segundo este autor, embora 

as religiões formais possam decair, as classificações simbólicas e as práticas rituais que 

corporificam a distinção sagrado/profano sobrevivem no âmago dos processos sociais. Tanto 

que, se focalizarmos no uso real das mercadorias, perceberemos que em certos contextos elas 

são desmercantilizadas e adquirem uma carga simbólica que as torna sagradas para seus 

usuários. Assim o é também com os processos e práticas sociais que criam e recriam símbolos 

sagrados, tais como os casamentos reais, os funerais de chefes de Estado, os concertos de 

rock, finais de campeonatos esportivos e diversos outros espetáculos. 

Como adverte Featherstone (1992), é preciso que nos afastemos das abordagens que 

interpretam o consumo como um derivado da produção e procuram depreciá-lo enquanto 

consumo de massa. Ao contrário, precisamos reconhecer que, embora o consumismo resulte 

numa inflação da quantidade de bens em circulação, isso não resulta num eclipse geral do 

sagrado, algo que fica evidente se focalizarmos o simbolismo que os bens possuem na prática. 

Nesse sentido, a obra O Ladrão de Raios é um bom exemplo para pensarmos a 

“cultura de consumo” mencionada por Featherstone e a “cultura-mercadoria” mencionada por 

Guattari, pois ela é um produto criado sob a lógica capitalista, isto é, sob a lógica da economia 

de bens; ela pode ser consumida tanto por um indivíduo culto como inculto e a partir dela 

podemos pensar os estilos de vida, as formas como nos relacionarmos com as mercadorias e, 

claro, aquilo que adquire uma carga simbólica para a cultura pós-moderna. Num foco duplo, 

que trata da dimensão cultural da economia e da economia de bens culturais, a obra ajuda-nos 

a compreender um pouco da sociedade atual – uma sociedade saturada de signos e imagens.  

Podemos pensar, por exemplo, na preferência por determinadas experiências e bens 

culturais que funcionam como marcadores de grupos (vínculos ou distinções sociais) numa 

passagem do livro em que Percy sente-se menosprezado por não ter o mesmo estilo de vida 

que seus amigos. 

 

Os outros garotos estavam fazendo piadas, falando sobre os planos para as férias. 

Um deles ia fazer trilha na Suíça. Outro faria um cruzeiro de um mês pelo Caribe. 

Eram delinquentes juvenis como eu, mas delinquentes juvenis ricos. Os papais eram 
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executivos, embaixadores ou celebridades. Eu era um joão-ninguém, de uma família 

de joões-ninguém. Eles me perguntaram o que ia fazer no verão, e eu disse que 

voltaria para a cidade. O que não lhes contei foi que ia arranjar um trabalho de verão 

passeando com cachorros ou vendendo assinaturas de revistas, e passar o tempo 

livre pensando em onde iria estudar no outono. – Ah – respondeu um dos garotos. – 

Legal (RIORDAN, 2009, p. 30). 

 

Também podemos pensar no estilo de vida americana, nos produtos que eles 

consomem e através dos quais se expressam, pois nas produções relacionadas à obra O 

Ladrão de Raios, são mencionados muitos produtos/marcas, a maior parte deles, 

mundialmente conhecidos. No livro, por exemplo, são mencionados: Coke Diet, que é um dos 

refrigerantes produzidos pela empresa de bebidas Coca-Cola; o McDonald’s, que é a maior 

cadeia mundial de fast-food; biscoitos Oreo, que é uma marca da Nabisco, empresa 

alimentícia; cuecas da Fruit of the Loom, que é uma marca de roupas e acessórios; 

motocicleta da Harley-Davidson; a MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) que é uma empresa de 

comunicação de massa; a National Geographic Channel que é um canal de televisão, lançado 

inicialmente no Reino Unido, mas que também é distribuído para o mercado estadunidense; 

dentre outros produtos/marcas que cada vez mais são ressignificados pela sociedade 

contemporânea e pela sociedade convergente. 

 

 
 

Fig. 9 – Produtos culturais que fazem alusão a marcas conhecidas 

Fonte: Graphic Novel O Ladrão de Raios 

 

Alguns desses produtos/marcas aparecem implicitamente na graphic novel (ver fig. 9); 

outras, no entanto, podem ser vistas explicitamente no filme, como é o caso da Apple (ver fig. 

10 e 11) e do All Star (ver fig. 12). A Apple é uma das maiores empresas de distribuição de 

produtos eletrônicos nos Estados Unidos. Seus produtos aparecem no filme em dois 

momentos de destaque: numa cena em que Percy utiliza seu iPod para visualizar Medusa, 

indiretamente e em outra, na qual Annabeth utiliza seu MacBook para entrar em contato com 

Luke. 
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Fig. 10 – iPod da Apple 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

 

 
 

Fig. 11 – MacBook da Apple 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

O All Star é um modelo de calçado de lona e borracha produzido pela empresa 

estadunidense Converse. No filme, eles aparecem com asinhas fazendo referência às sandálias 

aladas de Hermes. 
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Fig. 12 – All Star da Converse 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

Hermes é o deus da comunicação, da eloquência, do comércio entre outras atribuições. 

Assim, não seria nada desproposital estabelecer, aqui, uma relação com as propagandas da 

Converse que incentivam o consumo de seu produto, através de criativos anúncios, e também, 

com a Nike, que é uma das maiores empresas de calçado do mundo e proprietária da 

Converse. 

A propósito, o próprio símbolo da Nike nos remete a outra deusa mitológica: Nice (em 

grego, Niké), uma mulher alada que personificava a força, a velocidade e, sobretudo, a vitória. 

O símbolo da Nike, uma espécie de bumerangue, remete a uma das asas da deusa. Aí cabe 

pensar: da propaganda do filme, do estereótipo do adolescente descolado que usa All 

Star/Nike, ou um estilo mais despojado e/ou vitorioso, o que está sendo vendido? Um 

estereótipo de adolescente, de estilo de se comportar (e ser) atrelado a uma forma de se vestir. 

Detalhes sutis, mas que merecem atenção. 

Como este exemplo, encontramos no mercado muitos outros produtos/marcas que 

estão associados às mitologias. E essa relação existe, pois ela mitifica e personaliza o produto 

facilitando o desenvolvimento de um vínculo emocional com consumidor – vínculo, aliás, que 

faz parte dos elementos constitutivos do engajamento dos produtos da indústria cultural, 

considerados “rebaixados” por sua linguagem facilitadora e sem complexidade. 

Assim, os deuses, heróis e seres mitológicos deixam de ser à base das mitologias 

culturais para serem à base da mitologia da “marca”. Ou seja, eles já não são mais 

experienciados como verdadeiros, presentificando um ordenamento e uma compreensão real e 

sagrada do mundo como eram para os antigos gregos. Agora, a sacralidade adquire outra 



50 

 

carga simbólica: como base da mitologia da “marca”, os deuses, heróis e seres mitológicos 

funcionam “num nível básico de envolvimento, entretenimento e diversão do consumidor 

‘enfeitando a realidade’ e/ou informando os atributos e/ou os benefícios dos produtos” 

(RANDAZZO, 1996, p. 86). Por isso, talvez, Debord venha falar no primeiro aforismo de seu 

livro intitulado A Sociedade do Espetáculo que “tudo que era diretamente vivido se vai na 

fumaça da representação” (DEBORD, 1997, p. 13). Ou seja, há um desvio, uma apropriação 

de material cultural preexistente pelo modo de produção capitalista. 

Para elucidar essa ideia, Randazzo (1996) nos dá inúmeros exemplos. Aqui, reporto 

três deles. O primeiro envolve a marca de cigarros Marlboro que, embora não apareça na obra 

O Ladrão de Raios, ajuda-nos a pensar a publicidade em torno do arquétipo do “herói” ou 

“guerreiro-herói”, como autor define. Também ajuda-nos a pensar as questões propostas por 

Guattari e Featherstone a respeito da cultura mercadoria/de consumo e também as questões 

propostas por Jung, Campbell e Feijó a respeito dos arquétipos, da trajetória dos heróis ao 

longo do tempo e das características do “herói-mercadoria”. 

Segundo Randazzo (1996), o arquétipo do guerreiro-herói resulta na imagem universal 

masculina mais abrangente e duradoura, permitindo-nos pensar inúmeros personagens já 

vistos. 

 

Dos heróis míticos como Marduk, Aquiles e Hércules, até guerreiros modernos 

como John Wayne, Rambo e o general Norman Schwartzkopf, o Guerreiro-Herói 

masculino, com a sua ênfase sobre independência, força e coragem, dominou a 

psique e a sensibilidade das culturas ocidentais. Do lado positivo, o Guerreiro-Herói 

é o protetor, o generoso defensor de tudo aquilo que é bom. O Guerreiro-Herói tem a 

coragem de lutar limpo, de lutar por aquilo em que acredita, de enfrentar “o dragão”, 

chegando até a sacrificar a sua própria vida. Está sempre de prontidão para defender 

a sua família e o seu país. Do lado negativo, o arquétipo do Guerreiro-Herói se 

manifesta na hostilidade não provocada, na violência, no estupro, na matança e na 

guerra (RANDAZZO, 1996, p. 161). 

 

O autor esclarece que a imagem do homem Marlboro é prefigurada em Marduk (deus 

babilônico que tinha quatro olhos e quatro ouvidos, além de uma língua da qual saía uma 

chama) e em diversos outros guerreiros-heróis que lhe sucederam, como exemplificado na 

citação acima. Porém, foi recorrendo ao mítico caubói americano que a marca tornou-se uma 

das mais estimadas em toda a história da publicidade. Para o autor, o cowboy é o símbolo do 

espírito desbravador e individual do americano. Encarnando o arquétipo do herói-guerreiro, 

ganhou diferentes representações ao longo do tempo, entre elas, a imagem do caubói 

trabalhador e justo e do caubói pistoleiro e durão. 

A segunda marca que Randazzo (1996) menciona é a Coca-Cola. Segundo o autor, nos 

primórdios da sua publicidade, a empresa de bebidas procurou chamar a atenção dos clientes 
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para seus produtos, apropriando-se de vários arquétipos. Um deles foi o da donzela: uma 

jovem de beleza comparável à deusa Afrodite. Nesse sentido, a Coca-Cola criou uma atraente 

e saudável mitologia da marca associando seu produto com lindas garotas tipicamente 

americanas. A partir disso, seguiu-se toda uma série de Garotas Coca-Cola que ditavam os 

padrões de beleza feminina para diferentes épocas. 

Já a terceira marca mencionada por Randazzo refere-se ao McDonald's. Ela não foi 

criada com arquétipos de personagens universais, mas em torno de lugares e ocasiões míticas. 

Assim, muito mais que uma rede de lanchonetes/restaurantes, a mitologia da marca criou a 

impressão de que o McDonald's é, antes, “um lugar maravilhoso e encantado onde todos são 

benvindos e se sentem seguros, felizes, amados, bondosos, carinhosos e irmanados” 

(RANDAZZO, 1996, p. 87). Criou e consolidou também a impressão de ser uma parte 

importante da vida e da cultura americana, ajudando a posicionar a marca como sendo 

orientada para a família e com os produtos extremamente gostosos, além de prometer ao 

consumidor uma experiência única de ótima comida rápida. 

Esses produtos/marcas são construídos por meio da linguagem mítica e sob as 

estratégias da sugestão, sedução e persuasão. Segundo Santaella (2012, p. 141), “enquanto a 

sugestão aciona a capacidade de sentir e a persuasão agrada ao pensamento, a sedução cativa 

os sentidos”. Tomemos como exemplo, a logomarca do McDonald's. Ela é composta por duas 

cores que estimulam o apetite: o amarelo e o vermelho. Associado a logomarca, ainda 

costuma vir a imagem de saborosos alimentos (lanches, batatas fritas, nuggets, sundaes etc.) 

para nos seduzir e a frase “amo muito tudo isso” para nos convencer. A tríade sugestão, 

sedução e persuasão tornam-se, então, infalível para capturar o consumidor.  

Em torno dessa discussão é interessante destacar também o estudo de Carvalho (2002) 

a respeito da pedagogia cultural do McDonald’s, isto é, da formação do sujeito imerso 

culturalmente na linguagem visual da rede de lanchonetes/restaurantes, cujas imagens 

funcionam como agentes simbólicos de nossa cultura e, consequentemente, nos educam 

informalmente. 

Em seu trabalho, o autor observa que os anteparos de bandejas, as caixinhas de 

surpresa, os jogos, os encartes promocionais dentre outros materiais do McDonald’s servem 

de lições, pois, através de uma gramática visual, ensinam temas como história (“Cem anos 

que fizeram o século 20” e “Descobrimento do Brasil”), língua portuguesa e estrangeira 

(“Sonhadores do Milênio” e “Palabritas en español para usted”); ciências (“Animais em 

extinção” e “S.O.S. animais”); matemática (“É hora de economia”); ética e valores (“Peça um 

Big Mac e ajude a combater o câncer infantil”) etc. 
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A partir desse estudo, Carvalho (2002) constata que a empresa representa a 

“transeducação” presente em nossa sociedade, ou seja, a perda de espaço da escola como uma 

estrutura social formal de ensino-aprendizagem. E mais: as imagens ali veiculadas tornam-se 

“um registro compacto de um dado cultural; uma estratégia de interlocução cultural – a 

cultura da empresa na cultura da vida; uma abordagem que nos diz do território ocupado pela 

cultura da imagem em nossa sociedade” (CARVALHO, 2002, p. 46). 

Nessa mesma linha, podemos avançar com o pensamento de Ortiz (1994) em relação a 

certas questões referentes à desterritorialização dos objetos, à mundialização de símbolos do 

capitalismo e à oposição global versus local. A Marlboro, por exemplo, arranca o western 

(filmes de faroeste/caubóis) do solo americano para se projetar em outros lugares, enquanto 

cenário. Com o fast-food, o McDonald's desloca o significado de refeição uma vez que, no 

contexto da mundialização da cultura, os alimentos perdem a fixidez dos territórios e dos 

costumes e passam a se adequarem às circunstâncias que os envolvem. Já a Coca-Cola 

propaga a ideia de que seu consumo unifica numa irmandade a diversidade do mundo, através 

de clips que mostram as atividades da empresa em outros países. Trata-se, pois, de uma 

análise para além da esfera econômica, “um movimento mais amplo, no qual uma ética 

específica, valores, conceitos de espaço e de tempo são partilhados por um conjunto de 

pessoas imersas na modernidade-mundo” (ORTIZ, 1994, p. 144).  

Segundo o autor, pensar na modernidade-mundo é de alguma maneira se contrapor à 

ideia de cultura nacional, pois a dimensão global supera o aspecto local. Rompendo com a 

geografia tradicional, a modernidade-mundo faz do próximo o distante e o distante próximo. 

Essa nova organização do tempo e espaço ocorre devido a um processo de mundialização da 

cultura que está acoplado ao processo de globalização econômica e tecnológica. Esse processo 

faz a humanidade compartilhar imagens, signos, símbolos (também memórias, identidades 

etc.) que se desterritorializam e tornam-se mundializados. Embora outras nações façam parte 

do processo de mundialização da cultura, as imagens, os signos e os símbolos mundializados 

que vemos com mais frequência são os americanos, haja vista a dominação econômica e 

política dos Estados Unidos que se estendem por todas as regiões do mundo, sobretudo, 

através da produção e distribuição mundial de cinema, televisão e publicidade. Segundo 

Guattari (1986, p. 28), 

 

Quando uma potência como os EUA quer implantar suas possibilidades de expansão 

econômica num país do Terceiro Mundo, ela começa, antes de mais nada, a trabalhar 

os processos de subjetivação. Sem um trabalho de formação prévias das forças 

produtivas e das forças de consumo, sem um trabalho de todos os meios de 

semiotização econômica, comercial, industrial, as realidades sociais locais não 

poderão ser controladas. 
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Essa afirmação do autor poderia ser confirmada através de uma passagem do livro, na 

qual o centauro Quíron explica a Percy Jackson o porquê dos deuses estarem vivendo, em 

pleno século XXI, nos Estados Unidos. 

 

QUÍRON: – Vamos, Percy. O que vocês chamam de “civilização ocidental”. Você 

acha que é apenas um conceito abstrato? Não, é uma força viva. Uma consciência 

coletiva que ardeu brilhantemente por milhares de anos. Os deuses são parte dela. 

Você pode até dizer que eles são sua fonte ou, pelo menos, que estão ligados tão 

intimamente a ela que possivelmente não vão deixar de existir, a não ser que toda a 

civilização ocidental seja destruída. A chama começou na Grécia. Então, como você 

bem sabe... ou espero que saiba, já que foi aprovado no meu curso... o coração da 

chama se mudou para Roma, e assim fizeram os deuses. Ah, com nomes diferentes, 

talvez: Júpiter em vez de Zeus, Vênus em vez de Afrodite, e assim por diante; mas 

as mesmas forças, os mesmos deuses. 

PERCY: – E então eles morreram. 

QUÍRON: – Morreram? Não. O Ocidente morreu? Os deuses simplesmente se 

mudaram, para a Alemanha, para a França, para a Espanha, por algum tempo. Aonde 

quer que a chama brilhasse mais, lá estavam os deuses. Eles passaram vários séculos 

na Inglaterra. Tudo o que você precisa é olhar para a arquitetura. As pessoas não 

esquecem os deuses. Em todos os lugares onde reinaram, nos últimos três mil anos, 

você pode vê-los em pinturas, em estátuas, nos prédios mais importantes. E sim, 

Percy, é claro que agora eles estão nos Estados Unidos. Olhe para o símbolo do país, 

a águia de Zeus. Olhe para a estátua de Prometeu no Rockfeller Center, para as 

fachadas dos edifícios governamentais em Washington. Eu o desafio a encontrar 

qualquer cidade americana onde os olimpianos não estejam proeminentes expostos 

em vários locais. Goste ou não – e acredite, uma porção de gente não gostava muito 

de Roma também – os Estados Unidos são agora o coração da chama. São a grande 

potência do Ocidente. E, portanto, o Olimpo é aqui. E nós estamos aqui 

(RIORDAN, 2009, p. 80-81; grifos meu). 

 

Assim, estaria situado em Nova Iorque, o Monte Olimpo, cujo acesso é pelo 600º 

andar do edifício Empire State Building (ver fig.13) e o Mundo Inferior, em Los Angeles, 

cujo acesso é pelo Sinal/Letreiro de Hollywood (ver fig. 14). 
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Fig. 13 – Edifício Empire State Buildin (imagem tratada) 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

 

 
 

Fig. 14 – Sinal de Hollywood (imagem tratada) 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 
 

O Mundo inferior foi o que mais me intrigou e fiquei tentando imaginar qual seria a 

relação possível para o “Inferno” ser associado a “Hollywood” e cheguei a seguinte ideia: na 

mitologia, Hades é considerando o deus do submundo e dos mortos. Seu nome em grego, 

Hades, significa “invisível” (tanto por causa do elmo da invisibilidade, quanto por causa do 

mundo dos mortos). Em romano, seu nome é Plutão, o que significa “rico” (por ser senhor das 

profundezas, onde há muitos metais e pedras preciosas). Hollywood também pode ser 
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considerada como um lugar de riqueza e poder. Ela é considerada o símbolo do poderoso e 

fantástico cinema americano, uma das mais bem sucedidas indústrias de entretenimento do 

mundo. Outra leitura possível é que, quase ninguém escapava do Mundo Inferior, assim 

como, também não é tão fácil escapar do imperialismo americano. 

Já o Empire State Building não foi difícil imaginar. Ele é um arranha-céu de 102 

andares, com grande destaque nos EUA. O edifício já foi usado em diversos filmes 

americanos, incluindo o clássico King Kong e O espetacular Homem Aranha 2. No filme O 

Ladrão de Raios, ele quase que sextuplica o seu tamanho e passa a ter 600 andares – talvez 

para demonstrar a superioridade arquitetônica e técnica dos EUA. Nota-se que junto ao 

edifício aparece presa a bandeira do país (ver fig. 13). Para alguns, ela pode querer sugerir a 

supremacia americana; para outros, porém, pode significar apenas patriotismo. 

De fato, vamos encontrar ao longo das produções relacionadas à obra O Ladrão de 

Raios diversos fragmentos, imagens, signos e símbolos americanos que apontam para um 

imperialismo cultural, mas não é nesse sentido que queremos guiar nossa pesquisa. 

Preferimos situar nossas discussões entre “apocalípticos e integrados”, seguindo a linha que 

analisa uma coisa “e” outra ao invés da linha que analisa uma coisa “ou” outra, pois 

acreditamos que a indústria cultural e a cultura de massa não são boas e nem más – tudo 

depende do uso que será feito delas. Assim, pensamos que os meios de comunicação podem 

determinar “e” não determinar a visão de mundo do indivíduo, podendo ele reafirmar “e” não 

reafirmar a cultura americana; podem estimular “e” não estimular o conhecimento do 

receptor, que pode ser passivo “e” ativo; dentre inúmeras questões que não, necessariamente, 

precisam ser dicotomizadas. 

Criticando a perspectiva tanto apocalíptica quanto integrada, Eco (1993) defende uma 

nova maneira de olhar para os fenômenos da indústria cultural e da cultura de massa na obra 

Apocalípticos e Integrados. Segundo o autor, 

 

O erro dos apologistas é afirmar que a multiplicação dos produtos da indústria seja 

boa em si, segundo uma ideal homeostase de livre mercado, e não deva submeter-se 

a uma crítica e a novas orientações. O erro dos apocalípticos aristocráticos é pensar 

que a cultura de massa seja radicalmente má, justamente por ser um fato industrial, e 

que hoje se possa ministrar uma cultura subtraída ao condicionamento industrial 

(ECO, 1993, p. 49). 

 

No âmbito da teoria crítica, os apocalípticos estariam equivocados por considerarem a 

cultura de massa ruim simplesmente por seu caráter industrial, que “molda” toda a produção 

artística de modo que ela assuma os padrões comerciais e possa ser facilmente reproduzida. 

Eco (1993) também faz uma crítica aos apocalípticos pelo fato deles mistificarem o conceito 

de “indústria cultural”. Ao absolutizar o domínio da indústria cultural sob a consciência da 
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massa, os apocalípticos acabam por conferir um caráter nobre e idealizado daquilo que 

pretendem criticar. Mas o autor também lhes dá mérito ao denunciarem o otimismo dos 

integrados. 

No âmbito da teoria da comunicação, os integrados acreditam que as informações 

veiculadas pelos meios de comunicação podem contribuir para a própria formação intelectual 

da população que sempre esteve distante das informações – algo, em certa medida, ingênuo, 

pois esquecem que normalmente a cultura de massa é produzida por grupos de poder 

econômico com fins lucrativos, cujos interesses são mantidos através dos próprios meios de 

comunicação. Além disso, eles erram à medida que consideram a multiplicação dos produtos 

como algo bom em si, segundo o ideal de livre mercado, favorecida um ambiente cultural 

interacional e unificador, desconsiderando outras questões a respeito. 

Segundo Eco (1993), é necessário que se abandone esse dualismo, pois a perspectiva 

apocalíptica e integrada são faces da mesma moeda. Somente aceitando-as como 

complementares é possível traçar um caminho para a compreensão dos fenômenos da 

“indústria cultural” e da “cultura de massa”. Parece-nos, então, que é também nesse sentido 

que Martín-Barbero (2013) analisa as concepções de Adorno, Horkheimer e Benjamin a 

respeito das mediações, isto é, das relações sociais que ocorrem no processo de produção e, 

sobretudo, recepção cultural. 

Criado por Adorno e Horkheimer e desenvolvido ao longo de suas obras, o termo 

“indústria cultural” designa a situação da arte na sociedade industrial. Os filósofos alemães 

viam na produção de bens culturais padronizados e estereotipados a capacidade de fornecer 

aos indivíduos meios imaginários de escape da dura realidade social, debilitando-os, portanto, 

de sua capacidade de pensar de forma crítica e autônoma (racionalidade crítica). A 

comunicação de massa (televisão, cinema, rádio, revista, música, propagandas etc.) era, 

portanto, um meio de ideologia, isto é, um mecanismo de controle e de difusão de ideias 

promovidas pelos interesses das classes dominantes (racionalidade instrumental). 

Como anteriormente visto uma visão pessimista sobre as massas quando as percebe 

como passiva e alienada; uma visão que acaba sendo criticada por Martín-Barbero (2013). 

Segundo o autor, a tese de Adorno e Horkheimer é pautada no pensamento de que a indústria 

cultural é uma “unidade de sistema” que regula a dispersão através da produção em série de 

bens culturais criados para satisfazer as necessidades também inventadas por esse sistema. 

Além disso, a indústria cultural (des)sublima a arte, desprendendo-a do âmbito sagrado e 

degradando-a em mercadorias de entretenimento, cujo consumo atrofia a atividade do 

espectador, levando-o a contemplação apática de tudo que lhe é oferecido. 
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Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao 

pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder 

o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, no entanto, livres 

do controle de seus dados exatos, e é assim precisamente que o filme adestra o 

espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade 

(HORKHEIMER; ADORNO, 1985, p. 104). 

 

Mas o que de fato incomoda Martín-Barbero (2013, p. 78) é o aristocratismo cultural 

de Adorno, “que se nega a aceitar a existência de uma pluralidade de experiências estéticas, 

uma pluralidade dos modos de fazer e usar socialmente a arte”. Para o filósofo alemão, a arte 

tinha como objetivo conduzir o indivíduo à razão crítica e emancipatória. Qualquer tipo de 

prática ou uso da arte que não fosse para esse fim, era simples e alienante diversão – e aí 

estava o equívoco de Adorno, segundo Martín-Barbero. Daí que o autor resgata a concepção 

de Benjamin em relação a arte para pensar um outro modelo de produção/recepção cultural. 

Benjamin se distingue de Adorno e Horkheimer por sua postura mais otimista no que 

diz respeito à indústria cultural. Em seu texto intitulado A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, ele se mostrava esperançoso com a possibilidade da arte se tornar 

acessível a todos e servir como instrumento de politização, pois “com a reprodutibilidade 

técnica, a obra de arte se emancipa, pela primeira vez na história, de sua existência parasitária, 

destacando-se do ritual” (BENJAMIN, 1985, p. 171). 

Segundo Benjamin (1985), a forma mais primitiva de inserção da obra de arte se 

exprimia no culto. Nesse contexto, as artes tinham como finalidade sacralizar e divinizar o 

mundo e, ao mesmo tempo, presentificar os deuses aos homens. 

 

Uma antiga estátua de Vênus, por exemplo, estava inscrita numa certa tradição entre 

os gregos, que faziam dela um objeto de culto, e em outra tradição na Idade Média, 

quando os doutores da Igreja viam nela um ídolo malfazejo. O que era comum às 

duas tradições, contudo, era a unicidade da obra, em outras palavras, sua aura 

(BENJAMIN, 1985, p. 171). 

 

A aura, segundo Benjamin (1985), é a absoluta singularidade de um ser, sua condição 

de exemplar único que se oferece num aqui e agora irrepetível. Mesmo passando do campo 

religioso para o estético, as obras de artes conservaram essa qualidade áurica. A perda da aura 

só veio a acontecer com a reprodutibilidade, mas essa destruição já está prefigurada na própria 

essência da obra de arte, pois ela possui tanto o valor de culto e quanto o valor exposição – 

este último que suscita a reprodução técnica. 

Segundo Martín-Barbero (2013), Benjamin não deixa de observar que objetos 

artísticos passam pela esteira de produção em série. Porém, em oposição à visão de Adorno, 

via na técnica um germe positivo, na medida em que ela possibilitaria outro relacionamento 

das massas com a arte. Segundo o autor, Benjamin pensa as mudanças que configuram a 
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modernidade a partir do espaço de percepção. “Não se pode entender o que se passa 

culturalmente com as massas sem considerar a sua experiência. Pois, em contraste com o que 

ocorre na cultura culta, cuja chave está na obra, para aquela outra a chave se acha na 

percepção e no uso” (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 80).  

Martín-Barbero (2013) também fala que a perspectiva de pensamento inaugurada por 

Adorno e Horkheimer vai encontrar desenvolvimento, de um modo particular, nos trabalhos 

de Morin, cuja evolução nos permite sondar os sintomas que conduzem ao esgotamento de 

um paradigma analítico e a emergência de outro. Segundo o autor, para Morin a indústria 

cultural significa não tanto a racionalidade que informa essa cultura quanto o modelo peculiar 

em que se organizam os novos processos de produção cultural. Daí que o filósofo francês 

desenvolve a análise da cultura de massa em duas direções: a partir da estrutura semântica e 

dos modos de inscrição no cotidiano. 

Essa segunda direção interessa-nos, pois é a direção em que Morin define a indústria 

cultural como o conjunto dos dispositivos de intercâmbio cotidiano entre o real e o imaginário 

– segundo Martín-Barbero, dispositivos que proporcionam apoios imaginários à vida prática e 

pontos de apoio prático à vida imaginária. Trata-se, pois, de pensar os modos como a indústria 

cultural responde, na era da racionalidade instrumental, à demanda de mitos e de heróis.  

 

Porque se uma mitologia “funciona” é porque dá resposta a interrogações e vazios 

não preenchidos, a uma demanda coletiva latente, por meios e esperanças que nem o 

racionalismo na ordem dos saberes nem o progresso na dos haveres têm conseguido 

extirpar ou satisfazer. A impotência política e o anonimato social em que se 

consomem a maioria dos homens reclama, exige esse suplemento-complemento, 

quer dizer, uma razão maior de imaginário cotidiano para poder viver (MARTÍN-

BARBERO, 2013, p. 91). 

 

Como pode ser observado, para Morin, a comunicação do real com o imaginário é a 

verdadeira “mediação” que cumpre dia a dia a cultura de massa – o que chama a atenção de 

Martín-Barbero. Para este autor, o primordial na comunicação são as mediações, isto é, as 

relações sociais que ocorrem no processo de produção/recepção das mensagens e não os 

meios, os aparatos/suportes de difusão das mensagens. A respeito disso, Orozco-Gómes 

(1997, p. 28) explica-nos que Martín-Barbero 

 

[…] ha definido a las mediaciones como «el lugar desde donde se otorga el sentido a 

la comunicación». El mundo del trabajo, el de la política, la producción cultural, son 

entonces fuentes de mediación de los procesos comunicativos. Pero, además de 

éstas, hay otras muchas mediaciones. La etnia, el género, las identidades de la 

audiencia, las instituciones sociales a las que pertenece y los movimientos y 

organizaciones ciudadanas en las que participa, son también mediaciones que van 

conformando el resultado de sus interacciones con los medios. Los mismos medios y 

sus características intrínsecas, determinaciones políticas y económicas, sus lógicas 

de producción y transmisión, sus lealtades y estilos, son una mediación. Así como lo 

son las mismas audiencias, siempre situadas, tanto como miembros de una cultura y 
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de varias comunidades de interpretación, como en tanto individuos con un desarrollo 

específico, repertorios, esquemas mentales y guiones para su actuación social9. 

 

Esta ideia nos é melhor apresentada através do “Mapa das Mediações”, um esquema 

que aparece a partir do prefácio à quinta edição da obra Dos meios às mediações.  

 

 
 

Fig. 15 – Mapa das Mediações 

Fonte: Martín-Barbero, 2013, p. 16 
 

É perceptível no mapa que as mediações são tomadas a partir das práticas 

comunicativas, culturais e políticas (ver fig. 15) – perspectiva que constitui o eixo central de 

toda a teoria de Martín-Barbero quando analisada em relação ao protagonismo dos meios na 

sociedade atual, Sociedade da Informação e do Conhecimento. Além disso, que ele move-se 

sobre dois eixos: o diacrônico e o sincrônico. Para melhor compreendermos esses 

deslocamentos, devemos lembrar que o ato de mediar significa estar entre dois ou mais 

extremos, comunicando-os e inter-relacionando-os. Assim, temos que o eixo diacrônico 

corresponde a relação entre matrizes culturais e formatos industriais e o eixo sincrônico 

corresponde a relação entre lógicas de produção e competências de recepção ou consumo. 

 

Sinteticamente, nas lógicas da produção reside a preocupação com a organização das 

formas culturais em termos dos interesses de Estado e de mercado na regulação dos 

discursos pela técnica para atender às demandas da recepção e, ainda, com os 

                                                           
9 Livre tradução da autora da dissertação: “[...] tem definido as mediações como «o lugar desde onde é dado o 

sentido da comunicação». O mundo do trabalho, o da política, a produção cultural, são então fontes de mediação 

dos processos comunicativos. Porém, além destas, existem outras muitas mediações. A etnia, o gênero, as 

identidades da audiência, as instituições sociais as quais pertencem e os movimentos e organizações cidadãs, nas 

quais participam, são também mediações que vão conformando os resultados de suas interações com os meios. 

Os mesmos meios e suas características intrínsecas, determinação políticas e economias, suas lógicas de 

produção e transmissão, seus layouts e estilos, são uma mediação. Assim como as mesmas audiências, sempre 

situadas, tanto como membros de uma cultura e de várias comunidades de interpretação, como em tantos 

indivíduos com um desenvolvimento específico, repertórios, esquemas mentais e roteiros para sua atuação 

social”. 
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interesses políticos e econômicos institucionalizados que incidem nas formas 

culturais. Em relação aos formatos industriais, observa-se um tratamento das formas 

simbólicas e sua transformação em discursos, gêneros e programas. Aqui, são 

identificadas as análises que se concentram nas características discursivas, narrativas 

ou textuais do produto cultural. Em se tratando das matrizes culturais, elas 

condensam a produção hegemônica de comunicação baseada no capital e nas 

transformações tecnológicas e sua cumplicidade com o imaginário subalterno. Além 

disso, no espaço das competências de recepção/consumo se encontram as práticas 

sociais que condicionam a produção de sentido (RONSINI, 2010, p. 9). 
 

Esses extremos também se acham mediados por outros elementos, outros regimes. 

Entre matrizes culturais e lógica de produção temos a institucionalidade. Ela está relacionada 

à densa mediação de interesses e poderes contrapostos e aos meios empregados para a 

produção de discursos públicos que, de um lado (interesses do Estado), buscam dar 

estabilidade à ordem constituída e, de outro (interesses dos cidadãos), buscam defender e 

reconhecer seus direitos. 

Entre matrizes culturais e competências de recepção temos a sociabilidade. Ela é 

gerada na trama das relações cotidianas, trama essa que faz os homens se juntarem. Refere-se, 

pois, “às relações sociais, ao indivíduo/sujeito e seus múltiplos pertencimentos identitários 

com base em referentes individuais, de gênero, etnia e geração que são estruturados a partir de 

uma posição de classe (RONSINI, 2010, p. 13)”. 

Entre formatos industriais e lógica de produção temos a tecnicidade. Ela não deve ser 

confundida com as técnicas, os meios, pois está mais relacionada aos operadores perceptivos e 

destrezas discursivas, isto é, à complexidade dos discursos, suas relações de poder e seu 

contexto histórico, e também ao modo como as tecnologias moldam a cultura e as práticas 

sociais. 

Já entre formatos industriais e competências de recepção temos a ritualidade. 

Relacionada ao campo simbólico, ela refere-se aos diferentes usos sociais dos meios e aos 

diferentes trajetos de leitura, isto é, às condições sociais de gosto, à qualidade da educação, 

aos saberes constituídos em memória étnica, de classe ou de gênero, aos costumes familiares 

de convivência com a cultura letrada, a oral ou a audiovisual. 

Obviamente, o “Mapa das Mediações” é um esquema usado mais para fins didáticos e 

pode cair em reduções perigosas se não compreendermos a teoria de Martín-Barbero por 

completo. Todavia, serve-nos para mostrar o movimento complexo da mediação e a 

preocupação do autor em distanciá-la dos meios para localizá-la nas práticas comunicativas, 

culturais e políticas – o que significa estudar a mediação como um conceito, um novo 

paradigma e um lugar. 

Enquanto um conceito, a ideia de mediação se mostra complexa e tem diversos 

significados para diferentes autores. Enquanto um novo paradigma, a mediação permite 
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compreendermos os usos sociais da comunicação a partir das práticas cotidianas que levam a 

quatro regimes: a institucionalidade, a sociabilidade, a tecnicidade e a ritualidade. Enquanto 

um lugar, a mediação permite compreendermos desde onde se produz o sentido da 

comunicação, sentido que se dá por meio da interação entre o espaço da produção e o espaço 

da recepção. 

Ademais, o “Mapa das Mediações” ajudam-nos a pensar todo o processo de produção 

e recepção da obra O Ladrão de Raios, todos os discursos explícitos e implícitos presentes 

nela e entorno dela, discursos que são conduzidos por diferentes tipos de mediações (as 

determinações culturais, políticas e econômicas, suas lógicas de produção e transmissão; os 

meios, as audiências e suas características intrínsecas; etnia, gêneros, identidades etc.). 

Na obra Dos meios às mediações há que se destacar também o que Martin-Barbero diz 

a respeito da cultura culta, popular e massiva. Segundo o autor,  

 

A cultura de massa não aparece de repente, como uma ruptura que permita seu 

confronto com a cultura popular. O massivo foi gerado lentamente a partir do 

popular. Só um enorme estrabismo histórico e um potente etnocentrismo de classe 

que se nega a nomear o popular como cultura pode ocultar essa relação, a ponto de 

não enxergar na cultura de massa senão um processo de vulgarização e decadência 

da cultura culta (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 169). 

 

Esse prejuízo da cultura culta e popular diante da cultura massiva, do qual ocorre 

inclusive a homogeneização dos costumes, parece ser a mesma maneira de pensar de Morin 

(1997) e de alguns teóricos críticos como Adorno e Horkheimer, por exemplo. No entanto, 

não é a mesma para Canclini (1990). Para este autor, ocorreu o contrário: a cultura de massas 

não acabou com a cultura culta e popular, mas integrou-se à elas criando culturas híbridas.  

 

Así como no funciona la oposición abrupta entre lo tradicional y lo moderno, 

tampoco lo culto, lo popular y lo masivo están donde nos habituamos a encontrarlos. 

Es necesario desconstruir esa división en tres pisos, esa concepción hojaldrada del 

mundo de la cultura, y averiguar si su hibridación puede leerse con las herramientas 

de las disciplinas que los estudian por separado: la historia del arte y la literatura que 

se ocupan de lo “culto”; el folclor y la antropología, consagrados a lo popular; los 

trabajos sobre comunicación, especializados en la cultura masiva. Necesitamos 

ciencias sociales nómadas, capaces de circular por las escaleras que comunican esos 

pisos. O mejor: que rediseñen los planos y comuniquen horizontalmente los 

niveles10(CANCLINI, 1990, p. 19). 

 

                                                           
10 Livre tradução da autora da dissertação: “Assim como não funciona a oposição abrupta entre o tradicional e o 

moderno, tampouco o culto, o popular e o massivo estão onde estamos habituados a encontrá-los. É necessário 

descontruir essa divisão de três pisos, essa concepção em camadas do mundo da cultura, e averiguar se sua 

hibridação pode ser lida com as ferramentas das disciplinas que os estudam separadamente: a história da arte e a 

literatura se ocupam do “culto”; o folclore e a antropologia, consagrados ao popular; os trabalhos sobre 

comunicação, especializados na cultura massiva. Precisamos de ciências nômades, capazes de circular pelas 

escadas que ligam esses pisos. Ou melhor: que redesenhe os planos e comuniquem horizontalmente os níveis”. 
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Além disso, se Morin (1997, p. 46) acreditava na passividade do consumidor frente à 

cultura massiva, dizendo que este “não responde, a não ser por sinais pavlovianos”, Canclini 

(1999) mostra-nos que é preciso desconstruir a concepções de que o consumo seja relacionado 

sempre a um ato irracional, pois, 

 

Esta qualificação moral e intelectual se apoia em outros lugares-comuns sobre a 

onipotência dos meios de massa, que incitaram as massas a se lançarem 

irrefletidamente sobre os bens. [...] Hoje vemos os processos de consumo como algo 

mais complexo do que a relação entre meios manipuladores e dóceis audiências. 

Sabe-se que um bom número de estudos sobre comunicação de massa tem mostrado 

que a hegemonia cultural não se realiza mediante ações verticais, onde os 

dominadores capturariam os receptores: entre uns e outros se reconhecem 

mediadores como a família, o bairro, o grupo de trabalho (CANCLINI, 1999, p. 75-

76). 

 

Sem esvaziar o consumo de seu lado irracional, Canclini aposta que com ele surja uma 

nova maneira de sermos cidadãos, pois “quando selecionamos os bens e nos apropriamos 

deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como os modos com que nos 

integramos e nos distinguimos na sociedade” (CANCLINI, 1999, p. 45). Trata-se, pois, do 

modo como os indivíduos se sentem pertencentes a uma nação, a uma cultura ou a uma dada 

realidade. Comentando Canclini, Goidanich (2002, p. 75) explica que “pertencer” representa 

muito mais que uma característica familiar ou territorial, passando a ser múltiplo e 

transnacional, representado pelos bens que consumimos, por nossas preferências e nossos 

estilos de vida. 

 

Essas ações, políticas, pelas quais os consumidores ascendem à condição de 

cidadãos, implicam numa concepção do mercado não como simples lugar de troca 

de mercadorias, mas como parte de interações socioculturais mais complexas. Da 

mesma maneira, o consumo é visto não como a mera possessão individual de objetos 

isolados, mas como a apropriação coletiva, em relações de solidariedade e distinção 

com outros, de bens que proporcionam satisfações biológicas e simbólicas, que 

servem para enviar e receber mensagens (CANCLINI, 1999, p. 90). 

 

Por isso, Canclini (1999, p. 77) argumenta que o consumo serve para pensar. Mais do 

que exercícios de gostos, caprichos e compras irrefletidas, ele pode ser refletido como um 

“conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 

produtos”. É através do modo como consumimos e nos comportamos diante dos produtos 

culturais, que Canclini vê o poder de ação do consumidor. 

Outros autores também apostam nessa ideia. Rancière, por exemplo, diz que é preciso 

considerar os ignorantes “capazes” de uma emancipação intelectual. Rompendo com a críticas 

frankfurtianas em relação à passividade do espectador, o filósofo esclarece: 
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Desse ignorante que soletra os signos ao intelectual que constrói hipóteses, o que 

está em ação é sempre a mesma inteligência, uma inteligência que traduz signos em 

outros signos e procede por comparações e figuras para comunicar suas aventuras 

intelectuais e compreender o que outra inteligência se esforça por comunicar 

(RANCIÈRE, 2012, p. 15). 

 

Ou seja, os indivíduos não são tão ignorantes assim. A grande maioria é capaz de 

selecionar, comparar e interpretar o que vê, o que consome, transformando-se, assim, em 

espectadores ativos, emancipados intelectual, estética e politicamente. 

Pensando deste modo, as produções relacionadas à obra O Ladrão de Raios não 

podem ser pensadas apenas como mercadorias de entretenimento, pois, na visão de Canclini 

(1999), o consumo enreda-se na interação entre produtores e consumidores, emissores e 

receptores, estando pautado num conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos. Também, não podem essas produções serem vistas como 

nocivas às outras culturas só porque Riordan recriou os mitos a partir de sua realidade, isto é, 

a partir do estilo de vida americano. Ortiz (1994) mesmo, diz que é impróprio dizer que o 

mundo se “americanizou”, pois a modernidade-mundo é um fenômeno que engloba também 

outras nações, sem necessariamente haver focos que visem a dominação por meio da 

influência cultural. 
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POUSO III – A RELEITURA DO MONSTRO NA LITERATURA, NO 

CINEMA E NOS QUADRINHOS 
 

Se tomarmos a mitologia grega como legado cultural não fica difícil concordarmos 

com Canclini (1990) a respeito de que as culturas híbridas não podem ser caracterizadas como 

de um único país, mas como parte de uma imensa cultura mundial. Também não fica difícil 

concordarmos com Ortiz (1994) que a repetição incessante de alguns símbolos mundializados 

nos dá o sentimento de pertencimento e familiaridade, ao mesmo tempo, que configura novos 

modos de ver e sentir o mundo. 

Quantos nomes de personagens míticos, por exemplo, não vemos associados à 

astronomia, à astrologia, à psicologia, à medicina, à química, à geografia, à linguística e a 

diversas outras áreas de conhecimento? Inúmeros, citemos alguns: Perseu e Andrômeda, 

constelações do hemisfério norte; Mercúrio (Hermes), Vênus (Afrodite), Marte (Ares), Júpiter 

(Zeus), Saturno (Cronos), Putão (Hades), Netuno (Poseidon) e Urano, astros; Édipo e Electra, 

complexos psicossexuais; Hermafrodito, indivíduo bissexual; Hélio, elemento químico; 

Europa, continente; Mentor, pessoa que orienta, estimula ou inspira. Nomes conhecidos 

mundialmente, que nos soam familiar, mas que partiram da Grécia, dos antigos mitos gregos. 

A própria enumeração das Artes teria sido inspirada pelas Musas, deusas que 

presidiam as expressões artísticas e científicas. Segundo Commelin (1997), elas eram nove 

filhas de Zeus (supremo deus, também personificação do esquecimento) e Mnemosine (deusa 

da Memória). Calíope, inspirava o épico; Clio, a história; Erato, a poesia lírica; Euterpe, a 

música; Melpômene, a tragédia; Polímnia, a retórica; Terpsícore, a dança; Talia, a comédia e 

Urania, a astronomia. 

Com o tempo, essas expressões artísticas foram sendo ordenadas de outras formas. Os 

Cursos de Estética (2002, 2004) de Hegel, por exemplo, apresentam-nos um sistema de artes 

composto pela arte simbólica (arquitetura), pela arte clássica (escultura) e pelas artes 

românticas (pintura, música e poesia). Já o Manifesto das Sete Artes e Estética da Sétima Arte 

de Ricciotto Canudo encorpa essa lista de Hegel, acrescentando a dança e o cinema – 

considerado como a “Sétima Arte”. 

Atualmente, as expressões artísticas são numeradas da seguinte forma: Música (1ª 

Arte), Artes cênicas – teatro, dança, coreografia (2ª Arte), Pintura (3ª Arte), Escultura (4ª 

Arte), Arquitetura (5ª Arte), Literatura (6ª Arte), Cinema (7ª Arte), Fotografia (8ª Arte), 

Banda Desenhada (9ª Arte), Jogos Eletrônicos (10ª Arte) e Arte Digital (11ª Arte). Nota-se 

que algumas dessas artes podem integrar elementos tanto de artes anteriores quanto 

posteriores. 
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Sem desprezar a Fotografia, nesse capítulo lanço mão da 6ª, 7ª e 9ª Artes para refazer a 

trajetória de Medusa, do mesmo modo como foi feita a trajetória de Perseu, no capítulo 

anterior. Então, se no início do pouso II me indaguei o que é o herói, agora, no pouso III 

questiono: o que é o monstro? 

 

 

O mostro ao longo dos séculos 

 

Os monstros estão presentes em todas as culturas, em especial, na imaginação das 

crianças. Essencialmente arraigados aos nossos medos, eles expressam uma diversidade 

enorme de temores humanos: alguns clássicos, como o medo de cobras, aranhas, águas 

profundas e escuridão; outros, um tanto atuais, como o medo de alienígenas, vírus, robôs etc. 

Não é à toa, dizem Corrêa e Weik (2016), que o bestiário universal possui tantos exemplos de 

serpentes enormes que habitam as profundezas do mar ou de um lago, de aracnídeos gigantes 

ou de monstros que vivem em cavernas profundas ou que apenas atacam durante a noite, de 

estranhas criaturas que habitam o macro ou microcosmos, de máquinas que auto se 

reproduzem para extinguir a humanidade entre outros. 

Os autores esclarecem que os monstros do mundo inteiro possuem características 

parecidas e, como os heróis, eles dizem muito sobre nós, seres humanos. Fizeram parte da 

formação psicológica do Homo Sapiens e de sua identidade como espécie, tornando-se um 

assunto complexo, cuja compreensão depende do período histórico e da cultura que os cria. 

Por isso Corrêa e Weik falam das transformações dos monstros ao longo da história. 

Mencionam que a primeira representação de monstro da humanidade aparece já no 

período paleolítico, numa famosa pintura chamada de “O Feiticeiro”, encontrada na Caverna 

de Les Trois-Frères (França). A criatura imaginada pelo homem primitivo tem as pernas e 

coxas humanas; a cauda de cavalo ou burro; as patas, o tronco superior e a cabeça de urso; os 

olhos, de coruja e os chifres, de rena. Nota-se que a aparência desse monstro, e de tantos 

outros que vão aparecer milênios depois, é inspirada na diversidade da natureza, podendo ser 

uma mistura de vários animais ou a combinação de homem e animal. 

Essas características ilustram muitos dos textos mitológicos da Antiguidade. Um dos 

primeiros exemplos ao qual temos registro, diz Corrêa e Weik (2016), é o poema babilônico 

de Gilgamesh, considerado a primeira grande epopeia da humanidade, com versões datando 

de cerca de 2.000 a.C. O poema narra a luta, seguida da vitória do herói Gilgamesh, contra 

Humbaba, criatura com o rosto repleto de intestinos retorcidos, hálito de fogo e mandíbulas 

mortíferas. A batalha é um dos primeiros encontros arquetípicos entre herói e monstro. 
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Entre os gregos, também podem ser destacados diversos monstros de aparência híbrida 

e grotesca, monstros que geralmente vivem em lugares longínquos e exóticos, representando 

o desconhecido, o medo e a dor que os heróis das grandes aventuras precisam confrontar e 

superar. A exemplo, os autores citam o Minotauro, criatura com o corpo humano e a cabeça 

de touro. 

Segundo Corrêa e Weik (2016), a palavra grega equivalente a monstro era teras, que 

pode ser interpretada como um “sinal enviado pelos deuses” ou uma “advertência” para um 

perigo que poderia ocorrer – ou seja, o mesmo significado de “mostrar”, “advertir” 

do monstrum latino. Isso tem uma explicação, dizem os autores: frequentemente os monstros 

surgem quando uma determinada sociedade está atravessando um período histórico 

conturbado ou uma mudança importante de valores. 

Daí que na Idade Média, os monstros enfrentados por Dom Quixote são moinhos de 

vento: gigantes criados numa época em que surge uma interpretação mecanicista do mundo, o 

século XVII. Já entre os séculos XVIII e XIX, no auge do Romantismo, os monstros passaram 

a ser projeções distorcidas de nós mesmos, numa gama de possibilidades: ou eram uma 

criação humana, como a criatura de Frankenstein (Mary Shelley); ou faziam parte dos 

homens, como em O Médico e o Monstro (Robert Louis Stevenson); ou eram o próprio 

homem, como em A Metamorfose (Franz Kafka). De qualquer forma, monstros que se 

encaixam perfeitamente no significado original de “advertência” do termo. Tomemos como 

exemplo essa última obra, na qual Kafka conta a rápida história de alienação e abandono de 

Gregor Samsa: um caixeiro-viajante que, ao acordar, se descobre transformado num 

monstruoso inseto e é ignorado pela família e pela própria sociedade da época. Como 

esclarece Corrêa e Weik (2016), o monstro aqui seria uma “advertência” à impessoalidade do 

mundo contemporâneo, que poderia gerar uma “desumanização” dos seres humanos. 

Por serem evolutivos e adaptáveis, diversos outros monstros foram surgindo com as 

marcas dos séculos seguintes. Com o período pós-guerras, o avanço da ciência e, ao mesmo 

tempo, o medo do ser humano ir além das fronteiras do conhecido, dizem os autores, 

monstros das mais variadas estirpes surgem como frutos de guerras biológicas (Extermínio, de 

Danny Boyle), de contaminações nucleares (Godzilla, de Gareth Edwards), de expedições 

interplanetárias (Alien, de Ridley Scott) e até mesmo da avançada tecnologia (A Guerra dos 

mundos, de H. G. Wells) – monstros que para além da aparência desfigurada ou robótica 

podem surgir como mortos-vivos, zumbis ou vampiros.  

Todavia, Corrêa e Weik (2016), admitem que os monstros não evocam apenas o medo 

puro e ancestral. Por isso citam Monstros S.A. (Pete Docter) e Shrek (Vicky Jenson e Andrew 
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Adamson): animações nas quais os monstros não nos dão sustos, ao contrário, fazem-nos rir. 

Nesse caso, funcionam como alegorias subliminares. 

Comentando o espanhol Seve Calleja, os autores dizem que os monstros nada mais são 

do que o “outro” com que nos deparamos em nosso convívio social, quando esse “outro” não 

está de acordo com nossos padrões físicos, comportamentais ou ideológicos. Esse talvez seja a 

mensagem subentendida nas entrelinhas da animação Monstros S.A. A monstruosidade dos 

personagens não reside na sua aparência horripilante que salta a tela com chifres, dentes 

afiados, garras, pelos, cores berrantes ou partes do corpo com tamanho desproporcional. A 

monstruosidade talvez resida no fato tanto dos monstros quanto dos humanos não 

compreenderem as diferenças/semelhanças entre um mundo e outro. 

Eis aí o poder da alegoria: ela não representa as coisas tal como são; antes, pretende 

dar-nos uma versão de como elas foram ou podem ser. Etimologicamente, alegoria deriva do 

verbo grego állegorein (állos, que quer dizer “outro” e agoreuein, que significa “falar” na 

ágora, usar uma linguagem pública). Assim, falar alegoricamente significa, pelo uso de uma 

linguagem literal e acessível a todos, remeter a outro nível de significação; dizer uma coisa 

para significar outra. 

Esse método de interpretação foi aplicado por pensadores gregos (como os pré-

socráticos, os estoicos, Platão etc.) aos textos homéricos, por meio do qual se pretendia 

descobrir ideias ou concepções embutidas figurativamente nas narrativas mitológicas como, 

por exemplo, a ideia de coragem em Aquiles, astúcia em Odisseu etc. Ao longo da história, a 

alegoria adquiriu significados específicos de acordo com os objetivos de cada autor. Muitas 

são as obras que contribuem para o entendimento do termo como recurso para interpretação, 

todavia, nesta pesquisa, convém olharmos sumariamente para a definição dada por Benjamin. 

Partindo do sentido etimológico do termo, Benjamin (1984) traz o conceito de alegoria 

para o campo exclusivo da estética. Ele se distancia da arte clássica, na qual o símbolo remete 

para uma totalidade (sym, junto + ballain, colocar = symbállein, colocar junto) e se aproxima 

da arte barroca, na qual a alegoria toma a realidade representada por fragmentos, elemento a 

elemento e não no seu conjunto. Esta é a chave que nos abre a possibilidade de pensar a 

Medusa como alegoria e não apenas como símbolo, pois esse monstro adquire novos 

significados à medida que a época, as sociedades, os comportamentos, enfim, o contexto vai 

se modificando. 

Totalizando o sentido, o símbolo funde significante (parte perceptível e concreta) e 

significado (parte inteligível e abstrata). Seu sentido não é arbitrário, mas resulta duma 

conexão objetivamente dada e necessária. Assim, a relação entre significante e significado é 

única e imediatamente visualizada pelo espectador. Por isso sabemos se tratar de Medusa 
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quando alguém nos descreve um monstro que transforma em pedra qualquer um que olhe 

diretamente para ele ou vemos a imagem de um monstro feminino com cabeleira eriçada de 

serpente, pois a preocupação exclusiva do modelo simbólico é com a representação do objeto. 

Rígido e na ordem do eterno, o símbolo “é”. 

Passível de interpretação, a alegoria separa significante e significado. A relação entre 

significado e significante constrói-se de forma múltipla e arbitrária, e a sua preocupação não é 

a representação em si, mas o que tal representação designa ou “significa”. Para Freud, por 

exemplo, a Medusa fornece a imagem da castração, associada na mente da criança à 

descoberta da sexualidade maternal. Já para Jung, ela representa a mãe terrível, devoradora, 

que paralisa seus filhos, permanecendo em estado caótico e inconsciente. Flexível, a alegoria 

permite ampliar os sentidos reconhecendo neles temporalidade e historicidade. Por isso a 

alegoria está na ordem do efêmero. 

A alegoria diz uma coisa e significa, incansavelmente, outra; por isso Benjamin (1984, 

p. 247) diz que “a alegoria se instala mais duravelmente onde o efêmero e o eterno coexistem 

mais intimamente”. Em oposição ao ideal de eternidade que o símbolo encarna, a alegoria nos 

dá a noção de temporalidade e historicidade; ela distingue-se do símbolo, mas, de certa forma, 

o engloba, transcendendo-o. Nisso consiste precisamente a sua dialética: ela se reveste de 

símbolo, mas não é símbolo. O símbolo nada comunica e nada significa, ele apenas torna 

transparente algo que está para além de toda expressão. A alegoria, no entanto, revela novas 

possibilidades de interpretação. Sua decifração depende, então, sempre de uma leitura 

intertextual, que permita identificar num sentido abstrato um sentido mais profundo, latente.  

Arrancando as coisas do seu contexto e colocando-as em outros, novos e diversos, a 

alegoria chama-nos para atualizar um objeto na sua pluralidade de significações. Segundo 

Oliveira (2012, p. 30), na sua relação com a história e com a natureza, o alegorista é aquele 

que mata, arruína a totalidade, os episódios contextualizados, chamando-os a significar fora 

do contexto. Essa talvez tenha sido a sagacidade de Riordan: chamar um mítico monstro da 

antiguidade para significar, na cultura americana e no contexto do século XXI, outros 

comportamentos e valores. Alguns elementos permaneceram imutáveis, por se tratar de 

símbolos e necessitar serem repetidos; outros, contudo, exigiram atualizações a partir dos 

referenciais do tempo presente, podendo ser alegorizados. 

 

 

Medusa, o monstro mítico  

 

Homero faz referência ao monstro em três momentos da Ilíada: no Canto V, verso 

741, no qual ele descreve que a égide de Atena é adornada, dentre outras coisas, com “a 
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cabeça monstruosa da Górgona, terrível e medonha” (HOMERO, 2013, p. 180); no Canto 

VIII, verso 349, no qual ele diz que os olhos de Heitor eram “semelhantes à Górgona [...], 

flagelo dos mortais”. (HOMERO, 2013, p. 226); e no Canto XI, verso 36, no qual ele refere-

se novamente a um escudo adornado com a imagem da “Górgona de horrível aspecto, que 

olhava, medonha”. (HOMERO, 2013, p. 272). Na Odisseia, encontramos referência à Medusa 

ao fim do Canto XI, no qual o mesmo poeta descreve o apavoramento de Ulisses no Mundo 

Inferior, receoso se a venerada deusa Perséfone, rainha dos mortos, lhe enviaria, das 

profundezas do Hades, “a cabeça do terrível monstro Górgona” (HOMERO, 2003, p. 156).  

Hesíodo, por sua vez, descreve na Teogonia, nos versos de 270 a 286, que Ceto uniu-

se a Fórcis e concebeu as Górgonas. “São elas: Esteno, Euríale e Medusa, a que sofreu triste 

destino. Ela era mortal enquanto as outras duas permanecem imortais e jamais envelhecem” 

(HESÍODO, 2010, p. 35-36). Já no Livro IV de Metamorfoses, Ovídio conta que os 

convidados para o casamento de Andrômeda e Perseu pedem para que o herói conte como ele 

matou Medusa. Perseu, então, descreve a eles a sua aventura e a punição dada por Minerva 

(nome romano dado à deusa Atena) ao monstro (Cf. Anexo I). Todavia diversos outros 

mitógrafos já escreveram sobre Medusa (Cf. Anexo III). 

Commelin (1997) conta que Medusa era uma moça de uma beleza surpreendente e que 

de todos os atrativos de que era dotada, nenhum era tão lindo quanto seus cabelos. Aos seus 

pés, havia uma multidão de homens pedindo-a em casamento. Poseidon, o deus do mar, 

também se interessou por ela e, metamorfoseando-se em pássaro, a deflorou no templo de 

Atena, deusa da sabedoria, que se sentiu indignada com tamanha profanação. Algumas 

variações dessa versão acrescentam que Atena puniu Medusa, pois ela era sua sacerdotisa e, 

portanto, não podia perder sua candura. 

Segundo o mesmo autor, há outra versão para o mito da Medusa. Conta-se que ela 

ousou competir em beleza com Atena e a deusa ficou tão irritada que transformou em 

medonhas serpentes os belos cabelos de que Medusa se orgulhava. No entanto, sua face e 

corpo continuaram agradáveis aos olhos. Invejando a moça e temendo que ela ainda fosse 

admirada, a ardilosa Atena lhes amaldiçoou também os olhos: deu a eles a força de converter 

em pedra qualquer possível pretendente. O aspecto de Medusa tornou-se então assustador e 

ninguém ousava lhe fitar. Por isso, também, o termo górgona que provém do adjetivo grego 

gorgós e denota aquilo que é impetuoso, terrível, apavorante. 

Commelin (1997) diz que, em geral, Medusa é representada com uma cabeça grande – 

amiúde, representada alada –, uma cabeleira eriçada de serpentes, uma boca larga, dentes 

enormes e olhos arregalados. Brandão (1986a) acrescenta que seus olhos eram flamejantes e 

Ribeiro Jr. (1998) nos diz que, além dos cabelos constituídos de serpentes vivas e um olhar 
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que, de tão penetrante, transformava suas vítimas em pedra, ela tinha asas de ouro, mãos de 

bronze e presas de javali. Esse último autor também faz referência a um antigo vaso cerâmico, 

de meados do século VII a. C., no qual Medusa é pintada com corpo de cavalo, semelhante a 

um centauro. Mas, fora essa aparência aterrorizadora, Commelin (1997) diz que Medusa era 

representada com um rosto de mulher, gracioso e cheio de doçura. 

O mito bem como a iconografia referente à Medusa converge, relaciona-se com o mito 

de Perseu, que foi quem lhe decapitou. Do pescoço ensanguentado da Górgona, nasceram o 

cavalo alado Pégaso e o gigante Crisaor, filhos dela com Poseidon. Segundo Brandão (1986a), 

o sangue que escorreu do pescoço de Medusa foi recolhido por Perseu, pois ele tinha 

propriedades mágicas. O que correu da veia esquerda era um veneno mortal e o da veia direita 

era um remédio capaz de ressuscitar os mortos. 

Mesmo morta, os olhos de Medusa continuaram mantendo o seu poder de petrificar. 

Em diversos momentos, Perseu a utilizou para vencer seus inimigos. Do mesmo modo, fez 

Atena colocando-a no centro de sua égide. Outras versões situam a cabeça do monstro não no 

centro do escudo, mas sob o peito da deusa. Há ainda, algumas versões, que contam que 

Atena perdoou a transgressão de Medusa e estampou a cabeça da Górgona em seus próprios 

trajes. 

Brandão (1987b; 1987) diz que a cabeça da Medusa colocada no centro do escudo 

funciona simbolicamente como um espelho da verdade, pois ela reflete a imagem de uma 

culpabilidade pessoal dos observantes. Diante do escudo, as pessoas reconhecem as suas 

faltas, consequentemente, chateiam-se profundamente com elas próprias a ponto de se 

paralisarem. 

Segundo Ribeiro Jr. (1998), tanto Medusa quanto sua cabeça decapitada estão entre os 

mais populares temas artísticos do Período Arcaico (700 – 480 a. C.) e, em menor grau, dos 

períodos subsequentes e do Império Romano. Os gregos costumavam usar a cabeça de 

Medusa como amuleto. Para tanto, representavam-na em escudos, couraças, telhados, portões, 

muralhas e até em espelhos, pois acreditavam no poder aterrorizante e paralisante da Górgona 

para espantar os males ou qualquer tipo de encantamento. Essa representação da cabeça de 

Medusa como espécie de amuleto é conhecida como gorgoneion, existindo outros elementos 

que são também recorrentes neste tipo de reprodução, tais como: a cabeça, às vezes alada, 

rodeada de serpentes; rosto redondo, olhos arregalados, boca larga, presas de javali, língua 

para fora etc. 

Ainda segundo o autor, as Górgonas já existiam quando Zeus assumiu o controle do 

Universo. Irmãs das Greias, três velhas que dividiam um único olho e um único dente, elas 

eram também irmãs de Equidna, a Ninfa-serpente, mãe de Cérbero (cão com múltiplas 
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cabeças – e não três, como habitualmente conhecemos – que guardava a entrada dos mortos, 

no mundo subterrâneo), da Hidra (serpente aquática de múltiplas cabeças, que assolava os 

pântanos de Lerna) e da Quimera (monstro também com três cabeças – de leão, cabra e 

serpente – que cuspia fogo)11. 

 

 

Tia Eme, o monstro mercadoria 

 

Tal como fez com Percy Jackson, Riordan reinventou Medusa fazendo referência aos 

textos mais antigos, como os de Homero, Hesíodo e Ovídio. No entanto, acrescentou 

elementos que são próprios de sua imaginação e dos costumes americanos, contextualizados 

no século XXI. Nas produções relacionadas à obra O Ladrão de Raios, esse monstro de 

terrível aspecto nos é apresentado como tia Eme (“Eme” é o som da letra M, M de Medusa), a 

dona de uma loja de jardinagem. 

No livro, e no capítulo onze que começa, literalmente, a “Nossa visita ao Empório de 

Anões de Jardim”. Essa visita é guiada por Percy Jackson, pois é o semideus quem narra todas 

as aventuras do livro. A narrativa, então, é feita na primeira pessoa, predominando o discurso 

direto. Nesse sentido, ele compartilha seus pensamentos e emoções tornando subjetiva a 

visualização de toda a ação, mas, em alguns momentos, interrompe a narrativa, para pôr em 

cena e ceder palavra aos seus companheiros de aventura. A história, então, parece ser contada 

a partir de um ponto de vista alternado entre narrador-personagem (Percy) e narrador-escritor 

(Riordan), o que nos permite ter acesso não só as falas, mas, também, aos pensamentos, 

emoções e pontos de vista de outros personagens da história, tais como os do sátiro Grover 

Underwood, protetor de Percy; os da semideusa Annabeth Chase, filha da deusa Atena com 

um mortal e os da tia Eme. 

E assim Percy descreve como ele e seus amigos foram parar na toca da Medusa: 

 

Então lá estávamos nós, Annabeth, Grover e eu, andando pelos bosques ao longo da 

margem do rio, em New Jersey, as luzes de Nova York tornando o céu amarelo atrás 

de nós e o fedor do rio Hudson entrando por nosso nariz. [...] Depois de tropeçar, 

praguejar e, de modo geral, me sentir infeliz por mais um quilômetro ou algo assim, 

comecei a ver luzes à frente: as cores de um letreiro de neon. Senti cheiro de 

                                                           
11 Nota-se que essas criaturas míticas são também personagens que aparecem na série de Rick Riordan. A 

Equidna e a Quimera aparecem no capítulo 13 de O Ladrão de Raios, primeiro livro da série. Ela aparece no 

topo do Arco St. Louis, sob a forma de uma velha senhora. Como na mitologia ela é a mãe dos monstros, ela 

aparece na obra como proprietária de um chihuahua que, na verdade, era a Quimera disfarçada. O Cérbero 

aparece no capítulo 18, desse mesmo livro. Ele guarda a entrada do Mundo Inferior. A Gréias ou Irmãs 

Cinzentas, como Riordan as renomeia, aparecem no capítulo 3 de O Mar de Monstros, segundo livro da série. 

Elas dão carona a Percy, Annabeth e Tyson de Nova York para o Acampamento Meio-Sangue. A Hidra é um 

monstro que aparece no capítulo 10, desse mesmo livro. Ela aparece numa loja de conveniências para monstros, 

que vende donuts (um bolo em formato de rosquinha, muito popular no EUA). 
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comida. Comida frita, gordurosa, excelente. Percebi que não havia comido nada que 

não fosse saudável desde que chegara à Colina Meio‐Sangue, onde vivíamos de 

uvas, pão, queijo e churrasco light preparado por ninfas. O garoto aqui precisava de 

um cheeseburguer duplo. Continuamos andando até que vi por entre as árvores uma 

estrada deserta de duas pistas. Do outro lado havia um posto de gasolina fechado, 

um cartaz de um filme dos anos 90 e uma loja aberta, que era a fonte da luz de neon 

e do cheiro gostoso. Não era um restaurante de fast-food como eu esperava. Era uma 

dessas estranhas lojas de curiosidades de beira de estrada, que vendem flamingos de 

jardim, índios de madeira, ursos-pardos de cimento e coisas do gênero. A construção 

principal era um armazém comprido e baixo, cercado por quilômetros de estátuas. O 

letreiro de neon acima do portão era impossível de ler para mim, pois se existe coisa 

pior para a minha dislexia do que inglês normal, é inglês em letras cursivas, 

vermelhas, em neon. Para mim, parecia MEOPRÓI ED NESÕA ED JIDARN AD 

IAT MEE. – Que diabos quer dizer aquilo? – perguntei. – Não sei – disse Annabeth. 

Ela gostava tanto de ler que eu esquecera que ela também era disléxica. Grover 

traduziu: – Empório de Anões de Jardim da Tia Eme. (RIORDAN, 2009, p. 176; 

178-179) 

 

A partir desse trecho, podemos perceber o espaço e o tempo da narrativa. Percebemos 

que a história se passa nos Estados Unidos da América (EUA), dadas as informações de locais 

como New Jersey, um dos cinquenta Estados pertencentes a esse país; Nova York, uma das 

cidades mais populosas dos EUA, e rio Hudson, que corta essa mesma cidade. Ao longo do 

livro, a descrição do espaço é feita de modo simples e humorado. Já a identificação do tempo 

na narrativa se dá pelas descrições desses espaços e, sobretudo, pelas descrições de objetos e 

hábitos atuais: letreiro neon, cartaz de um filme dos anos 90, restaurante de fast-food, 

cheeseburguer duplo, comida frita, gordurosa e desprezo pelas comidas “lights”. 

Como no texto de Ovídio, que narra Perseu em fuga, passando por florestas densas e 

rochosas, até chegar à casa da Górgona, Riordan descreve a trajetória de Percy e seus amigos 

até o Empório de Anões de Jardim da Tia Eme. Também, se vale dessa referência antiga para 

recriar o entorno da loja de jardinagem. 

 

Nas laterais da entrada, conforme anunciado, havia dois anões de jardim de cimento, 

uns nanicos feios e barbados, sorrindo e acenando como se estivessem posando para 

uma fotografia. [...] O terreno da frente era uma floresta de estátuas: animais de 

cimento, crianças de cimento, até um sátiro de cimento tocando as flautas, o que 

deixou Grover arrepiado. – Béééé! – baliu. – Parece meu tio Ferdinando! 

(RIORDAN, 2009, p. 179-180) 

 

Ao descrever essa cena, Riordan retoma a narrativa de Ovídio, que diz que Perseu viu, 

por todos os lados, formas de homens e animais transformados em estátuas de pedra só por 

terem olhado para o rosto de Medusa, porém, acrescenta a pose para uma fotografia como o 

precedente desse fim trágico. Aqui, abro um parêntese para mostrar como esse elemento 

acrescentado por Riordan foi bem trabalhado por Robert Venditti e Chris Dickey na adaptação 

da obra literária para os quadrinhos. Antes, porém, cabe esclarecer o que entendemos por 

versão, adaptação e transmidiação – termos que aparecem ao longo desse texto. 
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Versão é uma variante de alguma coisa original. O Ladrão de Raios, por exemplo, é a 

versão brasileira da obra americana The Lightning Thief. No contexto de documentos, 

geralmente a versão sempre é uma melhoria da versão anterior, como pode ser, no caso, a 

edição de luxo de The Lightning Thief. A adaptação é, na literatura, a transposição de uma 

obra literária para outro gênero. Já na comunicação, refere-se à conversão de uma obra, 

geralmente escrita, em outra forma de apresentação, isto é, em outra plataforma de linguagem. 

Além de dialogar com o texto original, a adaptação dialoga com o contexto, atualizando-o. 

Como exemplo, temos o filme, a graphic novel e o jogo eletrônico de RPG que são 

adaptações do livro The Lightning Thief para o cinema, para os quadrinhos e para os games. 

Por sua vez, a transmidiação engloba a adaptação de uma obra para diferentes plataformas de 

linguagem, porém, ela vai mais além. Nesse caso, a obra literária e suas adaptações atuam de 

forma autônoma, porém, juntas, elas se complementam para dar forma a uma só grande 

narrativa. Como exemplo, temos os livros complementares da série Percy Jackson & os 

Olimpianos, intitulados na versão brasileira como Os Arquivos do Semideus, Semideuses e 

Monstros, O Guia Definitivo, Percy Jackson e os Deuses Gregos e Percy Jackson e os Heróis 

Gregos e diversas mídias sociais como sites, blogs, wikis, fandoms que criam novos 

personagens, conflitos e histórias em torno da série, o que acaba contribuindo para a 

ampliação da narrativa original e introduz também novas maneiras de se consumir e interagir 

com esse universo. 

 

 
 

Fig. 16 e 17 – Pose para uma fotografia 

Fonte: http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/ 

 

 

Posso agora tomar o fio de minha argumentação. As figuras anteriores (ver fig. 16 e 

17) correspondem ao primeiro e segundo quadros da quarta página da história em quadrinhos 

que narra as aventuras de Percy na toca da Medusa. Eles possuem o traçado reto indicando 

http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/
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que a ação ocorre no tempo presente. Desenhado de frente, a partir de um ângulo de visão 

normal, o primeiro quadro (Fig. 16) nos mostra em plano detalhe as mãos brancas de tia Eme, 

que tenta visualizar através dos dedos a melhor forma de “capturar” Percy e seus amigos. Sob 

a perspectiva da dona da loja de jardinagem, vemos os garotos sentados no sofá e não no 

banco do jardim. O segundo quadro (Fig. 17) nos permite observar o mesmo grupo de 

personagens e um pouco do ambiente em que se encontram. Nesse quadro, em plano de 

conjunto, podemos ver, de costas, tia Eme retirando o véu para fotografá-los, tal como um 

lambe-lambe faz com sua máquina-caixote (primeiro plano); na frente dela, vemos os garotos 

posicionados descontraidamente (segundo plano) e atrás deles, a sombra de três estátuas 

(terceiro plano). Segundo Pereira (1981, p. 46), “compor explorando a profundidade de 

campo é sugerir perspectiva”. Nota-se, sobretudo, neste segundo quadro que o uso da 

perspectiva cria a ilusão de um espaço tridimensional, enriquecendo a imagem. 

A partir desses quadros é possível observar como respectivamente, roteirista e 

desenhista da graphic novel experimentaram a obra de Riordan, transformando em desenho o 

que o autor escreveu em prosa: 

 

– Por favor, queridos – implorou a tia Eme. – É tão raro eu estar com crianças... 

Antes de ir, não gostariam de pelo menos de posar para uma foto? – Uma foto? – 

perguntou Annabeth com cautela. – Sim, uma fotografia. Vou usá‐la como modelo 

para um novo conjunto de estátuas. Crianças são muito populares, sabem? Todo 

mundo ama crianças. [...] Tia Eme nos conduziu até um banco de jardim perto do 

sátiro de pedra. – Agora – disse ela – vou posicionar vocês corretamente. A mocinha 

no meio, e os dois jovens cavalheiros em cada lado. – Não há muita luz para uma 

foto – observei. – Ah, é o suficiente – disse tia Eme. – Suficiente para enxergarmos 

um ao outro, não é? – Onde está a sua câmera? – perguntou Grover. Tia Eme deu 

um passo atrás, como que para admirar a foto. – Agora, o rosto é o mais difícil. 

Vocês podem sorrir para mim, por favor, todo mundo? Um grande sorriso? Grover 

deu uma olhada para o sátiro de cimento a seu lado e murmurou: – Parece mesmo 

com o tio Ferdinando. – Grover! – ralhou tia Eme. – Olhe para este lado, querido. 

Ela ainda não tinha nenhuma câmera nas mãos. (RIORDAN, 2009, p. 185-186) 

 

Nota-se que o conteúdo desse trecho foi adaptado à linguagem de outra plataforma, a 

dos quadrinhos, na qual ainda é mantido um diálogo. Isso nos remete à expressão de 

McLuhan (1974, p. 21), quando este afirma que o “meio é a mensagem”. Para o autor, o meio 

não é um mero veículo de transmissão da mensagem. Ele é um elemento importante da 

comunicação, pois cada meio (jornais, revistas, livros, rádio, televisão, cinema, internet etc.) 

tem suas próprias características e, por isso, exige do leitor/espectador um mecanismo de 

compreensão específico. Assim, uma mensagem escrita e transmitida pelo livro, não é a 

mesma coisa que uma mensagem escrita e transmitida pela graphic novel, tampouco, é a 

mesma coisa que uma mensagem falada e transmitida pelo cinema. McLuhan (1974, p. 33) 

ainda destaca que, “o efeito de um meio se torna mais forte e intenso justamente porque o seu 
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conteúdo é outro meio, como o conteúdo de um filme é o romance, uma peça de teatro ou 

uma ópera”. 

Na adaptação da obra literária para o cinema, não há a passagem da pose para a 

fotografia que há no livro e na graphic novel. No entanto, Chris Columbus e Stephen 

Goldblatt, respectivamente, diretor e fotógrafo do filme, apresentam a seguinte imagem como 

um dos cenários do Empório de Anões de Jardim: 

 

 
 

Fig. 18 – Entrada do Empório de Anões de Jardim da Tia EM 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 
 

Esse fotograma12 (Fig. 18) foi extraído de um conjunto de cenas, isto é, de uma 

sequência que vai dos 50’00” aos 56”38” do filme. Atualmente, os filmes tendem a ser 

coloridos. Segundo Pereira (1981, p. 44), as cores tendem a sugerir e definir ambientes ou 

atmosferas, pois elas propiciam uma maior proximidade da realidade, limitando a imaginação 

do espectador. 

Filmado de frente, por uma câmera objetiva posicionada em nível mais elevado, isto é, 

em movimento plongée e em plano geral, esse fotograma nos mostra uma parte significativa 

do cenário. Ele nos dá a ver a parte externa da loja de jardinagem, apresentando com precisão 

o espaço em que a cena se desenvolve. Trata-se, pois, de um plano de função descritiva 

porque localiza o espaço da ação. 

Comparando as produções, podemos perceber que a loja encenada aparece como a 

descrita no livro, isto é, “como uma dessas estranhas lojas de curiosidade à beira da estrada”. 

                                                           
12 Designa-se por fotograma cada imagem individual de um filme que são impressas quimicamente na fita de 

celuloide de um filme. Essas imagens, projetadas a uma cadência de 24 por segundo, produzem a ilusão de 

movimento. Segundo Pereira (1981, p. 30), o fotograma é um “diapositivo que contém um dos momentos em 

que se decompôs, registrando-se, o movimento”. 
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Ela é de madeira e assemelha-se a um armazém, mas não é baixa, dada a visualização de mais 

andares na construção. Na fachada é possível ver o letreiro da loja que não é neon, mas 

pintado sobre uma placa de madeira. Nota-se que, devido ao tipo de plano e movimento, 

Percy e seus amigos aparecem reduzidos diante o Empório de Anões de Jardim da Tia Eme, 

não podendo ser identificados com muita precisão. Aqui, o ambiente prevalece sobre a figura 

humana (PEREIRA, 1981) e, encurralados, eles são “um joguete da fatalidade” (MARTIN, 

2003).  

No livro, o armazém aparece abarrotado de estátuas, todas em tamanho natural e com 

detalhes incríveis. A maioria dessas estátuas são de pessoas, “todas em poses diferentes, 

usando roupas diferentes e com expressões diferentes no rosto.” (RIORDAN, 2009, p. 181). 

Essa descrição literária apresenta-se da seguinte forma no filme: 

 

 

Fig. 19 – Estátuas da tia Eme 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

Nesse fotograma (ver fig. 19), as estátuas são apresentadas em plano de conjunto, 

ocupando uma parte considerável do ambiente. Filmadas de frente, por uma câmera objetiva 

posicionada em ângulo normal, isto é, à altura dos olhos, é possível reconhecer os rostos, bem 

como outros detalhes das estátuas. Elas sugerem épocas e profissões diferentes. Por exemplo: 

à esquerda, podemos ver um bombeiro agachado, a julgar pelo estilo da sua farda composta 

por capacete, balaclava ou bandó (espécie de capa protetora usada junto ao capacete, que 

cobre a cabeça, o pescoço e os ombros) e as luvas. Além deste, um cavalo de costas, à direita, 

e, no centro, duas crianças, uma menina e um menino de boca aberta. A roupa é bem antiga e 

assemelha-se a um uniforme. Eles usam um quepe ou uma espécie de boina com a copa alta, 
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usam bolsas do tipo carteiro e seguram livros. É possível ver que apenas a menina usa 

gravata. Nota-se que essas estátuas contribuem para composição da “paisagem-estado de 

alma” que Martin (2003) nos fala. Elas fazem parte de um cenário impressionista, no qual 

tudo aquilo que o compõem é escolhido em função da dominante psicológica da ação, 

condicionando e refletindo, ao mesmo tempo, o drama dos personagens. Já na graphic novel, 

o cenário do Empório de Anões de Jardim da Tia Eme apresenta-se da seguinte forma: 

 

 
 

Fig. 20 – Entrada do Empório de Anões de Jardim da Tia EM, na graphic novel 

Fonte: http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/ 
 

Esse quadro (Fig. 20) abre a seção que narra as aventuras de Percy e seus amigos na 

toca da Medusa e está localizado na segunda página da graphic novel. Desenhado de frente, a 

partir de um ângulo de visão normal, ele nos dá a ver de modo mais amplo, isto é, em tomada 

panorâmica, a entrada e o entorno da loja de jardinagem. Vemos Percy e seus amigos subindo 

uma rampa para chegar até a porta do Empório de Anões de Jardim da Tia Eme. Os garotos 

atravessam o jardim da loja, que parece ser construída de concreto. No jardim, há três 

estátuas, representando um menino, um homem e um sátiro. Essa adaptação é menos rica que 

a imagem extraída do filme, em relação aos elementos concernentes ao cenário; porém, é mais 

fiel à descrição literária, mantendo inclusive, o letreiro neon acima do portão. 

Segundo McCloud (2008), nos quadrinhos, a tomada panorâmica, geralmente, é 

seguida por planos médios e por close-ups de personagens individuais. Os close-ups são uma 

espécie de plano fechado, que aproxima o personagem ou o objeto do leitor/espectador, sem 

deixar grandes espaços a sua volta.  

http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/
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Fig. 21 e 22 – Percy no Empório de Anões de Jardim da Tia EM 

Fonte: http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/ 
 

Essas figuras correspondem, respectivamente, ao segundo e quarto quadros da segunda 

página da graphic novel. Na figura 21 podemos ver o close-up de Percy. Ele aparece 

enquadrado do peito para cima, de perfil e em movimento plongée, perguntado que cheiro de 

comida era aquele. Esse ângulo de visão aliado à fala de Percy gera no leitor uma expectativa 

ansiosa e angustiante dos acontecimentos que virão a seguir. Já na figura 22 ele aparece em 

primeiríssimo plano ou big close-up, enquadrado dos ombros para cima. Através delas, 

também podemos observar que a história é narrada com a interlocução de imagem e texto. Na 

figura 21 percebemos Percy, Annabeth e Grover espiando a casa, que está fechada. Nesse 

quadro, vemos uma placa com os dizeres “OPEN”. Supomos, que do outro lado da placa, 

deva estar escrito “CLOSE”. Essa placa funciona como símbolo e ponte narrativa, tendo o 

propósito de expressar uma situação na história que não está visivelmente dada. (EISNER, 

2010). Também nessa figura, Grover manifesta seu desagrado com o lugar: “– Este lugar me 

dá arrepios...”. A partir desse quadro e dos demais que aparecem na seção observada da 

graphic novel, é possível perceber que os balões restringem-se apenas às falas normais dos 

personagens, uma vez que os mesmos possuem formato oval, com linha simples e rabicho 

apontando para as bocas. 

No filme, esse desagrado de Grover com o lugar bem como sua cisma com uma das 

estátuas ser fielmente parecida com seu tio se dá de outra forma. Nessa produção, logo que 

chega ao Empório de Anões de Jardim da Tia Eme, Grover diz que o lugar está bem caído, 

precisando de uma reforma. Após adentrar na loja de jardinagem, ele e seus amigos 

examinam o lugar. A parte interna da loja é escura e suja. Destaca-se que nela há uma fonte, 

onde Annabeth encontra alguns dracmas de ouro. 

 

http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/


79 

 

 
 

Fig. 23 – Dracmas de ouro nas mãos de Percy Jackson 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 
 

Nesse fotograma (ver fig. 23) podemos ver em plano detalhe as moedas encontradas 

por Annabeth. Filmadas de frente, por uma câmera subjetiva posicionada em ângulo normal, 

vemos as moedas sob a perspectiva de Percy, pois é ele quem as segura na mão direita. Nota-

se que nesse tipo de “câmera-ator que se supõe ser eu”, o “olho se identifica com o do 

espectador por intermédio do olhar do herói” (MARTIN, 2003, p. 32). No filme, o garoto não 

percebe que nelas estão estampadas a imagem de um monstro, bem como um animal 

relacionado a ele. No livro, essas moedas são encontradas dentro de uma caixa registradora da 

loja e não em uma fonte. Apesar de se distanciar da descrição literária, essa cena do filme 

aproxima-se bastante da literatura clássica que diz que, durante um longo período do tempo, o 

rosto de Medusa foi representado em diversos objetos e lugares para espantar, por ironia, o 

“mau-olhado”. Também, que o cavalo Pégaso viera ao mundo através do pescoço 

ensanguentado de Medusa. 

Depois de encontrarem essas moedas, os personagens vão cada um para um lado à 

procura de uma das três pérolas de Perséfone. Grover chega a um local da loja onde ele se 

depara com uma curiosa estátua, muito parecida com a fisionomia de seu tio Ferdinando. 
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Fig. 24 – Grover e tio Ferdinando 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

Filmados de frente, por uma câmera objetiva posicionada em ângulo normal, esse 

fotograma (ver fig. 24) mostra Grover e a estátua de um sátiro, frente a frente. Em primeiro 

plano ou close-up, eles são apresentados do busto para cima e suas expressões faciais ganham 

destaque. A criatura metade homem, metade bode está boquiaberto, parecendo tocar o rosto 

de Grover com a mão esquerda. Grover, por sua vez, admira-se com a coincidência da verruga 

esculpida na testa da estátua estar na mesma posição da verruga de seu tio Ferdinando. A 

verruga que aparece no filme reflete os minuciosos e incríveis detalhes que as estátuas de tia 

Eme tinham, detalhes esses que são descritos no livro como “muito melhores que os visto na 

maioria das estátuas de jardim” (RIORDAN, 2009, p. 183). No filme, inicialmente, o sátiro se 

diverte com o fato da estátua ser parecida com seu tio. Aos 48’57”, ele expressa: “Hahaha! 

Ah, olha só isso. Parece o meu tio Ferdinando. Hahaha! Que doideira. Tem a verruga no 

mesmo lugar. Não. Não pode ser o meu tio, porque o meu tio Ferdinando foi morto pela... 

Medusa. Percy! Annabeth! A casa caiu!”.  

Nessa produção é Grover quem descobre que a loja de jardinagem é, na verdade, a 

toca da Medusa. Já no livro e na graphic novel é Annabeth quem desvenda essa charada, após 

refletir sobre a pergunta que Percy fez à tia Eme, se era ela quem fazia sozinha todas as 

estátuas. 

 

– Ah, sim. Já tive duas irmãs para me ajudar no negócio, mas elas faleceram, e a tia 

Eme ficou sozinha. Só tenho as minhas estátuas. É por isso que as faço, sabe? São 

minha companhia. – a tristeza na voz dela parecia tão profunda e tão real que não 

pude deixar de sentir pena. Annabeth tinha parado de comer. Ela se inclinou e disse: 

– Duas irmãs? – É uma história terrível – disse tia Eme. – Não é para crianças, na 

verdade. Veja, Annabeth, uma mulher má estava com inveja de mim, muito tempo 
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atrás, quando eu era jovem. Eu tinha um... um namorado, sabe, e essa mulher má 

estava determinada a nos separar. Ela provocou um acidente terrível. Minhas irmãs 

ficaram do meu lado. Compartilharam a minha má sorte enquanto foi possível, mas 

por fim morreram. Elas se esvaíram. Só eu sobrevivi, mas a um preço. Que preço. 

Não entendi muito bem o que ela queria dizer, mas senti pena. Minhas pálpebras 

estavam cada vez mais pesadas, o estômago cheio me deixara sonolento. Coitada da 

velha senhora. Quem ia querer fazer mal a alguém tão gentil? (RIORDAN, 2009, p. 

184) 

 

Mais uma vez, podemos ver Riordan resgatando os textos de Hesíodo e Ovídio para 

contar, indiretamente, o passado de Medusa. Tia Eme diz que foi vítima de uma mulher que a 

invejava e que suas irmãs ficaram do seu lado, acabando por compartilhar de sua má sorte. 

Aqueles que conhecem o mito de Medusa sabem que foi a deusa Atena quem lhe amaldiçoou 

e que as duas irmãs de Medusa eram Esteno e Euríale, também Górgonas – por isso, 

compartilhavam com ela o terrível aspecto. No entanto, o autor altera o mito quando tia Eme 

diz que suas irmãs morreram, se esvaíram. Como as referências mais antigas e a literatura 

clássica descrevem, as irmãs de Medusa não morrem, pois elas não estão sujeitas nem à morte 

e nem à velhice. Além disso, Riordan dá a Medusa traços capitalista quando a faz dona de 

uma loja, cujo “negócio” é confeccionar estátuas. Assim, seu atributo escapa do domínio 

mítico e passa ser uma atividade comercial – atividade que contava com a ajuda de suas 

irmãs. 

Através desse trecho do livro, também podemos perceber outra característica de 

Medusa que é bem trabalhada na obra O Ladrão de Raios: a sedução. Nas produções, Tia 

Eme atrai os garotos não através de sua beleza, como a literatura clássica descreve, mas por 

meio de sua gentileza e do cheiro da sua comida. No livro, Percy justifica o fato dele entrar na 

loja de uma senhora estranha dizendo que o aroma dos hambúrgueres da tia Eme era como um 

gás hilariante na cadeira do dentista e como tal fazia todo o resto sumir. Com os sentidos 

entorpecidos e acomodado no sofá da loja, o garoto descreve que a anfitriã desapareceu atrás 

do balcão e começou a cozinhar. Antes que ele e seus amigos dessem conta, ela tinha levado 

para eles “bandejas de plástico com cheesburguer duplos, Milkshakes de baunilha e porções 

gigantes de batas fritas” (RIORDAN, 2009, p. 182). Nos quadrinhos, essa descrição aparece 

da seguinte forma: 
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Fig. 25 – Cheesburguers com fritas da tia Eme. 

Fonte: http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/ 

 

 

A Fig. 25 corresponde ao segundo quadro da terceira página da graphic novel. Esse 

quadro, desenhado de frente e em plano médio, nos dá a ver tia Eme enquadrada por inteiro, 

trazendo nas mãos uma bandeja de cheesburguers, rodeados por batatas fritas. Ela é vista de 

cima para baixo, num movimento plongée. Esse ângulo de visão aliado a frase do balão, “– 

Há mais de onde veio isso, meus queridos.”, sugere ao leitor dos quadrinhos um momento de 

grande tensão: o que tia Eme quer com aqueles cheesburguers? 

No filme, tia Eme não oferece comida aos garotos. A máquina de refrigerantes que é 

mencionada no livro foi substituída por espécie de refrigerador antigo e a única possibilidade 

de sedução por comida que essa produção nos dá a entender é quando Grover menciona que o 

“refri” é de graça. No entanto, ao abrir o refrigerador, ele e Annabeth levam um grande susto, 

pois no lugar das bebidas há um amontoado de ratos. 

Esse quadro (Fig. 25), bem como o terceiro e quarto quadros da primeira página da 

graphic novel (Fig. 26 e 27) reforçam a ideia de que Medusa é persuasiva e que, aos poucos, 

através da gentileza e do cheiro de comida, ela vai conduzindo os garotos para o interior de 

sua toca. 

 

http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/
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Fig. 26 e 27 – Tia Eme, a gentil anfitriã 

Fonte: http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/ 
 

No terceiro quadro (ver fig. 26), desenhado em ¾, isto é, por um ângulo de 

aproximadamente 45 graus e em plano médio, vemos surgir na porta da loja de jardinagem 

uma pessoa toda coberta por uma espécie de burca, na cor preta. Dela é possível ver apenas as 

mãos. Num movimento de contre-plongée vemos os garotos na escada olhando para aquela 

figura que surge na porta, enaltecida. Através dos balões, percebemos que a pessoa que os 

atendem parece ser muito agradável, pois chama os garotos de “queridos” e se mostra 

preocupada por eles estarem na rua já no avançar das horas.  

No quarto quadro (ver fig. 27), desenhado também em ¾ e em plano geral, vemos a 

pessoa convidar os garotos para entrar numa área de jantar que fica atrás da sala principal. O 

lugar é escuro e as estátuas parecem fazer cerco, junto a dona da loja de jardinagem. Nota-se, 

aqui, que a iluminação “serve para definir e modelar os contornos e planos dos objetos, para 

criar a impressão de profundidade espacial, para produzir uma atmosfera emocional e mesmo 

certos efeitos dramáticos”. (LINDGREN apud MARTIN, 2003, p. 57). Por sua vez, o plano 

geral dá uma tonalidade psicológica bastante pessimista na relação entre o ambiente e os 

personagens que estão prestes a serem devorados pelas coisas (MARTIN, 2003). Podemos 

dizer também que esse é o momento em que Percy e seus amigos sofrem uma grande ameaça, 

dada a posição que são vistos, isto é, de cima para baixo, em movimento plongée. Nesse 

quadro, além das mãos, também é possível perceber os pés de tia Eme que estão descobertos e 

calçados com sandálias. 

No livro, essas cenas apresentadas em quadrinhos foram descritas da seguinte forma: 

 

Paramos diante da porta do armazém. [...] Então a porta se abriu rangendo, e diante 

de nós estava uma mulher alta, do Oriente Médio – eu pelo menos presumi que fosse 

de lá, porque usava um longo vestido preto que escondia tudo menos as mãos, e sua 

cabeça estava totalmente coberta por um véu. Seus olhos brilhavam embaixo de uma 

cortina de gaze preta, mas isso foi tudo o que pude distinguir. As mãos cor de café 

pareciam velhas, mas bem cuidadas e elegantes, portanto imaginei que se tratasse de 

uma avó que fora outrora uma bonita dama. O sotaque dela também tinha um quê do 

http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/
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Oriente Médio. Ela disse: – Crianças, já é muito tarde para estarem sozinhas na rua. 

[...] – Ah, meus queridos – disse a mulher. – Vocês precisam entrar, pobres crianças. 

Eu sou a tia Eme. Vão direto para os fundos do armazém, por favor. Ali há um lugar 

para refeições. (RIORDAN, 2009, p. 180-181) 

 

Nota-se que a pele de Medusa aparece nos quadrinhos no tom rosado, sugerindo que 

sua pele seja branca. Já nesse trecho do livro, suas mãos são descritas na cor de café. Qual 

seria, então, sua cor de pele: morena, negra? Isso não fica claro no livro, mas talvez o autor 

quisesse se referir a cor oliva, que é uma tonalidade de pele muito comum no Oriente Médio. 

No filme, após terem encontrado os dracmas de ouro, os personagens vão cada um 

para um lado à procura da pérola de Perséfone. Como visto, Grover descobre que a estátua 

que lhe chamara a atenção é, na verdade, seu tio petrificado. Assustado, o sátiro sai correndo e 

tromba com Percy que, ouvindo o grito do amigo, vai ao seu encontro. Grover conta que ali é 

a toca da Medusa. Ambos saem em busca de Annabeth. A garota, nesse ínterim, encontra com 

uma mulher desconhecida que lamenta o acontecido com o seu marido e pede socorro a 

Annabeth. Nota-se que essa mulher desconhecida não é descrita no livro e nem aparece na 

graphic novel, mas ela aparece no filme aconselhando Annabeth a sair do empório porque a 

pessoa que havia transformado o seu marido em pedra estava chegando. Elas correm, mas 

acabam se deparando com a dona da loja de jardinagem que, nessa produção, aparece da 

seguinte forma: 

 

 
 

Fig. 28 – Tia Eme e suas estátuas 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

Filmada de frente, por uma câmera objetiva posicionada em ângulo normal, esse 

fotograma (ver fig. 28) nos mostra tia Eme e uma família petrificada. Em plano americano, 
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eles podem ser vistos do joelho para cima. Esse tipo de plano, geralmente, é usado para 

mostrar os movimentos das mãos tanto que, nas cenas seguintes a esse fotograma, tia Eme as 

esfrega ansiosamente, como uma cobra prestes a dar o bote. 

Em sua primeira aparição no filme, a dona da loja de jardinagem surge como uma 

mulher de meia-idade, magra, alta e de pele branca. Ela está vestindo um, sobretudo de couro 

e, por baixo desse sobretudo, calça e blusa muito bem ajustadas. Seu rosto e colo estão à 

mostra, mas ela usa lenço, óculos e luvas para encobrir seus cabelos, olhos e mãos. Tanto o 

vestuário, quanto a cor pode ser usada simbolicamente num filme para expressar estados de 

almas e tipos sociais (MARTIN, 2003 e PEREIRA, 1981). 

Se bem observarmos, tia Eme aparece com as roupas e acessórios pretos não só no 

filme, mas também na graphic novel e no livro. Essa cor está associada ao mistério, à 

escuridão, às coisas escondidas, ao terror e à morte, sugerindo também o afastamento arredor. 

Ela alude o comportamento ofídico de Medusa se esconder, camuflar-se e tornar-se 

ferozmente agressiva quando ameaçada. Também alude sua perversidade, pois Medusa tira as 

vidas das pessoas com um simples olhar. A cor denota, ainda, tristeza e faz alusão ao 

ressentimento de Medusa por ter sido transformada em monstro e por ter perdido a beleza de 

seus belos cabelos. 

Fora a cor, o estilo da roupa e o sotaque de Medusa nos possibilitam pensar que 

Riordan esteja fazendo referência a países do Oriente Médio que estão em conflito com os 

EUA e por eles são considerados hostis. Países que causam o “terror” tanto no seu próprio 

território quanto nos territórios vizinhos e sobre os quais a metáfora do “monstro” vir vestido 

de burca lhes cai bem. Como diz Rocha (1988, p. 6), o “outro” são os selvagens, os bárbaros; 

“são qualquer coisa menos humanos, pois, estes somos nós”. Essa é uma releitura 

notoriamente feita conforme a época e cultura do autor americano, esbarrando na questão do 

etnocentrismo, como visto no pouso II. 

Após se deparar com Annabeth e a mulher desconhecida, a dona da loja de jardinagem 

se dirige à garota e começa a dar pistas de quem ela seja. Aos 50’37” do filme, ela diz à 

semideusa, filha de Atena: “Você tem cabelos tão lindos! Eu já tive cabelos assim. Era 

cortejada, desejada por muitos pretendentes, mas isso tudo mudou por causa da sua mãe, a 

mulher que me amaldiçoou. Foi quem me fez...” 
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Fig. 29 – Medusa com olhos flamejantes 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

... e Medusa se revela, petrificando a mulher que estava ao lado de Annabeth. Nesse 

fotograma (ver fig. 29), ela aparece enquadrada dos ombros para cima, em primeiríssimo 

plano. Filmada de frente, por uma câmera objetiva posicionada em ângulo normal, seu rosto 

ganha destaque, revelando a carga dramática da cena. Como na literatura, sua cabeça se 

destaca por ter, no lugar dos cabelos, um número considerável de serpentes. Essas são 

marrons com segmentos brancos – todas sibilantes. Apesar dos cabelos serem medonhos, o 

rosto de Medusa é gracioso. Seus olhos são azuis e de tamanho normal. Só quando Medusa 

fita alguém, é que eles ficam mais arregalados e flamejantes, tal como a literatura clássica 

descreve. Observa-se, ainda, nessa imagem que aquilo que na literatura causa horror, no 

cinema torna-se objeto de beleza. Trata-se, pois, segundo Leon Moussinac (apud MARTIN, 

2003, p. 26) “da magia, da capacidade que a imagem cinematográfica tem para manter contato 

com o real e transfigurá-lo para algo fantástico”. 

No livro, após remover o véu em volta da cabeça, Medusa se revelou com serpentes no 

lugar dos cabelos. As mãos na cor de café, que eram bem cuidadas e elegantes, tornaram-se 

enrugadas e cheias de verrugas, com afiadas garras de bronze no lugar das unhas. Seu rosto se 

mostrou pálido tremeluzente e os olhos pareciam arder. Nota-se que na literatura clássica não 

são as garras que são de bronze, mas as mãos de Medusa. 

A publicação do livro que usamos nesta pesquisa não traz nenhuma ilustração, mas a 

imagem de Medusa que foi feita com base nas descrições do livro, pode ser encontrada na 

edição de luxo da obra O Ladrão de Raios ou em reproduções dessa imagem, disponíveis na 

internet. 
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Fig. 30 – Medusa (The Lightning Thief Deluxe Edition) 

Fonte: http://roccoart.com/medusa/ 
 

A ilustração acima (ver fig. 30) foi feita por John Rocco. Geralmente, o artista esboça 

seus desenhos a lápis e depois os refaz no computador, adicionando detalhes e cores vivas. 

Nessa ilustração, podemos ver três estátuas acinzentadas. No primeiro plano, aparece a estátua 

de uma mulher e a de um sátiro. No segundo plano, a de um anão de jardim. A estátua do lado 

esquerdo reproduz a mulher que está vestida por uma espécie de túnica. Ela está com os 

cabelos presos, com a mão esquerda depositada sobre o peito e a direita levantada a frente de 

seu corpo. A estátua do lado direito reproduz o sátiro (tio Ferdinando?) sobre uma coluna 

dórica. A criatura aparece soprando uma flauta (de pã), cujos tubos estão ligados lado a lado. 

Parece estar em movimento ou mesmo dançando, dado a posição de pé direito que está 

levantado. A estátua do meio corresponde a um anão de jardim. Ele é nanico e barbado, como 

o livro descreve. Usa um chapéu de gnomo e está com as mãos elevas à frente do corpo. Em 

terceiro plano, vemos Medusa olhando para o lado esquerdo. Ela aparece com a cabeleira 

eriçada de serpentes e vestida em uma espécie de túnica preta. Sua mão esquerda está sobre a 

cabeça do sátiro e a direita elevada na altura do peito. Nessa ilustração não é possível 

identificar se ela aparece com unhas grandes ou com garras, como o livro descreve. No 

entanto, sua pele é esverdeada como o livro sugere. No canto superior esquerdo da ilustração, 

há uma passagem de luz que projeta a sombra de Medusa na parede. 

http://roccoart.com/medusa/
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Nos quadrinhos, o aspecto aterrorizante de Medusa é retratado da seguinte forma: 

 

 
 

Fig. 31 e 32 – Grover e Percy Jackson enfrentando Medusa 

Fonte: http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/ 
 

Os quadros das figuras 31 e 32 podem ser vistos, respectivamente, na quinta e sétima 

página da graphic novel. Eles possuem o mesmo traçado reto, indicando que ação decorre no 

tempo presente. Nota-se que todos os quadros da seção que analisamos dessa produção possui 

essa mesma característica, no entanto, os seus formatos são diferentes. Enquanto o segundo 

quadro (ver fig. 32) é retangular, seguindo a forma mais habitual de se desenhar um 

quadrinho, o primeiro (ver fig. 31) nos faz lembrar a forma de um trapézio. Segundo Eisner 

(2010), o formato dos quadrinhos bem como sua disposição na página obedece mais ao 

caráter criador do desenhista e roteirista, o tipo de história que eles querem criar e as emoções 

que desejam provocar no leitor, do que a uma regra rígida. 

O primeiro quadro (ver fig. 31), desenhado em ¾ e em meio primeiro plano, nos dá a 

ver Medusa enquadrada da cintura para cima. Nesse quadro, ela aparece inclinada. Essa 

posição dá tensão e desequilíbrio à cena, sugerindo um clima de obstáculo (PEREIRA, 1981). 

A posição pode querer materializar aos olhos do leitor uma impressão sentida pelo 

personagem (MARTIN, 2003). Através da onomatopeia inglesa “THWACK!”, podemos 

deduzir que Medusa levou uma pancada de alguém que está voando com a ajuda de tênis 

alados. Podemos perceber ainda que o objeto que acertou Medusa fez um movimento no ar, 

dadas as linhas de velocidade que aparecem abaixo dos tênis. Nota-se que, às vezes, um 

objeto adquire maior realce quando sua ação é registrada em movimento. Supomos que quem 

ataca Medusa seja Grover, pois ele diz: “– Esta é pelo tio Ferdinando!”. Medusa despreza o 

http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/
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sátiro: “– Arrgh!”. Segundo Barbosa (2004), em regra, as onomatopeias são grafadas em 

caracteres grandes, independentemente dos balões e perto do local em que ocorre o som que 

representam, como pode ser visto nesse quadro. No entanto, as onomatopeias podem variar 

conforme as preferências pessoais e, nesse caso, o desenhista preferiu expressar a repulsa de 

Medusa por Grover dentro de um balão de fala. Já o segundo quadro (ver fig. 32), desenhado 

de frente, em plano médio e movimento contre-plongée, nos dá a ver Medusa em tamanho 

maior que o de Percy. O monstro corre atrás do garoto, ameaçando-o com seus cabelos 

sibilantes, “HISS, HISS” e com suas enormes garras. Nesse quadro, não há balões de fala. 

Segundo Eisner (2010), a ausência de diálogos acentua o clima de suspense e também o de 

humor. 

Medusa aparece com a fisionomia mais humana, no primeiro quadro (ver fig. 31) e 

monstruosa, no segundo (ver fig. 32). Em ambos, ela aparece com a cabeleira eriçada de 

serpentes, as mãos com garras pretas e a pele verde. A pele esverdeada é uma característica 

que a obra literária sugere, mas não que aparece no filme. Nessa produção também não 

aparece as garras de Medusa e no livro elas são descritas como sendo de bronze e não pretas. 

A cenas representadas nesses quadros da graphic novel são descritos da seguinte 

forma no livro: 

 

Atrás de mim, ouvi um zumbido, como o de um beija‐flor de cem quilos dando um 

mergulho. Grover gritou: – Abaixe‐se! Eu me virei, e lá estava ele, Grover, no céu 

noturno, vindo bem na minha frente, com os tênis voadores batendo as asas, 

segurando um galho de árvore do tamanho de um bastão de beisebol. Seus olhos 

estavam fechados com força, a cabeça se agitando de um lado para o outro. 

Guiava‐se só pelos ouvidos e o nariz. – Abaixe‐se! – gritou ele de novo. – Vou 

pegá‐la! Aquilo por fim me acordou para ação. Conhecendo Grover, tinha certeza de 

que ele ia errar a Medusa e me acertar. Mergulhei para um lado. Plaft! De início 

pensei que fosse o som de Grover atingindo uma árvore. Então a Medusa rugiu de 

raiva. – Seu sátiro miserável – rosnou. – Vou acrescentá‐lo à minha coleção! – Essa 

foi pelo tio Ferdinando! – gritou Grover de volta. Saí correndo aos tropeções e me 

escondi entre as estátuas enquanto Grover mergulhava para mais um ataque. Pimba! 

– Aaargh! – berrou a Medusa, as serpentes do cabelo sibilando e cuspindo. 

(RIORDAN, 2009, p. 188-189) 

 

Combati o ímpeto de obedecer. Em vez disso, olhei para o lado e vi uma daquelas 

bolas de vidro que as pessoas põem nos jardins – uma esfera espelhada. Pude ver o 

reflexo escuro de tia Eme no vidro alaranjado; seu véu se fora, revelando o rosto 

como um círculo pálido tremeluzente. Os cabelos se mexiam, se contorcendo como 

serpentes. Tia Eme. Tia “M”. Como pude ser tão estúpido? Pense, disse a mim 

mesmo. Como foi que a Medusa morreu no mito? Mas eu não conseguia pensar. 

Algo me dizia que a Medusa do mito estava dormindo quando foi atacada por meu 

xará, Perseu. Agora, não estava nem um pouco sonolenta. Se quisesse, poderia usar 

aquelas garras ali mesmo e rasgar o meu rosto. (RIORDAN, 2009, p. 187-188) 
 

Tanto no livro, quanto na graphic novel Percy se vale de uma bola de vidro de jardim 

para ver Medusa indiretamente, sem ser petrificado. No livro, a cor do vidro é descrita ora 
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como alaranjado, ora como verde e nos quadrinhos ela aparece em tom acinzentado (ver fig. 

32). No filme, Percy se vale de outro artifício para ver Medusa. O garoto pega seu 

equipamento de ouvir música, cujas costas é espelhada. 

 

 
 

Fig. 33 – Reflexo de Medusa no iPod 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 
 

Nesse fotograma (ver fig. 33) podemos ver, em plano detalhe, Percy segurando com a 

mão direita seu iPod, da Apple. Sob a perspectiva do garoto, vemos Medusa refletida no 

aparelho, pois ela foi filmada de costas, por uma câmera subjetiva posicionada em ângulo ¾. 

Esse é aquele momento do filme no qual tia Eme conta sua história para Annabeth, se 

revelando como um monstro de terrível aspecto. 

A literatura clássica descreve que, temendo ser petrificado, Perseu dispôs diante de si 

um polido escudo de bronze. Percy, por sua vez, se vale do moderno aparelho para enfrentar a 

criatura horripilante sem ter que olhar diretamente para ela e marca, assim, a inserção de 

elementos contemporâneos na narrativa mítica. Porém, o aparelho aparece apenas na 

produção cinematográfica. No livro e na graphic novel, o garoto usa para o mesmo fim uma 

bola de vidro de jardim. 

Para livrar a amiga do olhar fatal de Medusa, Percy chama a atenção do monstro e 

foge. A cabeleira da criatura permite que ela vá ao encalço de Percy, pois as cobras detectam 

em qual direção o garoto foi. Ao encontrá-lo, Medusa conta a ele que já foi namorada de seu 

pai, Poseidon, e que o garoto tem olhos parecidos com os dele, olhos azuis como o mar 

Circassiano. Aos 54’11” do filme, Medusa insiste para que Percy abra os olhos: “Abra-os! 

Sssss! Ssss! Ou os meus bebês famintos vão abri-los pra você. Sssss! Ssss! Só que seria uma 

grande pena destruir esse rostinho tão jovem e bonito. Sssss! Ssss! Fique comigo, Percy. 

Sssss! Ssss! Você só precisa abrir o olho. Sssss! Ssss!”. No momento em que está tentado 
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abrir os olhos, é salvo pelos amigos que entram aceleradamente na loja com uma caminhonete 

Ford antiga, avermelhada. Com a batida, Grover e Annabeth quebram muitas estátuas e 

acabam jogando Medusa e Percy no chão. Com a queda, o garoto consegue escapar de 

Medusa. A criatura, por sua vez, fica desorientada e custa se levantar. Ela caça alguma coisa 

no chão e acaba encontrando o iPod de Percy. 

 

 
 

Fig. 34 – Medusa admirada com seu reflexo 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

Nesse fotograma (ver fig. 34) podemos ver, em plano detalhe, Medusa segurando o 

iPod com as duas mãos. Aqui, temos uma interferência de um artefato cultural da cultura 

convergente, que é amplamente apropriada pelo seu público. Com mais nitidez, vemos que as 

mãos do monstro são brancas. Elas são elegantes e bem cuidadas como o livro descreve, 

porém não são velhas e nem são da cor de café. Também podemos observar nessa imagem 

que Medusa não possui garras como a literatura clássica descreve e os quadrinhos tão bem 

retratam, mas unhas pintadas de vermelho escuro. Sob a perspectiva de Medusa, vemos sua 

face (em primeiríssimo plano) e a face de Percy (em primeiro plano), refletidos no aparelho. 

Eles foram filmados de frente, por uma câmera subjetiva posicionada em ângulo ¾. Essa 

posição bem como os enquadramentos dá destaque às expressões faciais e carga dramática da 

cena. Segundo MARTIN (2003, p. 38), são nesses tipos de planos faciais que o rosto 

“manifesta melhor o poder de significação psicológico e dramático do filme” sugerindo, 

portanto, uma forte tensão mental dos personagens. Numa postura narcisista, por algum 

tempo, Medusa fica admirada com seu reflexo: “Quem é essa que me olha de tão longe, com 

olhos que foram meus?”. O verso da poetisa brasileira Helena Kolody legenda a imagem e 
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empresta-nos palavras para, talvez, traduzir o ressentimento de Medusa por ter perdido sua 

beleza. Entretida, ela acaba não percebendo Percy se aproximar. Quando o garoto lhe alcança, 

já é tarde demais. 

 

 
 

Fig. 35 – A pavorosa cabeça decepada, no filme 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 
 

Com sua espada, o garoto lhe decepa a cabeça. Filmado de frente, por uma câmera 

objetiva posicionada em nível mais elevado, isto é, em movimento plongée e em plano 

detalhe, esse fotograma (ver fig. 35) nos mostra Medusa vencida. Sua cabeça e mão direita 

aparecem caídas no chão e, no meio delas, o equipamento que possibilitou que houvesse esse 

desfecho. Nesse fotograma, também é possível perceber a pérola que os garotos procuravam. 

Ela está fixa na pulseira de Medusa. No filme, a cabeça do monstro não solta nenhuma 

secreção e seu corpo não se desintegra, como acontece no livro. Em todas as produções, é 

destacado que Grover sente muito nojo da cabeça de Medusa. Por azar, nessa produção, sua 

blusa é usada para embrulhá-la e, assim, evitar que seus olhos petrifiquem alguém. 

No livro, o feito heroico de Percy de cortar a cabeça da Górgona é descrito da seguinte 

forma: 

 

Dei um golpe com a espada, ouvi um plof! nauseante, e então um chiado como o de 

vento escapando de uma caverna – o som de um monstro se desintegrando. Algo 

caiu no chão ao lado do meu pé. Precisei reunir toda a minha força de vontade para 

não olhar. Pude sentir uma secreção morna empapando minha meia e pequenas 

serpentes agonizantes puxando os cadarços dos meus sapatos. – Ah, eca! – disse 

Grover. Seus olhos ainda estavam bem fechados, mas imagino que conseguisse 

ouvir aquilo gorgolejando e fumegando. – Megaeca. Annabeth se aproximou de 

mim, os olhos fixos no céu. Estava segurando o véu da Medusa. – Não se mova – 

disse ela. Com muito, muito cuidado, sem olhar para baixo, ajoelhou‐se e embrulhou 
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a cabeça do monstro no pano preto, depois a ergueu. Ainda estava pingando um suco 

verde. – Tudo bem com você? – perguntou‐me com a voz trêmula. – Sim – concluí, 

embora sentisse vontade de vomitar meu cheeseburguer duplo. – Por que... por que a 

cabeça não evaporou? – Depois que você a decepa, ela se torna um troféu de guerra 

– disse ela. – Como o chifre do Minotauro. Mas não a desembrulhe. Ainda pode 

petrificá‐lo. (RIORDAN, 2009, p. 191-192) 

 

Já na graphic novel, esse diálogo em forma de quadrinhos se deu da seguinte forma: 

 

 
 

Fig. 36 e 37 – A pavorosa cabeça decepada, na graphic novel 

Fonte: http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/ 

 

As figuras 36 e 37 correspondem, respectivamente, ao quinto e sexto quadro da 

penúltima página da graphic novel. O quinto quadro (ver fig. 36), desenhado de frente, em 

plano médio e movimento de contre-plongée, nos dá a ver Percy e seus amigos rodeados por 

estátuas. No chão, vemos a cabeça de Medusa decepada. Nesse quadro os garotos ganham 

papel de destaque, pois o monstro já não é tão ameaçador, como antes. Percy questiona aos 

amigos por que a cabeça de Medusa não evaporou como o resto dela. Annabeth diz que ela é 

como o chifre do Minotauro, depois de cortada, torna-se um espólio de guerra. Grover, sente 

nojo da potente arma e diz “– MegaEca!”. Essa fala aparece no balão do sexto quadro (ver 

fig. 37). Desenhado de frente, a partir de um ângulo de visão normal, ele nos mostra em plano 

detalhe a cabeça de Medusa embrulhada e as serpentes ainda sibilando, “HISS, HISS”. Nessa 

produção não dá para identificar se a cabeça foi embrulha no próprio véu de Medusa, como a 

obra literária descreve ou se foi embrulhada na blusa de Grover, como o filme mostra. Apenas 

dá para ver que ela está envolta em algo cinza-esverdeado e enlaçada por uma espécie de 

cordão fino. Na graphic novel a última aparição da cabeça da Medusa é nos quadros vistos 

acima. 

No livro, ela é enviada para o Monte Olimpo por Percy, que explica o motivo: 

 

http://www.percyjacksonbooks.com/graphicnovel/
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Eu estava zangado, não só com Annabeth ou a mãe dela, mas com todos os deuses 

por causa daquela missão, por nos terem tirado da estrada e pelas duas grandes 

batalhas logo no primeiro dia fora do acampamento. Nesse ritmo, jamais 

chegaríamos vivos a Los Angeles, muito menos antes do solstício de verão. O que a 

Medusa tinha dito? Não seja um peão dos olimpianos, meu querido. Você estará 

melhor como estátua. Eu me levantei. – Volto já. – Percy – chamou Annabeth. – O 

que você... Vasculhei os fundos do armazém até encontrar o escritório da Medusa. 

Seu livro-caixa mostrava as seis vendas mais recentes, todas remessadas para o 

Mundo Inferior para decorar o jardim de Hades e Perséfone. De acordo com uma 

nota de embarque, o endereço de cobrança do Mundo Inferior era os Estúdios de 

Gravação M.A.C. – Morto ao Chegar ‐, West Hollywood, Califórnia. Dobrei a nota 

e a enfiei no bolso. Na caixa registradora encontrei vinte dólares, uns dracmas de 

ouro e algumas guias de remessa do Expresso Noturno de Hermes, cada qual com 

uma pequena bolsa de couro anexa, para moedas. Vasculhei o restante do escritório 

até encontrar uma caixa do tamanho certo. Voltei para a mesa de piquenique, 

encaixotei a cabeça da Medusa e preenchi uma guia de remessa: AOS DEUSES 

MONTE OLIMPO, 600º ANDAR, EDIFÍCIO EMPIRE STATE NOVA YORK, NY 

COM OS MELHORES VOTOS, PERCY JACKSON (RIORDAN, 2009, p. 193-

194) 

 

No livro, esse “presente de grego”13 enviado ao Monte Olimpo retorna no fim da 

trama. Ele é devolvido pelos deuses a Percy, quando o herói retorna para casa, no fim de sua 

missão. O garoto volta para o Acampamento Meio-Sangue e deixa com sua mãe, Sally 

Jackson, a cabeça de Medusa encaixotada. Depois de algum tempo, Percy recebe de sua mãe 

uma carta, na qual ela diz o que foi feito com aquele “presentinho” deixado pelo filho. 

 

Ela me contou que Gabe partira misteriosamente – desaparecera da face do planeta, 

de fato. Ela deu queixa do desaparecimento dele à polícia, mas tinha uma sensação 

engraçada de que jamais o encontrariam. Mudando completamente de assunto, ela 

tinha vendido a sua primeira escultura de concreto em tamanho natural, intitulada O 

jogador de pôquer, para um colecionador, através de uma galeria de arte do Soho. 

Recebera tanto dinheiro por ela que dera entrada em um novo apartamento e fizera o 

pagamento do primeiro semestre do seu curso na Universidade de Nova York. A 

galeria do Soho estava clamando por mais trabalhos dela, que eles chamaram de 

“um grande passo do neo-realismo do superfeio”. Mas não se preocupe, escreveu a 

minha mãe. Para mim, chega de escultura. Livrei-me daquela caixa de ferramentas 

que você deixou para mim. Já é hora de eu voltar a escrever. (RIORDAN, 2009, p. 

365-366) 

 

Já no filme, a cabeça de Medusa é levada pelos garotos, definitivamente, como espólio 

de guerra. Como fizera Perseu, em dois momentos, eles a usam para vencer seus inimigos. Em 

outro, ela é vista, acidentalmente, por uma faxineira. 

 

                                                           
13 A expressão surgiu a partir da famosa Guerra de Tróia e diz respeito a um presente que, no final das contas, 

traz apenas malefício. Conta-se que durante essa guerra, os gregos haviam deixado um cavalo de madeira junto 

aos muros de Tróia. Os troianos levaram o cavalo para dentro de seus muros, acreditando que o suposto presente 

era uma rendição dos gregos. No entanto, dentro do cavalo se encontravam vários soldados gregos que, durante a 

noite, enquanto os troianos se embebedavam ou dormiam, abriram os portões para que todo o exército entrasse e 

destruísse a cidade completamente. 
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Fig. 38 – Grover segurando a cabeça da Medusa 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 
 

A cena do fotograma (ver fig. 38) acontece numa sequência que vai 1:09:37 a 

01:10:15 do filme. Após saírem do Empório de Anões de Jardim da Tia Eme, os garotos 

param para descansar num hotel. Lá, eles colocam a cabeça de Medusa no gelo, dentro do 

lavatório. Grover queria usar o banheiro sem aquela criatura lhe olhando. Para tanto, ele retira 

a cabeça da Górgona e leva até o quarto.  

Nesse fotograma podemos ver, em primeiro plano ou close-up, Grover enquadro do 

peito para cima, segurando na mão direita a cabeça de Medusa. Do lado esquerdo de Grover, 

vemos uma parte do quarto do hotel no qual aparecem dois travesseiros, um cabide e uma 

espécie de cafeteira elétrica; do lado direito, o banheiro. Filmado de frente, por uma câmera 

objetiva posicionada em ângulo normal, a expressão facial de Grover ganha destaque. Ele 

espanta-se com a reação da faxineira do hotel, que grita ao ver a cabeça decepada. O desastre 

só não é maior, porque os olhos de Medusa estão tampados com óculos escuros. 

Com o alarme da faxineira, os garotos saem às pressas do hotel e vão em direção a 

réplica do Templo de Atena, em Nashville – EUA. Lá, capturam a segunda pérola de 

Perséfone que estava fixada na coroa da deusa, uma estátua enorme, de quase 10 metros de 

altura. No entanto, para sair do templo, Percy e seus amigos precisaram derrotar um monstro 

de cinco cabeças, que cospem fogo. Como fizera com Medusa, Percy cortou-lhe as cabeças, 

mas, a cada cortada brotou duas. O monstro tornou-se imbatível. Espremidos entre a porta 

trancada do templo e as diversas bocas da Hidra, eles se viram, mais uma vez, em apuros. 
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Fig. 39 – Hidra petrificada 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 

 

Por sorte, Grover lembrou-se da cabeça da Medusa e a direcionou para o monstro. 

Filmado de costa, por uma câmera over shoulder posicionada em movimento de contre-

plongée, nesse fotograma (ver fig. 39) podemos vê-lo, em meio primeiro plano, segurando a 

cabeça de Medusa, na mão direita. Na sua frente, em plano detalhe, vemos a Hidra em 

posição de ataque, mas toda petrificada. Grover aparece engrandecido, triunfante por ter 

derrotado, até então, o imbatível monstro. 

Por fim, a última sequência na qual vemos a cabeça da Medusa é a que vai de 1:53:52 

a 01:53:55 do filme. Ela é uma sequência bem curta, leva apenas três segundos para 

transcorrer e aparece no filme, depois de uma parte dos créditos. Essa sequência é a versão 

cinematográfica para o fim dado a Gabe Ugliano, versão essa que se mostra bem diferente do 

livro e nem chega aparecer na graphic novel. Ela mostra o padrasto humano de Percy, sendo 

expulso pela mãe do semideus, Sally. Gabe entra no apartamento para pegar suas coisas e 

levá-las embora, mas, ao ver um aviso de Percy afixado na porta da geladeira, “Não abra esta 

geladeira nunca. Não importa o que aconteça”, ele fica furioso e tenta quebrar o cadeado que 

a guarda. Gabe olha para o que tem dentro da geladeira e toma um grande susto. 
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Fig. 40 – Cabeça da Medusa conservada na geladeira 

Fonte: Filme O Ladrão de Raios 
 

Lá dentro, ele enxerga Medusa em posição de ataque. Nesse fotograma (ver fig. 40) 

podemos ver a criatura filmada de frente por uma câmera subjetiva posicionada em ângulo 

normal e em primeiríssimo plano ou big close-up. Ela está com cabeleira eriçada de serpentes, 

os olhos flamejantes e a boca aberta ou “larga”, como a literatura clássica descreve. As cenas, 

a partir desse fotograma, escurecem e nos dão a sensação de ser o próprio Gabe se 

petrificando, pois junto delas vem o som Crack! Crack! Crack! Crack! Crack! A horripilante 

Medusa acertara mais um alvo. Termina o filme. 
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POUSO IV – AS POTENCIALIDADES EDUCATIVAS DE “O LADRÃO 

DE RAIOS” 

 

A obra O Ladrão de Raios foi publicada em livro (na versão impressa, digital e 

audiográfica), em graphic novel (espécie de história em quadrinhos) e recebeu adaptações 

para o cinema e para os games. Entre outros produtos, como camisetas, bonés, bótons, 

brinquedos, aplicativos para tablets e smartphones etc., conta com livros complementares e 

diversos sites interativos (fandoms, wikis, blogs entre outras plataformas do ciberespaço) onde 

os fãs atuam ampliando a narrativa original, o que permite não só a criação de novas histórias, 

personagens e conflitos, como também novas maneiras de consumir e interagir com esse 

universo. A ela também estão associados muitos hotsites e festivais da marca, cuja função é 

mercadológica, ou seja, servem para divulgar o lançamento de novas edições, novos produtos, 

eventos etc. 

Se observarmos apenas o livro, o filme e a graphic novel perceberemos que essas 

produções dizem respeito mais à crossmídia, isto é, “a uma mensagem que foi adaptada a 

outros meios” (RENÓ, 2014). Mas, se observarmos os demais produtos acima elencados, 

perceberemos que eles dizem respeito à transmídia, isto é, “a muitas mensagens, mensagens 

distintas, independentes entre si, mas ao mesmo tempo relacionadas, ou seja, 

complementares” (RENÓ, 2014). Assim, cada um deles faz sentido isoladamente e se o 

consumidor passar por mais de um, terá uma experiência mais ampla e rica sobre o conteúdo 

narrativo da obra O Ladrão de Raios, bem como toda a série Percy Jackson e os Olimpianos. 

Por isso, esses produtos são considerados transmidiáticos e revelam outra maneira de 

aprender. 

Trans é aquilo que transita. Mídias ou meios de comunicação são os múltiplos canais 

ou plataformas de linguagens (meios usados para transportar uma mensagem do emissor ao 

receptor, como por exemplo, livro, revista, jornal, rádio, televisão, cinema, etc.) que 

comunicam uma informação fazendo o que faz de melhor, isto é, assumindo suas 

características e possibilidades. Transmídia significa, portanto, aquilo que navega entre uma 

mídia e outra, entre multiplataformas. 

 

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, 

com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na 

forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de 

que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, 

romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games e 

experimentado como atração de um parque de diversões. Cada acesso à franquia 

deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme, para gostar do game, e 

vice-versa. Cada produto determinado é o ponto de acesso à franquia como um todo. 
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A compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de 

experiência que motiva mais consumo. A redundância acaba com o interesse do fã e 

provoca o fracasso da franquia. Oferecer novos níveis de revelação e experiência 

renova a franquia e sustenta a fidelidade do consumidor (JENKIS, 2009, p. 138). 

 

Isso quer dizer que, hoje, os conteúdos são pensados para irem para diversos tipos de 

mídias. Todo esse processo exige um planejamento que passa pelas franquias (empresas de 

comunicação que imprimem uma marca e um mercado a um conteúdo ficcional, no contexto 

dos conglomerados de mídia), em que elas avaliam os recursos e as possibilidades financeiras, 

o mercado e, sobretudo, os desejos do público, para assim, decidirem quais ações realmente 

valem a pena investir (VIEIRA, 2013). Trata-se, pois, de um sistema de distribuição, de 

aproveitamento e de expansão da história. 

Essa ideia ganha corpo com o conceito de convergência de Henry Jenkins, que diz que 

as formas de comunicação tendem cada vez mais a convergirem para um único meio. Esse 

conceito, para o autor 

 

[...] define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais no modo como as 

mídias circulam em nossa cultura. Algumas das ideias mais comuns expressas por 

este termo incluem o fluxo de conteúdos através de várias plataformas de mídia, a 

cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, a busca de novas estruturas de 

financiamento das mídias que recaiam sobre os interstícios entre antigas e novas 

mídias, e o comportamento migratória da audiência, que vai a quase qualquer lugar 

em busca das experiências de entretenimento que deseja. Talvez, num conceito mais 

amplo, a convergência se refira a uma situação em que múltiplos sistemas de mídia 

coexistam e em que o conteúdo passa por eles fluidamente. Convergência é 

entendida aqui como um processo contínuo ou uma série contínua de interstícios 

entre diferentes sistemas de mídia, não uma relação fixa (JENKIS, 2009, p. 377). 

 

Um ponto importante a se destacar nessa passagem e que Jenkins enfatiza ao longo de 

sua obra, é que a convergência representa uma transformação cultural no modo como somos 

incentivados a consumir e a interagir com os conteúdos de mídia, e não apenas refere-se a 

uma simples utilização desses mesmos conteúdos em multiplataformas, em aparelhos por 

mais sofisticados que sejam. Para o autor, a convergência está atrelada à cultura participativa 

e à inteligência coletiva. 

A cultura participativa rompe com as noções mais antigas sobre a passividade dos 

espectadores diante dos meios de comunicação e dá destaque ao espectador ativo, aos fãs e 

outros consumidores que interagem com os produtores e participam ativamente da criação e 

circulação de novos conteúdos. Já a inteligência coletiva é um termo cunhado por Pierre Lévy 

que diz respeito à capacidade que determinada comunidade tem para acumular conhecimento, 

através da colaboração e discussão em larga escala de determinadas informações. 

Mas dentro desse contexto, podemos questionar: as transmídia surgiram como uma 

nova forma de linguagem ou como uma estratégia de mercado? Renó (2014) diz que surgiram 
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como uma nova forma de linguagem, conforme a demanda social e o aproveitamento da 

evolução tecnológica como, por exemplo, a Web 2.0 na qual deixamos de ser consumidores, 

para sermos produtores. O termo Web 2.0 é cunhado por Tim O’Reilly e refere-se as 

empresas de mídia que utilizam a web como plataforma para criar conteúdos 

gerados/moderados pelos usuários, através de redes sociais, isto é, de sites interativos como 

fandoms, wikis, blogs etc. que baseiam-se nos conceitos de convergência, cultura participativa 

e inteligência coletiva. 

De acordo com Jenkins (2009, p. 39), “fandom é um termo utilizado para se referir à 

subcultura dos fãs em geral, caracterizada por um sentimento de camaradagem e solidariedade 

com outros que compartilham os mesmos interesses”. Assim, as comunidades de fãs se 

organizam em grupos (virtuais ou presenciais) para discutir determinada obra e produzir 

conteúdos relacionados a ela, desfrutando, assim, de novas experiências ficcionais. Além do 

cosplay, o popular fantasiar-se de personagem, as atividades mais frequentes nessas 

comunidades são as fanfics, as fan arts, os fan films e as fanzines que corresponde, 

respectivamente, as histórias, imagens, vídeos e revistas criados por fãs.  

O fandom relacionado à obra O Ladrão de Raios, bem como à série Percy Jackson e 

os Olimpianos já foi estudado por alguns pesquisadores, destacando-se a dissertação de 

Elenice Koziel (2015) que discute o papel da escola e dos agentes envolvidos no processo de 

formação de leitores, sobretudo, leitores de textos literários, no contexto cibercultural. 

Segundo a autora, 

 

Uma vez que a função do leitor tradicional é ampliada no contexto ciberespacial, 

percebe-se que os leitores/fãs participam da reconstrução da narrativa, não só pelo 

fato de eles próprios produzirem e compartilharem materiais relacionados à obra, 

mas também por se fazerem ouvir pelos produtores de conteúdo midiático e, muitas 

vezes, pelo próprio autor da obra que leva em consideração a opinião dos fãs ao dar 

continuidade na série. Embora as obras que conquistam os fãs sejam consideradas, 

na maioria das vezes, “literatura menor”, é possível afirmar que fandom proporciona 

reflexões críticas. Nos debates nas plataformas virtuais de fãs percebe-se que os 

jovens se envolvem de uma forma profunda com a obra a ponto de pesquisarem em 

outras fontes conteúdos relacionados ao texto “canônico” por eles admirado. Isso faz 

com que o fã tenha uma experiência de leitura com textos de formatos 

diversificados, inclusive com outros textos literários, o que contribui para agregar 

saberes e formar um repertório que será importante para o crescimento do indivíduo 

enquanto leitor (KOZIEL, 201, p. 30-31). 

 

Essa necessidade que os leitores/fãs têm de pesquisarem conteúdos em outras fontes 

para aprofundar e melhor compreender a obra também pode ser vista nos wikis e blogs 

relacionados às séries de Riordan, mostrando, mais uma vez, que as narrativas transmídia 

comunicam cultura. 
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The Riordan Wiki, por exemplo, é um tipo de mídia hipertextual que permite que uma 

coleção de documentos seja criada coletivamente em torno de Percy Jackson e os Olimpianos, 

Os Heróis do Olimpo entre outras séries do mesmo autor. Nesse site encontramos diversas 

informações editadas pelos fãs, concentradas num bando de dados com 1.656 artigos e 5.637 

imagens. Para se ter um acesso rápido à informação, cada página contém um grande número 

de links para outras páginas e por isso o termo “wiki”, que significa ligeiro, veloz. 

 

 
 

Fig. 41 –Print Screen do wiki The Wiki Riordan 

Fonte: http://riordan.wikia.com/wiki/Medusa 

 

 

O print screen acima (ver fig. 41) mostra, por exemplo, uma página que corresponde a 

personagem Medusa dentro do wiki. Nessa página, encontramos informações sobre quem ela 

é na mitologia grega e dentro da série; qual sua aparência, personalidade e habilidades; que 

objetos e pessoas estão relacionados a ela; quem são suas vítimas; em quais outras produções 

e séries ela aparece etc. Por exemplo, num tópico que fala das trivialidades a respeito de 

Medusa é dito que ela é a única das três Górgonas que deixa a cabeça como espólio de guerra, 

enquanto suas irmãs deixam um frasco de sangue. Essa informação é uma releitura da variante 

do mito de Medusa que diz que seu sangue era, ao mesmo tempo, um remédio e um veneno. 

Enquanto releitura, a versão do mito altera-o, pois é dito que o sangue de Esteno e Euríae tem 

as mesmas propriedades mágicas. 

No blog da editora Disney Hyperion Books, existe uma aba chamada “Deuses, 

monstros e heróis” que mostra aos leitores/fãs características de certos personagens 

http://riordan.wikia.com/wiki/Medusa
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pertencentes às séries de Riordan. Nessa página, por exemplo, não é possível encontrar as 

características de Medusa, mas encontramos as de Percy Jackson. 

 

 
 

Fig. 42 –Print Screen do blog Percy Jackson & the Olympians, editora Disney Hyperin Books 

Fonte: http://www.percyjacksonbooks.com/ 

 

 

Nesse print screen (ver fig. 42), podemos ver à esquerda, a fotografia de Percy 

ampliada e, ao lado dessa imagem, algumas características do garoto. Elas dizem que Percy é 

conhecido também como “Semideus, filho de Poseidon” e “Cabeça de alga”. Sua cidade natal 

é “New York, New York” e a arma escolhida pelo herói é a “Contracorrente”, a caneta que 

vira espada. Do lado direito, vemos as fotografias de diversos personagens como Kampe, 

Luke, Mrs. O’Leary, Nico, Poseidon, Rachel, Sphinx, Tyson e Zeus e, ao selecioná-las, 

aparece as características de cada um.  

Já a versão brasileira desse blog, criada pela da editora Intrínseca, apresenta a mesma 

aba, de modo bem mais criativo: aqui, é mostrado os perfis dos deuses, monstros e heróis, 

semelhantes a esses perfis que vemos em redes sociais, sites de relacionamento como o 

Facebook, Twiter etc., que mostram os gostos e as preferências das pessoas. Nessa página, 

encontramos tanto o perfil de Percy como o de Medusa. 

 

http://www.percyjacksonbooks.com/
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Fig. 43 – Print Screen do blog Percy Jackson & os Olimpianos, editora Intrínseca 

Fonte: http://www.percyjackson.com.br/#/deuses 
 

Nesse print screen (ver fig. 43) podemos ver à esquerda, a imagem do perfil ampliada 

e à direita, a descrição de dados pessoais, gostos e preferências do usuário da “rede social”. 

Também, podemos ver as imagens de perfis correspondentes a outros personagens da série. 

Nota-se que no blog da editora Intrínseca não aparece a foto dos personagens como no blog 

da Disney Hyperion Books, mas a imagem de alguma coisa relacionada a eles. No caso de 

Medusa, a imagem que aparece é de uma serpente. 

Em seu perfil, Medusa se apresenta como sendo do sexo feminino e com a idade de 

dois mil, oitocentos e cinquenta e três (2.853) anos. Ela mora em New Jersey, mas também 

diz ter casa no Oriente Médio (o que explica o uso da burca na graphic novel). Sua frase 

preferida é: “Muitas cabeças pensam melhor que uma” ou “Pedra que rola não cria limo”. 

Sobre ela, Medusa escreve: “Ssssou sssimplesmente essssspetacular! Todosss que me olham 

ficam petrificadossss diante da minha sssssssublime aparênciaccccia.” Diz que gostaria de 

ser apresentada a Michelangelo, pois suas esculturas são impressionantes. Medusa diz se 

interessar por esculturas e espelhos. Suas bandas preferidas são The Rolling Stones, The 

Stones, Queens of the Stone Age. Já os filmes, são: Anaconda e todos os do Oliver Stone e do 

Glauber Rocha. Os programas de TV preferidos são relacionados ao artesanato. Ela gosta de 

livros que tratam das pedras preciosas do Brasil e diz que seus “heróis” são as suas irmãs, as 

Górgonas. Ela diz ser solteira e acrescentar ser “demais” para os homens. Ela diz ser natural 

do Extremo Ocidente. Sua bebida favorita é Pinã Colada. Quanto ao seu tipo físico, ela diz: 

“Dê uma olhadinha e comprove você messsmo”. É empresária, dona do Empório de Anões de 

http://www.percyjackson.com.br/#/deuses
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Jardim da Tia Eme, em New Jersey. Quanto ao seu grau de instrução ela diz: “Eu ssssssei o 

que é preciso. O ressssto não interessssa”. Nesse perfil de Medusa, encontramos ainda os 

seguintes comentários de amigos: Anônimo – “Não vá perder a cabeça, hem... rs”; Atena – 

“Deixe meus filhos em paz!”; Branca de Neve – “Por acaso viu o Zangado por aí?”. 

Nota-se que para entender a “graça” do perfil, os leitores/fãs precisam se perguntar o 

porquê da frase de efeito, o porquê da escolha de uma banda/filme/artista/herói e não outros, 

entre outras sutilezas. “Muitas cabeças pensam melhor que uma”, por exemplo, é uma frase de 

fácil compreensão porque refere-se as serpentes que Medusa tem no lugar dos cabelos e que 

somam com ela várias cabeças pensantes. Já a segunda frase é mais complexa e exige dos 

leitores/fãs um conhecimento mais aprofundado. Assim, faz-se necessário que eles pesquisem 

informações em outras fontes para descobrir o que significa “Pedra que rola não cria limo” e 

mais que isso: que eles entendam o ditado no contexto da personagem mítica. A frase é um 

velho ditado popular que pode ser entendido de duas formas: que é necessário a pessoa “se 

mexer”, pois, se ficar parada, ela cria limo, estagna-se e o oposto disso, que a pessoa inquieta, 

que está sempre mudando, perde o foco, não adquire as coisas, não prospera. Acredito que, 

como empresária e dona do Empório de Anões de Jardim, Medusa prefira que as pessoas 

fiquem bem quietas para serem transformadas em estátuas e, consequentemente, ela prosperar 

em seu negócio. 

A Górgona diz que se interessa por esculturas e espelhos. No caso do espelho, será por 

isso que ela se entretém com sua face refletida no iPod? Além disso, como visto no Pouso III, 

sua cabeça era representada em diversos objetos (escudos, couraças, telhados, portões, 

muralhas, espelhos etc.) para afugentar o mal e, presa no escudo de Atena, era usada 

simbolicamente como um espelho da verdade, pois ela refletia a imagem de uma 

culpabilidade pessoal dos observantes. Nota-se que compreender o interesse de Medusa pelo 

espelho faz com que os leitores/fãs enveredem-se pelo campo da simbologia, no qual o objeto 

assume diversos significados, dentre eles, à busca pela verdade (revelação, conhecimento, 

iluminação) e a autocontemplação narcisista (exacerbação do amor-próprio, autoimagem 

idealizada). 

Nesse último sentido, o espelho para os vaidosos serve como objeto de paixão, 

podendo ser observado tanto nos contos ancestrais (mito de Medusa e Narciso, conto de fadas 

da Branca de Neve etc.) quanto nas selfies (autorretratos contemporâneos amplamente 

replicados nas redes de relacionamento da internet). Enquanto Narciso se detém à 

contemplação do próprio reflexo através das águas de um rio, Medusa mortifica o instante, 

congela o tempo através de seu olhar petrificante. Segundo Oliveira (2015, p. 88), “nas duas 



105 

 

representações míticas, a sentença por contemplar a própria imagem é a mesma: a morte. 

Narciso e Medusa foram vítimas de si mesmos, golpeados pelo próprio olhar”. 

A partir do referencial mítico-psicanalítico dessas personagens e no contexto de 

autocontemplação através de uma superfície vítrea, o autor faz uma interpretação do 

fenômeno das selfies. Como explica, em nossa época, o espelho – ou a ideia dele – ainda é 

recorrente: ele permite o indivíduo ver e escolher o reflexo que julga ser a melhor máscara 

para apresentar ante a plateia das redes sociais. E as curtidas e comentários positivos que dela 

decorrem, envaidecem os egos narcisistas cismados em interrogar: “espelho, espelho meu, 

existe alguém mais belo (a) do que eu?”. Constata, então, que “muitos dos indivíduos deste 

tempo se preocupam mais com construção e projeção de uma autoimagem idealizada de si do 

que com o cuidado e aprimoramento do self” (OLIVEIRA, 2015, p. 93). 

Em relação à escultura, Medusa diz que gostaria de ser apresentada a Michelangelo, 

mas enquanto o mestre escultor desejava libertar as figuras que julgava aprisionadas dentro do 

bloco de pedra, Medusa as encerrava lá dentro. No caso do artista, a busca por sua vida e obra 

faz com que os leitores/fãs descubram que ele não só foi excelente escultor como também 

pintor, arquiteto e poeta – um artista quase que completo. 

Quanto às bandas, será que Medusa gosta delas apenas por serem intituladas com a 

palavra “pedra”: The Rolling Stones (As pedras rolantes), The Stones (As pedras), Queens of 

the Stone Age (Rainhas da Idade da Pedra)? Prefiro acreditar que não, pois há sempre algo 

possível de ser enxergado em relação à personagem mítica através dessas referências, como 

há nos filmes produzidos por Oliver Stone (que também tem pedra no nome) como por 

exemplo, Assassinos por natureza (1994), Selvagens (2012) e Greystone Park (2012), e de 

Glauber Rocha, O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969) e Cabeças cortadas 

(1970). A partir dessas referências e outras tantas que aparecem no perfil de Medusa, muitas 

coisas podem ser pensadas, tudo vai depender do grau de conhecimento e criatividade de cada 

um. 

Assim, as wikis e os blogs que trouxemos validam a ideia de que as produções 

relacionadas à obra O Ladrão de Raios são um produto cultural que, embora massificado, 

contribuem para o conhecimento dos mitos gregos e também para o conhecimento de outros 

produtos/obras de cultura, tais como: esculturas, pinturas, músicas, danças, romances, poesias, 

peças teatrais, filmes, programas de TV, teorias científicas e filosóficas dentre outros. 

Também mostram um universo marcado pela “hipermediação”, conceito cunhado por Scolari 

(2008, p. 113-114) que se refere a “procesos de intercambio, producción y consumo simbólico 

que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y 
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lenguajes interconectados tecnologicamente de manera reticular entre sí”14, isto é, em rede e 

de muitos para muitos. Todavia, como já ressaltado, essas produções também são produtos 

que induz ao consumo de outros – e como Renó (2014) destaca, embora tenham surgido como 

uma nova forma de linguagem, essas narrativas transmídia são também uma estratégia de 

mercado. 

 

 
 

Fig. 44 – Print Screen do hotsite da editora Intrínseca 

Fonte: http://www.intrinseca.com.br/percyjacksoneosdeusesgregos/ 

 

 

A figura 44, por exemplo, é um print screen do hotsite criado pela editora que 

publicou a obra de Riordan no Brasil. À esquerda, vemos a imagem de um garoto numa porta 

e, ao redor dele, diversas imagens de deuses. Essas imagens correspondem a capa do livro e 

sobrescrito a ela, podemos ver o título Percy Jackson e os Deuses Gregos. Acima do título 

aparece o nome do autor (Rick Riordan) e abaixo, o nome do ilustrador (John Rocco) do livro. 

À direita, vemos um lead (recurso publicitário que informa “o que vem à frente”) informando 

que “com muito humor e tiradas sarcásticas, Percy Jackson oferece aos leitores sua visão da 

clássica mitologia grega”. 

Apoiado na fala de Percy Jackson – “Um editor de Nova York pediu que eu escrevesse 

o que sei sobre os deuses gregos, e fiquei pensando: ‘Pode ser anonimamente? Porque não 

estou a fim de despertar a ira dos olimpianos de novo’. Mas, se assim eu estiver ajudando 

                                                           
14 Livre tradução da autora da dissertação: “processos de intercâmbio, produção e consumo simbólico que se 

desenvolvem em um ambiente caracterizado por uma grande quantidade de sujeitos, meios e linguagens 

interconectados tecnologicamente de maneira reticular entre si”.  

http://www.intrinseca.com.br/percyjacksoneosdeusesgregos/
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vocês a conhecer os deuses gregos e a sobreviver caso algum dia eles apareçam na sua 

frente, então acho que escrever isso tudo var ser minha boa ação da semana.” – a editora 

tenta convencer os fãs do semideus a comprarem o livro complementar da série Percy 

Jackson e os Olimpianos a fim de que possam “conhecer com detalhes as histórias dos 

principais deuses gregos, contadas por ninguém menos que o próprio Percy”.  

Abaixo, vemos o imperativo “Compre on-line” e as opções de compra: livro na versão 

física (impresso) ou digital (e-book), bem como o nome de diversos sites e livrarias onde eles 

podem ser adquiridos. Há também um tag, isto é, palavra-chave descrita como “Leia um 

trecho”, que conduz o leitor a outra página da internet, na qual ele pode ler as primeiras vinte 

quatro páginas do livro e um link para download de um “Kit de atividades exclusivo”, que não 

faz parte do livro. 

Quem adquire esse livro, por exemplo, fica a par do “real” motivo que levou Poseidon 

a molestar Medusa, sacerdotisa de Atena. Esse fato não é descrito na obra O Ladrão de Raios, 

tampouco é mencionado nas versões do mito de Medusa que a literatura clássica descreve, 

mas aparece de maneira muito engraçada no livro complementar. 

No capítulo intitulado “Poseidon mergulha na fúria...”, Percy conta que seu pai sempre 

foi muito galanteador e que a primeira princesa grega que ele tentou seduzir foi Corônis, uma 

jovem de cabelo preto emplumado e que sempre usava vestidos escuros. Assustada com a 

investida de Poseidon, o semideus conta que a princesa saiu correndo de medo, rogando à 

Atena proteção: “– Atena, me salve! Qualquer ajuda serve!” Então, a deusa veio ao seu 

auxílio e num estalar de dedos transformou Corônis em um corvo – por isso seu nome 

(koronis, em grego) significa corvo. 

Poseidon já tinha ressentimento com Atena por ela ter ganhado dele uma disputa, 

tornando-se patrona da cidade de Atenas; agora, estava começando a odiá-la por ter 

transformado uma de suas pretendentes em corvo. A partir daquele momento, Poseidon 

decidiu procurar qualquer oportunidade para insultar Atena. E não demorou muito: em pouco 

tempo, diz Percy, ele ficou obcecado por Medusa. 

Para mostrar que os produtos transmidiáticos são desdobramentos uns dos outros, 

Silva (2015) elucida de maneira criativa o conceito de narrativa transmídia a partir da “Teoria 

sobre Luz e Cores”, de Isaac Newton. 
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Fig. 45 – Círculo cromático da experiência transmídia 

Fonte: SILVA, 2015, p. 25 

 

 

A exemplificação imagética acima (ver fig. 45) compara os produtos transmidiáticos 

com as frações de um círculo cromático e seus conteúdos com as cores. Como as cores, os 

conteúdos são únicos, porém derivados de outros. Ao consumir estes conteúdos, “o fã imerge 

na narrativa e tem uma nova experiência. Esta experiência seria o branco, junção (do reflexo 

da luz) de todas as cores”. (SILVA, 2015, p. 24-25). Mas esse “branco” que o fã experiencia 

é, na verdade, “o lado negro” da indústria cultural15, pois as empresas de comunicação 

(publicidade e propaganda) o faz desejar consumir novos produtos ligados à marca. 

Segundo Jenkins (2009), essas empresas investem capital emocional nos consumidores 

de forma a conquistar deles uma fidelidade além da razão, uma lovemarks que, 

consequentemente, intensifica o valor da marca. Trata-se, pois, segundo o autor, de uma 

economia afetiva na qual os discursos de marketing enfatizam o envolvimento emocional dos 

consumidores com a marca, a fim de intervir em suas decisões de compras. 

Assim, não surpreende encontrarmos pedidos de fãs para confecção de novos produtos 

como a marca Percy Jackson e os Olimpianos. Isso pode ser visto na página da Tilibra no 

Facebook, onde alguns fãs da série supracitada pedem à empresa brasileira líder no segmento 

de papelaria, cadernos e outros materiais escolares customizados. 

 

                                                           
15 Aqui, tomo de empréstimo a fala da Profa. Dra. Andrea Versuti proferida na mesa redonda intitulada 

Educação e Narrativas Transmídia, no dia 18 de junho de 2015, durante o 5° Encontro com Imagens e Filosofia 

- O que te move a pesquisar? realizado pelo Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Imagem (GEFI), na 

Universidade Federal de São João Del-Rei. 
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Fig. 46 – Print Screen da página da Tilibra no Facebook16 

Fonte: https://www.Facebook.com/tilibra/posts 

 

 

Na figura 46, destacamos com um retângulo vermelho o pedido de um fã: “Olá, e um 

grupo de semideuses (Fãs de Percy Jackson) nós somos muito fãs de seus materiais e de 

Percy Jackson, e as aulas de 2014 já estão quase chegando... E como nós somos semideuses 

gostaríamos cadernos/estojos, ou seja, materiais escolares customizado de Percy Jackson 

nessas volta as aulas, e não só venderia pra meninas como meninos também, atrairia um 

grande comercio! Eu acho incrível os cadernos que fazem, e acharia mais incrível ainda se 

fizessem esse favor para todos nós fãs!”. 

Como pode ser observado, a pessoa se apresenta em nome de um grupo de 

semideuses, fãs de Percy Jackson. Como Jenkins (2009, p. 39) ressalta, há entre esses fãs “um 

sentimento de camaradagem e solidariedade com outros que compartilham os mesmos 

interesses”. Assim, a pessoa pede em nome do fandom para que a Tilibra produza materiais 

escolares de acordo com o gosto e a “necessidade” deles, qual seja: terem cadernos, estojos 

etc. de Percy Jackson na “Volta às Aulas” de 2014.  

Para convencer a empresa, a pessoa alega que eles, os fãs de Percy Jackson, também 

gostam dos produtos da Tilibra e mais, que a produção de materiais escolares customizados de 

Percy Jackson venderia para meninas e meninos atraindo, assim, um grande comércio. 

Depreende-se disso, duas afirmações de Jenkins (2009): primeiro, a de que “o consumo 

tornou-se um processo coletivo” (p. 30) e, segundo, a de que a convergência é “tanto um 

processo corporativo, de cima para baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para 

cima” (p. 46). 

                                                           
16 Neste print screen, os nomes foram apagados para resguardar a identidade das pessoas envolvidas. 

https://www.facebook.com/tilibra/posts
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Questões que se fazem atuais para refletirmos acerca dos bens que consumimos e 

como somos educados por eles, pois a obra e a série que vieram a público em 2005 

permaneceram forte em 2014, a julgar pelo pedido dos fãs por cadernos e outros materiais 

escolares customizados e ainda reverbera em 2016, a julgar pela imagem que é trazida no site 

do ENEM desse ano, na seção correspondente à disciplina de Filosofia, que inicia-se com a 

aula de mitologia (ver fig. 47). 

 

 
 

Fig. 47 – Print Screen do site do ENEM 2016 

Fonte: https://alunos.geekiegames.geekie.com.br 
 

Além disso, a partir da obra O Ladrão de Raios bem como de outras séries criadas por 

Riordan – incluindo aí As Crônicas dos Kane, cujo enredo é parecido com Percy Jackson e os 

Olimpianos e Os Heróis do Olimpo, mas ao contrário de retratar a mitologia grega no século 

XXI e no contexto dos EUA, retrata a mitologia egípcia –, foram pensadas inúmeras lições 

para auxiliar pais/professores que gostariam de ensinar além de mitologia grega e egípcia, 

também literatura, redação ou mesmo inglês para seus filhos/alunos. Essas lições incorporam 

a maioria das atividades e questões para discussão elaboradas por Riordan, quando o mesmo 

ainda era professor. 

 

https://alunos.geekiegames.geekie.com.br/
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Fig. 48 –Print Screen da página com guias de atividades para pais e professores 

Fonte: http://rickriordan.com/resource_type/teachers-guides/ 
 

No site do autor há diversos links, um deles que nos encaminha para uma página 

intitulada “Recursos para pais e professores” que, por sua vez, tem outros links que nos 

encaminham para guias de atividades, de eventos, de recomendações de leitura e de ideias de 

projetos para serem trabalhados na escola (ver fig. 48). Numa nota, Riordan esclarece que os 

pais, professores ou qualquer outra pessoa têm permissão para copiar os materiais disponíveis 

em seu site, recomendando, ainda, que eles sejam compartilhados com os colegas. 

Um desses guias encontra-se no anexo IV desta pesquisa. Muitas das atividades e 

questões presentes nele são direcionadas para compreensão e interpretação da obra O Ladrão 

de Raios, não acrescentando nada de novo. Contudo, há algumas questões levantadas para 

discussão que merecem nossa atenção, são elas: 

 

6. Chiron describes Western Civilization as “a living force. A collective 

consciousness that has burned bright for thousands of years.” He says the Greek 

gods are part of this, and move around as different nations become the central power 

of Western Civilization—Greece, Rome, Germany, France, England, the United 

States. What do you think of this idea? Is “the West” a clearly identifiable cultural 

force?17(RIORDAN, s.d., p. 12) 
 

Esta questão de número seis é interessante para se discutir com leitores da obra por ela 

problematizar uma das questões que rendem a Riordan a alcunha de etnocêntrico, isto é, 

                                                           
17 Livre tradução da autora da dissertação: “Quíron descreve a civilização ocidental como ‘uma força viva. Uma 

consciência coletiva que se queimou brilhante por milhares de anos.’ Ele diz que os deuses gregos são parte 

disto, e se movimentam ao redor de diferentes nações que se transformam no poder central da civilização 

ocidental – Grécia, Roma, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. O que você pensa dessa ideia? O 

‘Ocidente’ é uma força cultural claramente identificável?”. 

http://rickriordan.com/resource_type/teachers-guides/
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pessoa que considera seu grupo étnico mais importante do que os demais e acaba por avaliar o 

mundo de acordo com os parâmetros de sua própria cultura. Quando o autor (ou equipe 

editorial, antes ou depois das críticas) pergunta às pessoas o que elas acham disso, não 

podemos pressupor que ele seja etnocêntrico. Se assim fosse, o que levaria o autor a situar a 

morada dos deuses também em outros lugares do globo e a referenciar os deuses gregos em 

suas obras, isto é, os deuses de outra cultura, ao invés de criar seus próprios deuses, 

divindades americanas? No nosso caso, somos etnocêntricos quando dizemos que “Deus é 

brasileiro”? Talvez essa expressão nos ajude a pensar que a postura de Riordan é mais um 

ufanismo – orgulho que não é completamente desprovido de sentido, visto que os EUA é uma 

potência econômica, tecnológica, bélica, política e cultural. E quanto à pergunta se o Ocidente 

é uma força cultural claramente identificável, podemos pensar: se outros lugares do globo 

adotam modelos econômicos, tecnológicos, bélicos, políticos e culturais tais como os dos 

EUA ou de qualquer outro país do Ocidente, por que não seria uma força cultural claramente 

identificável? 

 

11. When describing the effects of Mist, Chiron says, “Remarkable, really, the 

lengths humans will go to fit things into their version of reality.” How is this true in 

the novel? In Greek mythology? In real life?18(RIORDAN, s.d., p. 13) 

 

A questão onze é interessante porque fala da Névoa. Na obra O Ladrão de Raios ela é 

descrita como uma força sobrenatural que distorce a visão mortal de ver criaturas míticas 

substituindo-as por coisas que a mente humana pode compreender. Por exemplo, quando o 

céu fica revoltado e cai aquele temporal, resultando em furacões, maremotos, tsunamis etc. 

inventamos diversos nomes para isso – Zona de divergência, Zona de convergência, El Niña e 

La Niña dentre outros – quando, na verdade, é Zeus tendo um pequeno desentendimento e/ou 

um ataque de fúria. Na mitologia grega, é feita referência à Névoa na Ilíada. No livro V, 

Homero descreve que Atena dá a Diomedes (guerreiro jovem, porém brilhante e 

respeitadíssimo) a capacidade de ver deuses e no livro XX, menciona que Poseidon derramou 

névoa sobre os olhos de Aquiles para proteger Enéias. Na vida real, podemos pensar que a 

Névoa se faz presente e verdadeira quando os mortais não enxergam o que está à sua frente ou 

quando veem apenas a aparência das coisas e não o que elas são – o que sugere-nos pensar 

nos espetáculos, que não dizem nada além de “‘o que aparece é bom, o que é bom aparece’. A 

atitude que por princípio ele exige é a da aceitação passiva que, de fato, ele já obteve por seu 

modo de aparecer sem réplica, por seu monopólio da aparência” (DEBORD, 1997, p. 16-17). 

                                                           
18 Livre tradução da autora da dissertação: “Ao descrever os efeitos da Névoa, Quíron diz, ‘É realmente incrível 

até que ponto os seres humanos podem ir para encaixar as coisas na sua versão da realidade’. Como isso é 

verdade no romance? Na mitologia grega? Na vida real?”. 
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13. Read Grover’s account of the search for Pan in Chapter 12. Percy wonders if this 

is a hopeless quest, trying to reclaim the spirit of the wilderness. Do you think the 

search for Pan is an appropriate metaphor for modern man’s relationship with 

nature? Is “the wild” being lost forever?19 (RIORDAN, s.d., p. 14) 

 

Já a questão treze é interessante porque é questionado se a busca por Pan é uma 

metáfora apropriada para o relacionamento do homem moderno com a natureza. Na mitologia 

grega, Pan é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Na obra O Ladrão 

de Raios ele nos é apresentado como a personificação da natureza selvagem, a natureza ainda 

não domada pelo homem e ele sumiu há mais de dois mil anos, por isso está sendo 

procurando por diversos sátiros, entre eles, Grover. Grover fica triste ao olhar para a natureza 

que está amontoada de lixo: embalagens dos mais diversos tipos (papel, plástico, alumínio 

etc.), entulhos de construção, produtos químicos dentre outros. Percy debocha de Grover e diz 

que ele serviria para ser ambientalista. O sátiro, por sua vez, retruca Percy e diz a ele que só 

um ser humano não seria um, porque nossa espécie “está entulhando o mundo tão depressa 

que... Ora, não importa. É inútil fazer sermões para um ser humano” (RIORDAN, 2009, p. 

197). Do jeito que as coisas vão, diz o sátiro, nunca ele encontrará Pã. Essa última frase de 

Grover representa sim e bem o relacionamento do homem moderno com a natureza. Não 

devemos apontar o dedo apenas para os EUA, mas bem sabemos que eles são um grande país 

poluidor – atmosférico, hídrico, dos solos, visual e sonoro – dado o estilo de vida, que está 

atrelado ao consumo de bens e, consequentemente, à alta produção de lixo. Além disso, eles 

são um dos países mais resistentes a aceitar os acordos para o combate às mudanças 

climáticas que buscam, entre muitas medidas, reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

que causam o aquecimento global. Será que “o selvagem” está sendo perdido para sempre? 

Nesse ritmo, podemos dizer que sim. 

 

16. The god, Ares, says he loves America. He calls it “the best place since Sparta.” 

What does he mean? Do you think this is a fair critique of American society? Why 

or why not?20 (RIORDAN, s.d., p. 14) 

 

Por sua vez, a questão dezesseis fala do amor do deus da guerra, o sanguinário 

derrubador de muralhas, pela América, sendo este lugar para ele, o melhor desde Esparta – 

cidade grega que se destacou por ser poderio terrestre militar. A questão é interessante porque 

                                                           
19 Livre tradução da autora da dissertação: “Leia o relato de Grover sobre a busca de Pan no Capítulo 12. Percy 

se pergunta se esta é uma busca desesperada, tentando recuperar o espírito selvagem. Você acha que a busca por 

Pan é uma metáfora apropriada para o relacionamento do homem moderno com a natureza? O ‘selvagem’ está 

sendo perdido para sempre?”. 
20 Livre tradução da autora da dissertação: “O deus, Ares, diz que ama a América. Ele a chama de ‘o melhor 

lugar desde Esparta’. O que ele quer dizer? Você acha que essa é uma crítica justa da sociedade americana? Por 

que sim ou por que não?” 
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questiona se a crítica é justa à sociedade americana. Claro que sim! Basta elencarmos, desde 

meados da década de 50, quantas foram as guerras que os EUA participaram ou patrocinaram 

em torno dos mais diversificados interesses. E mais: se entendermos a palavra América como 

continente, os exemplos só aumentam: destruição dos Impérios Asteca e Maia, escravidão, 

revoluções, ditaduras, violência urbana etc. Se essas perguntas não chamam a atenção das 

crianças e adolescentes – o que não acredito –, pelo menos fazem a festa dos que se propõem 

a pensar o imperialismo cultural, a cultura de massa, a sociedade do espetáculo, a indústria 

cultural, as questões relacionadas ao consumo e ao meio ambiente, a política etc. 

Em relação ao guia que oferece ideias de projetos para serem trabalhados nas escolas, 

destacamos dois trabalhos que envolvem habilidades artísticas. Em um deles, os estudantes 

escolheram uma cena ou personagem da obra O Ladrão de Raios para ilustrar em pôsteres 

(ver fig. 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55). Já o outro foi mais ou menos parecido, porém os 

estudantes revestiram seus desenhos com uma espécie de papel contact para usá-los como 

placemats, isto é, suportes para proteger a mesa de marcas d’água, manchas de comida ou 

danos causados pelo calor (ver fig. 56 e 57). 

 

 

           
 

Fig. 49 e 50 – Projeto Escolar: posters “Percy” e “Grover” 

Fonte: http://rickriordan.com/resource/percy-posters/ 
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Fig. 51 e 52 – Projeto Escolar: posters “Annabeth” e “Ares” 

Fonte: http://rickriordan.com/resource/percy-posters/ 

 

 

 

 

 
 

Fig. 53 – Projeto Escolar: poster “Minotauro” 

Fonte: http://rickriordan.com/resource/percy-posters/ 

 

 

http://rickriordan.com/resource/percy-posters/
http://rickriordan.com/resource/percy-posters/
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Fig. 54 e 55 – Projeto Escolar: posters “Medusa” 

Fonte: http://rickriordan.com/resource/percy-posters/ 

 

 

 

 

        
 

Fig. 56 e 57 – Projeto Escolar: placemats “Ares” e “Medusa” 

Fonte: http://rickriordan.com/resource/the-placemat-art-project/ 

 

 

Como pode ser observado, projetos que trabalham com imagens. Mas o que são as 

imagens? Santaella (2012) esclarece que uma das definições mais antigas de imagem é dada 

por Platão. Para esse filósofo as imagens são sombras, reflexos que vemos nas águas ou em 

superfícies polidas e todas as representações desse gênero. Nesse caso, diz a autora, ele refere-

se às imagens naturais, e não às imagens artificiais, isto é, aquelas criadas/recriadas pelos 

homens. Mas essa definição platônica dada por Santaella é apenas um ponto de partida para 

compreendermos a polivalência de sentidos das imagens. Não é nossa intenção categorizar, 

mas autores como Santaella dispõem as imagens em cinco categorias: (1) imagens mentais, 

imaginadas e oníricas, que brotam do poder de nosso consciente/inconsciente. Essas imagens 

http://rickriordan.com/resource/percy-posters/
http://rickriordan.com/resource/the-placemat-art-project/
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podem ou não ter vínculo com o mundo visível; (2) imagens perceptíveis, que apreendemos 

diretamente do mundo visível; (3) imagens como representações visuais, que corresponde a 

desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, imagens cinematográficas, televisivas, imagens 

computacionais etc.; (4) imagens verbais, que são construídas por meios linguísticos, tais 

como as metáforas e as descrições; (5) e imagens ópticas, tais como são as projeções e os 

espelhos. 

Podemos dizer que, nesta pesquisa, lidamos com primeira, terceira e quarta categorias, 

haja vista que observamos ao longo das produções relacionada a obra O Ladrão de Raios a 

descrição e representação visual de divindades míticas, por conseguinte, pensando os 

arquétipos do herói e do monstro. Mas, dentre essas imagens, as que são representações 

visuais são as que mais se adequam a uma das finalidades de nosso estudo: observar quais 

possibilidades educativas nos traz ou podemos encontrar nos deuses, heróis e seres 

mitológicos que vemos em livros, histórias em quadrinhos, filmes, games e demais produtos 

que, de alguma forma, contribuem para a nossa educação visual. 

Com base nos desenhos acima (ver fig. 49 a 57), feitos por crianças americanas e que 

supomos terem a idade entre 10 e 12 anos21, podemos observar que a expressão gráfica delas é 

reveladora do tipo de aproximação que elas têm do universo mitológico: umas expressaram 

aquilo que puderam apreender da história que não conheciam (Ares com lenço/bandana no 

rosto – aliás, uma dessas coisas que são reminiscências do mundo dos caubóis); outras 

tentaram reproduzir tal qual está descrito no livro (Ares com sua motocicleta Harley-

Davidson; Minotauro vestindo cueca branca da marca Fruit of the Loom; Medusa com o 

vestido longo e preto) ou é apresentado visualmente na graphic novel (Medusa com garras e 

pele esverdeada, talvez, segurando um iPod), no filme (Percy com mochila e calça jeans; 

Annabeth com a blusa rosa; Medusa com a roupa preta) e nas imagens que circulam pela 

internet (Grover com a camiseta alaranjada do Acampamento Meio-Sangue). 

Segundo Iavelberg (2013), a arte da criança sofre influência do ambiente em que vive 

e da cultura. Essa influência vem tanto da escola, por intermédio da orientação que recebe e 

de materiais e suportes que usa para realizar seus trabalhos, quanto através de imagens e atos 

de produção artística que observa nos livros, filmes, TV, internet, gibis, rótulos, estampas, 

                                                           
21Por serem alunos de escolas primárias (elementary school), cujo ensino é voltado para crianças entre as idades 

de 4 a 12 anos, e a julgar pelas características singulares de seus desenhos, que são bem elaborados e detalhados, 

aproximando de produções adultas. Esses desenhos têm semelhanças com o mundo real (realismo), podendo ser 

atribuído ainda sentidos simbólicos por parte do desenhista; há o uso de perspectiva (profundidade), as cores 

usadas obedecem às convenções (sol amarelo, céu/mar azul, árvore com o caule marrom e as folhas verdes etc.), 

há o uso de balões de fala, dentre outras características próprias dessa fase e que podem variar de criança para 

criança. 
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obras de arte, vídeos, trabalhos de outras crianças, e ainda da observação que faz do entorno 

ambiental etc. Contudo, 

 

Não se deve deixar de observar que o fato de a criança sofrer influência das culturas, 

fenômeno incorporado pelas didáticas contemporâneas da arte, não significa perda 

da liberdade de seleção e escolha do sujeito criador nos atos de aprendizagem. Em 

outras palavras, não se trata de aprender a desenhar relendo ou copiando modelos de 

imagens da arte, ou seguindo passos impostos pelo professor para aprender a fazer 

determinados desenhos, mas de assimilá-los aos próprios esquemas desenhistas, no 

contato com códigos da linguagem, gerados nas diferentes culturas e épocas, em sua 

abertura à singularidade dos desenhistas individuais, que desenvolvem seus 

percursos de criação pessoal, agora informados pelas culturas (IAVELBERG, 2013, 

p. 25). 

 

Daí que autora cria um importante termo que atribuí ao conceito de desenho, fazendo 

com que ele ganhe outra conotação. Trata-se, pois, do termo cultivado que, em linhas gerais, 

refere-se aquilo que é objeto de cultivo, de cultura. Para a autora, “desenho cultivado” é um 

conceito por meio do qual é possível ver que, desde cedo, a criança observa e imita atos e 

formas de desenhos realizados em sua presença, incorporando-os em seu repertório por 

intermédio de assimilação recriadora. 

Assim, acredito que os desenhos podem nos ajudar, e muito, a pensar a respeito da 

infância e da juventude, do modo como as crianças e adolescentes têm consumido os produtos 

culturais que têm acesso. Sem querer discutir sobre o que é certo ou errado, precisamos estar 

atentos aos textos e imagens dos produtos culturais que as crianças e os adolescentes estão 

tendo acesso e questionarmos: como eles estão consumindo esses produtos? De que maneira 

expressam o que têm consumido? Quais as possiblidades educativas dos produtos 

consumidos? 

Assim, consideramos que este estudo possa ser utilizado por professores e outros 

profissionais que trabalham com crianças, atentando-se ao que elas nos dizem/ 

escrevem/desenham. Isso seria decorrente de uma educação visual mais rica e que amplia as 

possibilidades de leituras de mundo e, de fato, contribui na construção de subjetividades, pois, 

quanto mais conhecemos as linguagens do livro, do filme e da graphic novel, mais elementos 

temos para conhecer essas obras, seus discursos, suas estéticas, suas formas de expressão; 

mais conseguimos ampliar nossas leituras a respeito delas e, consequentemente, conseguimos 

rever os modos como nos situamos no mundo. Mas, para isso, precisamos de uma educação 

voltada para os meios de comunicação, sobretudo, os de massa. 

Belloni (2002) destaca que esse tipo de educação não significa apenas promover o 

conhecimento “sobre” os meios (suas mensagens, as virtudes e embustes vinculados à elas), 

mas, sobretudo, buscar o conhecimento “dos” meios (as “regras da arte”, as características 
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técnicas de cada meio específico e os aspectos operacionais que irão permitir ao indivíduo 

utilizá-los como meios de emancipação). A essa ideia, acrescento ainda que precisamos 

promover o conhecimento “com” os meios, isto é, utilizá-los como fonte de pesquisa na busca 

por outros conteúdos a eles relacionados, o que contribui para a ampliação do repertório 

cultural e o crescimento intelectual do indivíduo. 

Nesse sentido, destaca-se o que chamamos de educação informal e que Steinberg 

(2004) muito bem definiu como “pedagogia cultural”: dinâmicas de aprendizado que 

acontecem em outros espaços, incluindo, mas não se limitando, ao espaço escolar. Nesse 

sentido, destacam-se as bibliotecas, cinemas, jornais, revistas, livros, programas de TV, 

propagandas, videogames, brinquedos, esportes etc., lugares, meios e produtos que, ao mesmo 

tempo em que educam, procuram estabelecer novas subjetividades através do ato de consumo. 

 

A linguagem que utiliza e os discursos que faz circular produzem significados 

consonantes com projetos políticos, sociais e culturais hegemônicos, colocando em 

funcionamento técnicas de governo que forjam consciências e moldam condutas. 

Certamente, não há homogeneidade de efeitos naquilo que a mídia produz; não 

somos pobres vítimas de um inescapável determinismo. É preciso assinalar, 

contudo, que, apesar de cada espectador reagir de modo distinto, dependendo do 

lugar em que está posicionado e de como a mídia chega até ele, respostas são 

incitadas e condutas são modeladas e performadas (COSTA, 2002, p. 72). 

 

Comentando Steinberg, Costa (2002) argumenta que essa dinâmica interativa entre 

poder e consciência se verifica em um processo de mão dupla no qual as pessoas fazem 

cultura e a cultura faz as pessoas. Segundo a autora, em nossos dias, tudo isso opera, 

obviamente, em conexão direta e permanente com os interesses lucrativos das grandes 

corporações empresariais da mídia, cujos produtores desse setor são os mais influentes 

pedagogos e formuladores de políticas infantis de nosso tempo. 

Vivemos em uma sociedade cercada por imagens e, passivamente ou não, as 

consumimos através de livros, revistas, quadrinhos, fotografias, programas de TV, filmes, 

jogos eletrônicos, outdoors, cartazes etc. Neste sentido é muito importante que saibamos 

analisá-las, pois, por estarem tão presentes, acabam sendo banalizadas de tal forma, que nem 

sempre pensamos ou somos conscientes do quanto estamos sendo educados por elas. 

Para Debord (1997), a sociedade na qual vivemos serve-se da visão e o espetáculo por 

ela criado “não é conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediadas por 

imagens” (DEBORD, 1997, p. 14). A partir do momento em que essas imagens tornam-se 

uma das principais formas de conhecimento, deixamos de viver diretamente nossas 

experiências e passamos a vivenciá-las por meio das representações, das aparências. O 

espetáculo é, pois, segundo Debord, o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. 
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Mais otimista que Debord, Rancière (2012) não acredita na afirmação de que o 

espectador desconhece a realidade do processo de produção da aparência que é colocada 

diante dele no espetáculo e, também, a de que ele seja passivo, permanecendo imóvel diante 

do que lhe é apresentado. Com base na obra O mestre ignorante: cinco lições sobre a 

emancipação intelectual, o autor alforria o espectador desses juízos e pondera que olhar 

também é agir, pois o espectador “relaciona o que vê com muitas outras coisas que viu em 

outras cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do 

poema que tem diante de si” (RANCIÈRE, 2012, p. 17). 

Entre esses dois autores, talvez pudéssemos pensar com Almeida (1994, 1999). Em 

Imagens e Sons: a nova cultura oral, ele argumenta que a maior parte das pessoas vê o real 

naturalizado, reproduzido pela fotografia, pelo cinema. É com essa representação visual do 

real que opinam, produzem verdades e agem tanto no mundo cotidiano quanto no intelectual, 

no acadêmico. O autor explica que isso acontece porque as imagens têm um grau forte de 

“realidade”, no sentido de que aquilo que a pessoa “vê” é mais do que parece “ser”, se 

aproximando das considerações de Debord (1997). 

Almeida (1999) acredita que as imagens governam a educação contemporânea, 

participando da mitologia do poder político e econômico, em suas versões massificadas. Para 

o autor, “os filmes e os programas de televisão são histórias entendidas como narrações e ao 

mesmo tempo celebrações visuais de modos de ver e estar no mundo, que deixam ver e 

entrever diferentes mensagens existenciais, religiosas, políticas, morais. Imagens que são 

também mensagens” (ALMEIDA, 1999, p. 12). Aqui, assim como Rancière, o autor acredita 

na capacidade de aprendizagem do leitor/espectador para aprender a ler as imagens, 

decodificá-las e, posteriormente, entender as mensagens nelas contidas. Por isso Almeida 

(1999) fala da importância de interpretarmos as imagens do cinema e da televisão, como 

expressões alegóricas (representação de ideias, pensamentos) do momento de sua produção e 

exibição. 

Compactuando com essa ideia, o crítico de cinema Martin (2003, p. 35) menciona que, 

hoje, há muitos espectadores, “glutões ópticos e passivos” que não conseguem digerir o 

sentido das imagens. Por isso ele defende a ideia de que é preciso aprender a ler um filme, a 

decifrar o sentido de suas imagens da mesma forma como se decifra o das palavras e o dos 

conceitos de um texto, pois se as imagens disseminam ideias, valores e comportamentos, elas 

devem e podem ser problematizadas. Como argumenta Almeida (1999, p. 11), “os filmes são 

feitos de camadas, pequenos pedaços de tempo e de história emendados para compor uma 

nova narrativa, e, portanto, uma nova visão histórica, uma ideologia visual em constante 

refazer”. 
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Da mesma forma são feitas as histórias em quadrinhos, que muito se assemelham da 

linguagem cinematográfica. O quadrinista Eisner (2010), por exemplo, diz que as histórias em 

quadrinhos requerem do leitor tanto a decodificação de texto quanto a experiência visual, pois 

sua leitura é um ato de percepção estética e de esforço intelectual. Isto porque a arte 

sequencial é um vocabulário composto por uma série de imagens e símbolos que exige do 

leitor a análise do cenário, da iluminação, da postura, da expressão facial, dos movimentos 

dos personagens etc., além de requerer dele a capacidade de leitura de várias imagens ao 

mesmo tempo e a partir de perspectivas diferentes e, também, a capacidade de se completar 

diálogos que são sugeridos por essas imagens e símbolos. A transição de seus quadros requer 

do leitor um aprimoramento da forma tradicional de ler, pois a história em formato de 

quadrinhos pede além da convencional leitura da esquerda para direita, de cima para baixo, a 

habilidade de ler letreiros, fundos vagos, nuvens pontilhadas, saltos etc. Também requer do 

leitor o conhecimento de outras áreas, como a física, a química e a biologia para que ele 

consiga ler os personagens caindo, se movimentando, se infectando, se transformando em um 

outro estado físico e consiga entender toda uma lista de superpoderes que esses personagens 

têm. Por isso a leitura de histórias em quadrinhos não pode ser concebida como uma leitura 

fácil, ela “é um ato de percepção estética e de esforço intelectual” (EISNER, 2010, p. 8). 

A respeito da leitura de imagens, sejam elas dos quadrinhos, cinematográficas, 

televisivas, ilustrativas, descritivas etc., temos ainda que considerar que 

 

[...] a alfabetização visual significa aprender a ler imagens, desenvolver a 

observação de seus aspectos e traços constitutivos, detectar o que se produz no 

interior da própria imagem [...] significa adquirir os conhecimentos correspondentes 

e desenvolver a sensibilidade necessária para saber como as imagens se apresentam, 

como indicam o que querem indicar, qual é o seu contexto de referência, como as 

imagens significam, como elas pensam, quais são seus modos específicos de 

representar a realidade (SANTAELLA, 2012, p. 13). 

 

É nítido perceber, então, que quanto mais camadas vamos conhecendo de um filme, 

uma história em quadrinhos (imagens como representações visuais) ou mesmo um texto 

literário (imagens verbais) mais discursos explícitos e implícitos conseguimos identificar, 

mais sentido conseguimos dar as imagens, aos cenários, aos personagens, as cores... que ali 

nos são apresentados/narrados. O leitor necessita aprender a ver, a conhecer os significados e 

significantes, aquilo que é próprio de cada linguagem, de cada meio. Ainda mais no contexto 

do ciberespaço, cujas construções narrativas são cada vez mais complexas, expandidas e/ou 

expansíveis, e nelas se acrescenta diretamente o sujeito de forma colaborativa na produção de 

conteúdo – como vimos acontecer com as narrativas transmídia. 
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A leitura de imagens de produções que envolvam não só a linguagem literária, mas a 

cinematográfica e a dos quadrinhos altera o modo como vemos a realidade e abre portas para 

que possamos compreender as múltiplas possibilidades do mundo vivido, uma ferramenta 

para o pensar autônomo. A autonomia de que falamos tem relação, sobretudo, com o 

pensamento complexo de Morin – pensamento que influi no ser e no saber e, a meu ver, tem 

profunda relação com os estudos de Deleuze e Guattari, com a filosofia da multiplicidade e, 

consequentemente, com a cartografia. Mas o que é o pensamento complexo, ou, o que Morin 

entende por complexidade? 

 

A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido junto) 

de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do 

uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido 

de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem o mundo fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta com 

traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, 

da incerteza... (MORIN, 2015, p. 13) 

 

Segundo o autor, a complexidade está presente em todo o universo e para 

compreendermos a realidade, o mundo fenomênico, precisamos assumir racionalmente a 

associação de noções antagônicas e concorrentes, tais como: sujeito/objeto, alma/corpo, 

ordem/desordem, unidade/diversidade, qualidade/quantidade, finalidade/causalidade, 

teórico/prático, produto/produtor, ativo/passivo, autonomia/dependência etc. A dicotomização 

desses termos, de certa forma, influencia a nossa maneira de viver e ver o mundo tanto que, 

por algum tempo, opus coisas na pesquisa que na verdade são dialógicas, complementares. 

Morin (2015) argumenta que o problema da organização do conhecimento que 

herdamos está na seleção de dados considerados significativos e na rejeição de dados que não 

são significativos, pois leva à separação (distinção ou disjunção) e à união (associação, 

identificação); à hierarquização (o principal, o secundário) e à centralização (em função de 

um núcleo de noções-chave) de saberes e posterior união desses dados selecionados 

(simplificação). Esta ação está baseada em princípios de organização do pensamento 

denominados paradigmas, que conceitualmente são “princípios ocultos que governam nossa 

visão das coisas e do mundo sem que tenhamos consciência disso” (p. 10). Como pode ser 

observado, essa discussão é bem próxima àquela empreendida por Deleuze e Guattari a 

respeito do modelo de conhecimento arbóreo e rizomático. 

Tal como no modelo de conhecimento arbóreo, o pensamento simplificador é incapaz 

de conceber a conjunção do uno com o múltiplo: ou ele unifica abstratamente ao anular a 

diversidade, ou, ao contrário, justapõe a diversidade sem conceber a unidade – o que leva a 

patologia do saber que Morin denomina de inteligência cega. “A inteligência cega destrói os 
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conjuntos e as totalidades, isola todos os seus objetos do seu meio ambiente. Ela não pode 

conceber o elo inseparável entre o observador e a coisa observada” (MORIN, 2015, p. 12). 

Já para o pensamento complexo, o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo e não há a 

neutralidade do sujeito e do objeto no processo de produção de conhecimento. Tal como no 

modelo de conhecimento rizomático, na cartografia, há que se colocar em análise os 

atravessamentos que compõem o campo da pesquisa. Segundo Morin (2015, p. 12), “só existe 

objeto em relação a um sujeito (que observa, isola, define, pensa) e só há sujeito em relação a 

um meio ambiente objetivo (que lhe permite reconhecer-se, definir-se, pensar-se etc., mas 

também existir)”. 

Mas Morin não pretende, a partir dessas diferenças, afirmar o pensamento complexo 

em detrimento do pensamento simplificador, e Deleuze e Guattari também não o fazem em 

relação ao pensamento rizomático e o pensamento arborescente. Para ambos os autores, a 

realidade é marcada por esse jogo de relações múltiplas, coexistentes e de certa forma, 

complementares. Como esclarece Deleuze e Guattari (1995, p. 30-31), 

 

O que conta é que a árvore-raiz e o rizoma-canal não se opõem como dois modelos: 

um [a árvore] age como modelo e como decalque transcendente, mesmo que 

engendre suas próprias fugas; o outro [o rizoma] age como processo imanente que 

reverte o modelo e esboça um mapa, mesmo que constitua suas próprias hierarquias, 

e inclusive ele suscite um canal despótico. 

 

Morin busca associar ambas as formas de conhecer por meio de uma mudança 

paradigmática, mudança que autor diz emergir por entre as fissuras do pensamento 

simplificador. E quando vai falar do paradigma complexo, esclarece que a complexidade faz 

parte da ciência e da vida cotidiana. É no cotidiano que percebemos que cada ser tem uma 

multiplicidade de identidades, valendo-se de inúmeros papéis sociais conforme esteja em 

casa, no trabalho, entre amigos ou desconhecidos – daí que a concepção do sujeito deva ser 

também complexa: ser sujeito é ser autônomo sendo, ao mesmo tempo, dependente. 

 

Para sermos nós mesmos precisamos aprender uma linguagem, uma cultura, um 

saber, e é preciso que essa própria cultura seja bastante variada para que possamos 

escolher no nosso estoque de ideias existentes e refletir de maneira autônoma. 

Portanto, essa autonomia se alimenta de dependência; nós dependemos de uma 

educação, de uma linguagem, de uma cultura, de uma sociedade, dependemos claro 

de um cérebro, ele mesmo produto de um programa genético, e dependemos também 

de nossos genes (MORIN, 2015, p. 68). 

 

A autonomia do sujeito depende do meio exterior, depende da cultura que o alimenta. 

Isso implica em pensarmos no que Morin (2015, p. 74) define como sendo recursão 

organizacional, ou seja, “um processo onde os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo 



124 

 

causas e produtores do que os produz”. Assim, segundo o autor, a sociedade é resultado das 

interações entre os indivíduos, mas, uma vez produzida, ela retroage sobre os indivíduos e os 

produz como podemos observar nas relações entre a indústria (cultural) e a cultura (de massa). 

Os mitos, por exemplo, que aparecem adaptados nas produções relacionadas à obra O 

Ladrão de Raios são narrativas criadas pelos antigos gregos, tempos atrás. Passaram de 

geração em geração, atravessando os séculos e assimilando os comportamentos e os valores 

de cada lugar, época, cultura, artista. Atualmente, nos encontramos em uma fase na qual toda 

a cultura é pensada a partir da lógica de produção industrial, consequentemente, guiada pela 

possibilidade de consumo de um grande público. Esta cultura voltada para as massas fornece 

aos indivíduos imagens, signos, valores, comportamentos, enfim, modelos que dão forma, 

alimentam suas inspirações – inspirações que, num processo recursivo, (re)criam livros, 

filmes, programas de TV, propagandas dentre outros produtos que formam e alimentam nossa 

cultura. Assim, não é surpresa vermos um herói com traços contemporâneos, com TDAH e 

dislexia; uma górgona com traços capitalistas, empresária e dona de uma loja de jardinagem; 

um sátiro ambientalista, defensor de uma natureza livre dos rejeitos deixados por uma 

sociedade de consumo etc.  

Como esclarece Morin em Os sete saberes necessários à educação do futuro, para que 

o conhecimento seja pertinente, ele deve considerar a complexidade, isto é, o que é tecido em 

conjunto. E de fato há complexidade quando elementos diferentes, tais como o econômico, o 

político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico etc., são inseparáveis e 

constitutivos do todo. Por isso é importante pensarmos as relações que ocorrem no processo 

de produção/recepção cultural, pensarmos também no universo das narrativas transmídia e 

numa educação sobre/de/com os meios – questões que serão melhor compreendidas através 

do pensamento complexo. 
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(DES)FECHO 

 

Como este trabalho apresenta-se em um constante por fazer, no momento, posso 

apresentar apenas seu (des)fecho, pois, se fecho nos remete aos resultados, à parte final, à 

conclusão de tudo aquilo que foi visto e sentido através das janelas atencionais; desfecho nos 

remete ao desencadeamento, à soltura de elo ou conexão das diversas linhas (linhas de fuga, 

de força, de visibilidade, de enunciação, de subjetivação) que compõem o mapa cartográfico, 

e, também, por mais contraditório que seja, a um início impetuoso e repentino e, por que não, 

abertura e reconexão dessas mesmas linhas – linhas que se traçarão, talvez, em 

planos/territórios de outros trabalhos porvir. 

Além disso, desfecho nos remete ao desenlace que, na literatura, refere-se a um 

acontecimento ou conjunto de acontecimentos que, no término de uma ação narrativa (aqui, 

compreendida como a pista da política da narratividade), tem por finalidade definir a trama 

e/ou o destino dos personagens nela envolvidos. Ou seja, como diz Morin a respeito da 

complexidade, “o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 

acasos” que envolveram eu (Sabrina), meus companheiros de aventura (Tia Eme/Medusa e 

Percy Jackson/Perseu dentre outros personagens míticos), os diversos autores/pensadores que 

me emprestaram suas ferramentas para construir/desconstruir ideias/paradigmas, minha 

orientadora (Giovana Scareli), a banca examinadora (Andrea Versuti, Jaqueline Grammont e 

Priscila Correia), nossos amigos de discussão (Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e 

Imagem) dentre outros sujeitos-e-objetos participantes desta pesquisa. 

Nesse sentido, nada é mais apropriado do que apresentar uma imagem para ilustrar 

toda essa cartografia, espaço de encontros e agenciamentos e verdadeiro mapa das 

multiplicidades (mapa aberto, desmontável, reversível, sujeito a modificações permanentes, 

sempre com múltiplas entradas e saídas). Imagem capaz de mostrar meus voos e pousos, 

agora, vistos por fora/do alto e não por dentro/no solo do processo de pesquisa. 
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Fig. 58 – Mapa cartográfico 

Fonte: Arquivo da pesquisa 
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Essa imagem (ver fig. 58) possibilita-nos ver que, embora esta pesquisa tenha se 

constituído em algo material (a própria dissertação, encadernada) e siga um roteiro ordenado 

de leitura com introdução, desenvolvimento e conclusão, seguindo os requisitos de um 

pensamento simplificador e arborescente, ela foi sendo construída entre linhas, dobras, 

conexões e rupturas, ordem e desordem (des)enroladas num plano de experiência labiríntico e 

dialógico conforme o pensamento complexo e o modelo rizomático de conhecimento. 

Aqui, destaca-se também outro sentido para desfecho: o de manifestação exuberante, 

atrevida – e no contexto acadêmico em que vivemos, não é uma ousadia fazer uma pesquisa 

além dos modelos tradicionais? Uma pesquisa que segue uma “metodologia” inventiva que 

valoriza a experimentação do pensamento e pela qual a vida, complexa realidade, pulsa? 

Se assim não fosse, dificilmente poderíamos compreender a fala de Gaston Bachelard 

com qual abro este trabalho: “um mito é, portanto, uma linha de vida, uma imagem do devir, e 

não uma fábula fossilizada”22. Como a alegoria benjaminiana, os mitos estão abertos à 

pluralidade de significações: para um religioso, ao lado dos ritos, eles presentificam o divino, 

manifestando o sagrado no mundo; para um historiador, eles contêm o relato das célebres 

dinastias (divinas, heroicas e humanas); para um sociólogo, expressam o meio e as funções 

sociais; para um semiólogo, são uma forma de linguagem, às vezes, uma fala despolitizada 

que caricatura a mensagem, dentre outras variadas perspectivas. 

Através de linguagem simbólica e alegórica, os mitos são portadores de mensagens 

importantes sobre a vida e sobre a sociedade, e cada deus expressa muito bem isso (amor, 

beleza, ódio, inveja, matrimônio, maternidade, sabedoria, imprudência, saúde, clarividência 

etc.). Eles relacionam elementos diversos, por isso “não são uniformes, lógicos ou 

internamente consistentes; são multiformes, imaginativos e livres em seus detalhes” (KIRK 

apud LOBO, 2004, p. 145). 

 

Todo panteão, como o dos gregos, supõe múltiplos deuses; cada um tem suas 

funções próprias, seus campos reservados, seus modos de ação particulares, seus 

tipos específicos de poder. Esses deuses, que nas suas relações mútuas compõem 

uma sociedade hierarquizada do além em que as competências e os privilégios são 

objeto de uma repartição bastante restrita, limitam-se necessariamente uns aos 

outros, ao mesmo tempo que se completam (VERNANT, 1992, p. 11). 

 

A exemplo temos Zeus: rei dos deuses e dos homens, que desdobra-se e toma para si 

nomes e atributos de outras divindades. Quando Zeus desposa Métis (a Reflexão), ele engole 

a deusa e dá à luz uma filha que sai de seu cérebro, Atena (a Sabedoria Divina). Segundo 

Ménard (1965), por mais brutal que pareça o ato, ele é fácil de compreender: o deus nutre-se 

                                                           
22 Cf. prefácio apresentado por Gaston Bachelard em O Simbolismo na mitologia grega, de Paul Diel. 
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da reflexão para gerar a sabedoria. Mnemosine (a Memória) também é esposa de Zeus e da 

união da Memória com o Sopro Divino nascem as Musas (as Inspirações). Do mesmo modo, 

diversos outros exemplos podem ser dados em relação aos himeneus (uniões, casamentos) de 

Zeus. 

Como esclarece Vernant (1992), o universo divino do politeísmo expressa uma 

sociedade com um além múltiplo, complexa, ao mesmo tempo rica e ordenada. Torrano 

(1996) acrescenta ainda que só poderemos compreender a noção grega antiga de “deuses” se 

pudermos resgatar o sentido dessa unidade primeira em que é pensado ser e devir. Na 

teogonia hesiódica, os deuses se dizem aièn eóntes, isto é, “os que são cada vez, ao longo da 

duração, força vital” e egéneto, que significa “nasceram”, “aconteceram” e “devieram” – o 

que explica a capacidade de um deus ser diversos outros; o uno que é múltiplo. 

Num processo de bricolagem, os mitos reúnem, juntam, relacionam e fazem elementos 

diferentes e heterogêneos agirem uns sobre os outros (LÉVI-STRAUSS, 1989). Talvez por 

isso adquiram novos significados à medida que a época, os lugares, as sociedades, os 

comportamentos, enfim, o contexto vai se modificando. Como dissera Eliade (1992), 

podemos camuflá-los, mutilá-los, degradá-los, mas nunca poderemos extirpá-los, pois, ao 

passo que são uma forma de entretenimento, são também comunicação e instrução entre 

velhos e jovens, entre as gerações. 

Ganhando novas roupagens, linguagens e traços contemporâneos os mitos são 

constantemente apropriados pela indústria cultural. Adaptados, perdem um pouco da 

finalidade de divinizar o mundo, pois já não são mais experienciados como verdadeiros, 

presentificando um ordenamento e uma compreensão real e sagrada do mundo, como era para 

os antigos gregos. No entanto, ganham outras características que são capazes de expressar os 

medos, os anseios, os comportamentos da época e da cultura em que se encontram resgatados. 

Na atualidade, os deuses, heróis e seres mitológicos funcionam “num nível básico de 

envolvimento, entretenimento e diversão do consumidor ‘enfeitando a realidade’ e/ou 

informando os atributos e/ou os benefícios dos produtos” (RANDAZZO, 1996, p. 86). Mas, 

também nos trazem possibilidades educativas através de obras como O Ladrão de Raios. 

Apressadamente, poderíamos julgar esta obra apenas como um produto cultural 

massificado: uma criação típica de uma cultura de consumo, semelhante a outras tantas 

produzidas pela indústria cultural, sem qualquer relevância para a educação. Mas, se a 

observarmos com olhar atento, perceberemos outras coisas: por circular em diferentes 

plataformas midiáticas, ela proporciona aos fãs (leitores, espectadores, gamers etc.) o 

conhecimento de diferentes linguagens e um espaço para a reconstrução da narrativa original 

e, consequentemente, a experimentação de novos conteúdos ficcionais, como vimos acontecer 
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dentro do universo das narrativas transmídia; ela estimula seus fãs a buscarem, em outras 

fontes, conhecimento tanto de mitologia/cultura grega quanto de outros produtos de cultura, 

como vimos em alguns dos artigos que compõem o Estado da Arte e também em sites ligados 

à obra; ela pode ser utilizada como recurso para pais/professores auxiliarem seus filhos/alunos 

no aprendizado não só de mitologia como também de literatura, redação e inglês, como vimos 

no site de Rick Riordan; por ser um best-seller ,e ter uma linguagem voltada para o público 

infanto-juvenil (linguagem simples e com a presença de estímulos visuais), ela serve para 

sensibilizar os estudantes e introduzir aulas de mitologia grega, como vimos no site do 

ENEM; também, presta-se à reflexão de inúmeras questões voltadas para a mitologia grega, a 

sociedade capitalista, a indústria cultural, a cultura de massa, a espetacularização da realidade, 

o consumo (principalmente de imagens), a mídia-educação etc. – temas que são objetos de 

pesquisa de diversos trabalhos acadêmicos, incluindo a presente dissertação. 

Essas são algumas possibilidades; inúmeras outras podem ser pensadas a partir da 

obra. Com base no pensamento cartográfico e no pensamento complexo, reconhecemos que o 

conhecimento por completo é inatingível. Ele sempre estará inacabado podendo ser, a 

qualquer momento, acrescido, interrogado e reformulado. Por esse motivo, minha pesquisa 

não pode ser considerada um trabalho conclusivo. Muito ainda está por ser feito e outros, 

inúmeros outros, sentidos podem ser cartografados no que diz respeito à relação entre mito, 

indústria cultural e educação visual. 
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ANEXO I – MITO DE PERSEU E MEDUSA 

 

 
A Índia, conquistada, cultuava Baco [Dioniso]; os gregos 

Amontoavam-se em seus templos. Somente o rei Acrísio, 

Do mesmo tronco familiar; ainda o mantinha fora de Argos 

Levantou-se em armas contra esse tal deus, e não o aceitava 

Como filho de Júpiter [Zeus]. Também não admitia Perseu 

Fosse também filho de Júpiter, aquela criança gerada 

Em Dane [Dânae], na chuva dourada. Mas a verdade 

É poderosa: Acrísio arrependeu-se 

De seu ataque ao deus, e sua rejeição 

Ao seu próprio neto. Baco estava no Céu, 

Mas Perseu vinha trazendo de volta o assombroso troféu 

Do Górgone, o monstro com cabeças de serpente. Enquanto voava 

Por sobre as areias da Líbia, gostas de sangue pingaram 

Da cabeça do Gorgone 

E mancharam o chão. A terra as recebia 

E as transformava em víbora. Por essa razão, 

A Líbia, hoje, está cheia de serpentes mortíferas. 

De lá, Perseu seguiu voando pelo espaço, suas asas 

Levando-o para todo lugar; como um pé-de-vento. 

Das alturas ele olhava para terra 

Lá embaixo; voou sobre o mundo todo, 

Viu a constelação da Ursa três vezes, viu o Caranguejo 

Com suas garras curvas três vezes, voou para o leste, 

Sobrevoou o oeste. Certa vez, antes de o dia terminar, 

Temeroso da noite, ele aterrissou 

Num penhasco a oeste, domínio de Atlas, em busca 

De um pouco de descanso, até que a estrela da manhã despertasse 

As chamas da madrugada, e que a Madrugada dirigisse a carruagem 

Do novo dia. Atlas, descendente de Iapetu, 

Agigantava-se sobre todos os homens com o peso que 

sustentava com seu corpo. 

Ele governava essa terra e o mar, cujas águas recebem 

Os cavalos fatigados da carruagem do deus-Sol 

Ao final de um longo dia. Ele tinha milhares de rebanhos, 

Nenhum vizinho, e uma árvore, brilhante 

Como ouro, com folhas e maçãs douradas. 

Perseu saudou Atlas: “Se a glória 

Do nascimento divino tem algum significado para você, 

Eu sou o filho de Júpiter, e, se você prefere 

Se espantar com grandes façanhas, descobrirá que as minhas 

São maravilhosas”. Mas Atlas, desconfiado, 

Penou numa antiga profecia de Têmis: 

“Atlas, chegará o tempo em que sua árvore perderá 

Seu ouro, e o saqueador será o filho de Júpiter.” 

Temeroso disso, Atlas emparedou sua orquídea, 

Dando-a para ser guardada por um monstruoso dragão, 

E manteve todos os estranhos dela afastados. Dirigindo-se a Perseu, disse: 

“Saia daqui, seu mentiroso! Nem Júpiter 

Nem sua glória vão lhe assegurar sua entrada aqui”. E deu-lhe 

Um forte empurrão, mas Perseu resistiu, 

Argumentou, e tentou apaziguá-lo. Mas, por fim, 

Inferior em termos de força (quem poderia igualar-se 

À força de Atlas?), disse ao gigante: 

“Bem, já que você não vai me dar nada, 

Eu tenho algo aqui para você!” Virou-se de costas, 

E segurou, com sua mão esquerda escondida atrás do corpo, 

 A cabeça da terrível Medusa. E, já grande como era, 

Atlas cresceu mais. Era quase como uma montanha: sua barba 

E cabelo, as florestas, braços e ombros, 



Escarpas, sua cabeça, o pico da montanha, e seus ossos, rochas. 

E à medida que crescia, porque assim era a vontade dos deuses, 

Sua grande carga chegou até o céu estrelado. 

E Éolo já havia fechado os ventos 

Em sua eterna prisão; a estrela brilhante 

Que desperta os homens para sua labuta já estava alta no céu 

Matutino, fresco e claro, quando Perseu amarrou 

Suas sandálias aladas nos pés, pegou 

A sua cimitarra e alçou voo. Abaixo dele, 

Muitas terras, entre elas a dos 

Etíopes, o povo do rei Cefeo. 

Ali, o deus Ammon, não sem injustiça, 

Ordenara que uma filha sua, que não merecia isso, 

Deveria pagar pelo erro que sua cometera. 

E Perseu a viu de lá do céu, Andrômeda, 

Com os braços amarrados, presa a um rochedo; seus cabelos 

Flutuavam, tocados por uma leve brisa, e lágrimas quentes 

escorrendo pelo rosto 

Provavam que ela não era uma estátua de mármore como 

ele pensara a princípio, mas uma mulher 

Linda, tão linda que ele quase esqueceu 

De bater suas asas. Desceu até ela 

Dizendo: “Minha querida, as correntes que deveriam prendê-la 

São apenas amarras amorosas em vez de grilhões. Posso lhe perguntar 

Qual é o seu nome, seu país, a razão dessa sua situação?” 

A princípio ela não respondeu, tão virginal que era 

Para falar com algum homem; teria até escondido 

Seu rosto nas mãos, mas não podia fazê-lo, 

Porque elas estavam atadas. Seus olhos, entretanto, 

estavam livres e cheios 

De lágrimas. E Perseu a encorajou, gentilmente, 

Não apenas porque estava muito ansioso, mas para que ela lhe dissesse 

Que mal havia feito, se é que havia feito algum; então, finalmente, 

Ela disse seu nome, seu país, acrescentando, em seguida, 

A história de como sua mãe tinha-se jactado tanto de sua beleza. 

Não tinha terminado de contar tudo, quando o mar rugiu 

E dele emergiu um monstro. Ela soltou um grito de pavor. Seus pais 

Estavam a um palmo de distância, ambos lamentando, muito mais 

Sua mãe, com razão, mas não tinha trazido com eles nenhuma ajuda,  

Só lágrimas e abraços vãos, 

Adequados a essas ocasiões. Isso chocou Perseu 

Profundamente. “Há tempo, e muito ainda,  

Para chorar, mas só depois”, ele lhes disse, “mas há muito 

Pouco tempo para fazer alguma coisa. Se eu estivesse 

aqui como admirador. 

Eu, Perseu, filho de Júpiter e Dane, 

Conquistador de Gorgone, aquele que tinha cabeças de serpente, 

O ousado aventureiro que voa com os ventos dos céus, 

Vocês teriam me aceitado, penso eu, antes de todos os outros. 

Mas para tão grande dote estou tentando 

Acrescentar, com a benção dos deuses, um ainda maior. 

Se eu conseguir salvá-la, ela será minha?” 

O que mais eles poderiam responder além de Sim? 

Prometeram também lhe dar 

Um reino como seu dote. 

Como uma embarcação 

Que oscila, mesmo com o esforço dos remadores 

Tentando empurrá-la para o seu curso, assim aproximou-se 

o monstro, levantando grandes ondas, 

Uma funda do rochedo poderia facilmente antigi-lo, 

Quando Perseu subiu até as nuvens e sua sombra 

Pairou sobre a superfície da água, e o monstro, vendo 

Aquela sombra, avançou contra ela. Como uma águia 



Enxerga em campo aberto uma cobra serpenteando 

Pelo mato e mergulha para apanhá-la, e 

Finca suas garras atrás de sua cabeça, para evitar ser atacada pelo 

Veneno armazenado nas presas mortais, 

Assim Perseu mergulhou dos céus em direção ao mar e atacou o monstro, 

Que rugiu quando o ombro direito foi atingido pela 

Espada. O ferimento parecia doer muito, e a besta marinha 

Contorceu-se, esticou-se, mergulhou, voltou à superfície várias vezes. 

De novo Perseu alçou voo e atacou, o monstro vociferava, tentando 

se desviar dos golpes, com sua cauda de peixe. 

Seu vômito era mais uma mistura de sangue e água salgada. 

As sandálias aladas ficaram pesadas com aquela gosma, e 

Perseu achou que seria melhor 

Não depender mais delas. Encontrou uma rocha 

Que se projetava no mar e para lá ele voou, e de lá 

Atacou de novo e de novo. Sua espada cravou fundo 

Nas vísceras do monstro e as praias ecoaram 

Para o céu os seus aplausos. Pai e mãe 

Rejubilaram-se, saudaram seu genro, o salvador 

De sua descendência. As amarras foram afrouxadas 

Dos braços da donzela, e ela caminha livre, 

A causa e a recompensa de todo aquele trabalho. 

A água aproxima-se de forma a permitir que o vitorioso possa 

Lavar as suas mãos e limpa-las do sangue; antes de fazê-lo, 

Temendo que a areia dura murchasse as cabeças de Gorgone, 

Cobre-a com folhas sobre e sobre elas 

Coloca algas marinhas como cobertura. E os galhos frescos 

Absorvem dela uma outra força, tornam-se mais duros e rígidos 

Tanto os ramos quanto as folhas. As ninfas marinhas testam a novidade 

Com outros galhos, e o mesmo acontece 

Para seu deleite, e elas usam aqueles ramos como mudas, 

E os plantam sob as águas, e essa 

É a natureza do coral, que endurece 

Quando exposto ao ar, mas permanecem macio nas profundezas do mar. 

E então Perseu construiu três altares em honra a três deuses, 

O da esquerda para Mercúrio [Hermes], o da direita para Palas [Atena], 

O do centro para Júpiter, e ofereceu sacrifícios 

De novilhas, touros e bezerros. Não quis 

Nenhum dote como pagamento ou recompensa por ter salvo Andrômeda, 

Amor e Hímen acenaram 

Com suas tochas de casamento, o fogo acendeu incensos 

De delicadas fragrâncias, e guirlandas foram colocadas nas vigas do palácio. A lira, a flauta 

E as canções fizeram a música, prova dos espíritos felizes. 

Os grandes portões abriram-se para receber os convidados, e 

os salões dourados 

Foram arrumados para um esplêndido banquete, e toda a corte 

Compareceu para festejar. 

Comeram, tomaram vinho, estavam todos felizes, 

Perseu fez a eles perguntas sobre a região, 

Habitantes, costumes e deuses nativos. 

Eles lhe contaram, e lhe perguntaram: “Agora diga-nos, 

Heroico Perseu, como matou o Gorgone.” 

E ele contou como lá ficara, sob o frio Atlas,  

Num local protegido da montanha 

Onde habitam suas irmãs gêmeas, filhas, ambas, de Forcis. 

Elas tinham um único olho, que dividiam, 

Passando-o uma para a outra, 

E ele conspirou roubá-lo, e foi bem sucedido. 

Fugiu sorrateiramente, passando por países longínquos, 

Florestas densas e rochosas, até chegar à casa do Gorgone. 

Por todos os lados, no campo, ao longo das estradas, 

Viu formas de homens e animais transformados em estátuas de pedra, 

Apenas por terem olhado para o rosto da Medusa. Ele também 



Tinha visto aquele rosto, mas só como reflexo 

No escudo de bronze que brandia na sua mão esquerda; e atacou 

Enquanto as serpentes e o Gorgone estavam dormindo. 

Atingiu-lhes a cabeça, e daquele sangramento materno 

Nasceram os dois seres alados, Pégaso e seu irmão. 

E Perseu continuou a lhes contar suas aventuras, 

Os perigos que enfrentaram na terra e no mar, as estrelas 

Que tinha visto durante os seus vôos mais altos. E eles pediram mais, 

Mais ainda, e alguém lhe perguntou por que Medusa, 

Ao contrário de suas irmãs, tinha cabelos de serpentes. 

E seu convidado respondeu: “Isso, também, é uma história  

que merece ser contada. 

Ela foi muito bonita, esperança de muitos 

De seus pretendentes, e de toda a sua beleza 

O que mais atraía os homens eram os seus cabelos – pelo menos 

foi o que me disse 

Uma pessoa que chegou a vê-los. Um dia, Netuno [Poseidon] 

A encontrou e a estuprou, no templo de Minerva [Atena], 

E a deusa se virou, e escondeu os seus olhos 

Atrás de seu escudo, e, punindo o ultraje 

Como era merecido, ela transformou seu cabelo em serpentes, 

E mesmo agora, para espantar os demônios, 

Ela carrega consigo, dentro de sua armadura de metal, uma dessas víboras 

Para que sirva de aviso de sua terrível vingança”. (OVÍDIO, 2003, p. 89-93) 
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PERSEUS 1
 

Greek Name Transliteration Latin Spelling Translation

Περσευς Perseus Perseus Destroyer? (persô)

PERSEUS was one of the most celebrated of the Greek heroes.
His story was as follows:Perseus' mother Danae was locked in
a bronze chamber by her father Akrisios, where she was
impregnated by Zeus in the form of a golden shower. Akrisios
put both mother and child in a chest and set them adrift in the
sea, but they washed safely ashore on the island of Seriphos.

Later when Perseus was grown, King Polydektes, command he
bring back the head of Medousa. With the help of the gods,
Perseus first obtained an invisible helm, magical sword, and
winged sandals. He then stole the single eye of the Graiai, three
ancient hags, who told him where to find the Gorgones. The
hero approached the sleeping Medousa, and beheaded her with
eyes turned away, to avoid her petrifying visage.

On his way back to Greece, he spied the princess Andromeda
chained to the rocks as a sacrifice to a seamonster. Perseus
slew the monster, and rescued the girl, bringing her back to
Greece as his bride. On Seriphos, he turned King Polydektes to
stone, then travelled to his grandfather's kingdom to claim the
throne. The old man fled, and was later accidentally killed by
Perseus at some Games with an awry discus throw.

Perseus was the ancestor through his sons and daughter of the
royal houses of Mykenai, Elis, Sparta, Messenia, and distant
Persia. His most famous descendant of all was Herakles.

Perseus was usually depicted in classical art wearing the winged
boots and cap of the god Hermes and armed with a sickle
sword.

PARENTS

[1.1] ZEUS & DANAE (Homer Iliad 14.319, Pindar Pythian 12. 16, Apollodorus 2.34, Strabo 10.5.10, Herodotus 6.53 & 7.61,
Diodorus Siculus 4.9.1, Hyginus Fabulae 63 & 155, Ovid Metamorphoses 4.607, Nonnus Dionysiaca 2.286, et al)

OFFSPRING

[1.1] STHENELOS (Homer Iliad 19.97)
[1.1] PERSES, ALKAIOS, STHENELOS, HELEIOS, MESTOR, ELEKTRYON, GORGOPHONE (by Andromeda) (Apollodorus 2.49)
[1.3] PERSES (by Andromeda) (Herodotus 7.61.1)
[1.4] GORGOPHONE (Pausanias 3.1.4, 4.2.4, 2.21.7)
[1.5] KYNOUROS (Pausanias 3.2.2)
[1.6] ELEKTYRON (Diodorus Siculus 4.9.1)
[1.2] ALKAIOS, STHENELOS, AELIOS, MESTOR, ELEKTRYON (by Andromeda) (Scholiast on Hom. Il. 19.115)
[1.3] ALKAIOS, STHENELOS, MESTOR, ELEKTRYON (by Andromeda) (Scholiast on Apoll. Rhod. 1.147)

ENCYCLOPEDIA

PERSEUS (Perseus). The  famous Argive hero, was a son of Zeus and Danae,
and a grandson of Acrisius (Hom. Il. xiv. 310; Hes. Scut. Herc. 229). Acrisius,
who  had  no  male  issue,  consulted  the  Pythian  oracle,  and  received  the
answer,  that  if  Danae  should  give  birth  to  a  son,  he  would  kill  his  father.
Acrisius,  accordingly,  shut  up  his  daughter  in  a  subterraneous  apartment,
made of brass or stone (Soph. Ant. 947; Lycoph. 838 ; Horat. Carm.  iii. 16).
But  Zeus  having metamorphosed  himself  into  a  shower  of  gold,  came  down
upon her through the roof of the apartment, and became by her the father of
Perseus. From this circumstance Perseus is sometimes called chrusopatros or
aurigena  (Lycoph.  838;  Ov.  Met.  v.  250).  When  Acrisius  discovered  that
Danaë had given birth  to a son, he  threw both mother and son  into a chest,
and put  them out  to  sea; but Zeus  caused  the  chest  to  land  in  the  island of
Seriphos,  one  of  the  Cyclades, where Dictys,  a  fisherman,  found  them,  and
carried  them  to  his  brother,  king  Polydectes.  According  to  a  later  or  Italian
tradition,  the  chest  was  carried  to  the  coast  of  Italy,  where  king  Pilumnus
married  Danaë,  and  founded  Ardea  (Virg.  Aen.  vii.  410;  Serv.  ad  Aen.  vii.
372);  or  Danaë  is  said  to  have  come  to  Italy  with  two  sons,  Argus  and
Argeus, whom she had by Phineus, and took up her abode on the spot where
Rome  was  afterwards  built  (Serv.  ad  Aen.  viii.  345).  But,  according  to  the
common  story,  Polydectes,  king  of  Seriphos,  made  Danae  his  slave,  and
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War Against Dionysos

EPISODE 7 :
The Death of Perseus

APPENDIX 1 :
Children & Descendants

APPENDIX 2 : 
Hero Cult of Perseus

APPENDIX 3 :
Historical Miscellany

courted  her  favour,  but  in  vain;  and  in  order  to  obtain  the  undisturbed
possession of her, he sent off Perseus, who had in the meantime grown up to
manhood,  to  the  Gorgons,  to  fetch  the  head  of  Medusa,  which  he  said  he
would  give  to  Hippodameia  as  a  wedding  present  (Tzetz.  ad  Lyc.  838).
Another  account  again  states  that  Polydectes  married  Danaë,  and  caused
Perseus to be brought up  in the temple of Athena. When Acrisius  learnt  this,
he went to Polydectes, who, however, interfered on behalf of the boy, and the
latter promised not to kill his grandfather. Acrisius. however, was detained in
Seriphos by storms, and during that time Polydectes died. During the funeral
gaines the wind carried a disk thrown by Perseus against the head of Acrisius,
and killed him, whereupon Perseus proceeded to Argos and took possessions
of  the  kingdom  of  his  grandfather  (Hygin.  Fab.  63).  But  to  return  to  the
common  tradition,  Athena,  with  whom  Medusa  had  ventured  to  contend  for

the  prize  of  beauty,  first  showed  to  Perseus  the  head  of  Gorgo  in  images,  near  the  town  of  Diecterion  in
Samos, and advised him to be unconcerned about  the  two  immortal Gorgons, Stheno and Euryale. Perseus
then went first to the Graeae, the sisters of the Gorgons, took from them their one tooth and their one eye,
and did not restore them to the Graeae until they showed him the way to the nymphs; or he cast the tooth
and the eye into lake Triton, so that the Graeae were no longer able to guard the Gorgons (Hygin. Poet. Astr.
ii. 12). The nymphs provided Perseus with winged sandals, a bag, and the helmet of Hades, which rendered
him invisible, Hermes with a sickle, and Athena with a mirror (Hes. Scut. Her. 220, 222 ; Eurip. Elect. 460;
Anthol. Palat. ix. 557; comp. Hygin. Poet. Astr. ii. 12; Theon, ad Arat. p. 29). Being thus armed, he went to
the Gorgons, who dwelt near Tartessus on the coast of the Ocean, whose heads were covered, like those of
serpents, with scales, and who had  large tusks  like boars, brazen hands, and golden wings. He found them
asleep, and cut off the head of Medusa,  looking at her figure through the mirror,  for a  look at the monster
herself would have changed him into stone. Perseus put her head into the bag which he carried on his back,
and as he went away, he was pursued by the winged Gorgons (Hes. Scut. Here. 230 ; Paus. v. 118. § 1). On
his return he visited Aethiopia, where he saved and married Andromeda, by whom he became the father of
Perses,  whom  he  left  with  Cepheus.  During  this  journey  Perseus  is  also  said  to  have  come  to  the
Hyperboreans, by whom he was hospitably received (Pind. Pyth. x. 50), and to Atlas, whom, by the head of
Gorgo, he changed into the mountain of the same name (Ov. Met.  iv. 655; Serv. ad Aen.  iv. 246). Phineus,
the brother of Cepheus, was  likewise changed  into stone, and when Perseus  returned  to Seriphos he  found
his mother with Dictys in the temple, whither she had fled from the embraces of Polydectes. Perseus found
the  latter  at  a  repast,  and metamorphosed  him  and  all  his  guests,  and,  some  say,  the  whole  island,  into
stone  (Pind. Pyth.  xii.  21;  Strab.  x.  p.  487),  and  presented  the  kingdom  to Dictys.  Perseus  then  gave  the
winged  sandals  and  the  helmet  to  Hermes,  who  restored  them  to  the  nymphs  and  to  Hades,  and  Athena
received the head of Gorgo, which was put on the shield or breastplate of  the goddess. Hereupon Perseus
went  to  Argos,  accompanied  by  Cyclopes,  skilled  in  building  (Schol.  ad  Eurip.  Or.  953),  by  Danaë,  and
Andromeda.  Acrisius,  remembering  the  oracle,  escaped  to  Larissa,  in  the  country  of  the  Pelasgians;  but
Perseus followed him, in order to persuade him to return (Paus. ii. 16. § 6). Some writers state that Perseus,
on his  return  to Argos.  found Proetus who had expelled his  brother Acrisius,  in possession of  the kingdom
(Ov. Met. v. 236, &c.); Perseus slew Proetus, and was afterwards killed by Megapenthes, the son of Proetus,
who avenged the death of his  father.  (Hygin. Fab. 244.) Some again  relate  that Proetus was expelled, and
went to Thebes. (Schol. ad Eurip. Phoen. 1109.) But the common tradition goes on thus: when Teutamidas,
king  of  Larissa,  celebrated  games  in  honour  of  his  guest  Acrisius,  Perseus,  who  took  part  in  them,
accidentally hit the foot of Acrisius, and thus killed him. Acrisius was buried outside the city of Larissa, and
Perseus,  leaving the kingdom of Argos to Megapenthes, the son of Proetus, received from him in exchange
the  government  of  Tiryns.  According  to  others,  Perseus  remained  in  Argos,  and  successfully  opposed  the
introduction of the Bacchic orgies. (Paus. ii. 20. § 3, 22. § 1 ; comp. Nonn. Dionys. xxxi. 25.) Perseus is said
to have founded the towns of Mideia and Mycenae. (Paus. ii. 15. § 4.) By Andromeda he became the father
of Alcaeus, Sthenelus, Heleius, Mestor, Electryon, Gorgophone, and Autochthe, (Apollod. ii. 4. §§ 15; Tzetz.
ad Lyc.  494, 838; Ov. Met.  iv.  606, &c.; Schol. ad Apollon. Rhod.  iv.  1091.)  Perseus was worshipped  as  a
hero in several places, e.g. between Argos and Mycenae, in Seriphos, and at Athens, where he had an altar
in common with Dictys and Clymene. (Paus. ii. 18. § 1.) Herodotus (ii. 91) relates that a temple and a statue
of Perseus existed at Chemnis in Egypt, and that the country was blessed whenever he appeared.

Source: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.

PRELUDE : FEUD OF AKRISIOS & PROITOS

CHARACTERS

ABAS, King of Argos, grandson of Danaus, and a descendant of Io
AKRISIOS (Acrisius), King of Argos, grandfather of Perseus
PROITOS (Proeteus), King of Tiryns, feuding twin brother of Akrisios
IOBATES or Amphianax, King of Lykia, fatherinlaw of Proitos 
STHENEBOIA or Anteia, daughter of Iobates, wife of Proitos
KYKLOPES (Cyclopes), oneeyed giants who built the walls of Tiryns

PLACES

ARGOS, a kingdom in the Greek Peloponnese, and its chief town 
TIRYNS, a fortified town in Argos
LYKIA (Lycia), a kingdom on the Aegean coast of Anatolia (Turkey)

SYNOPSES

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 24  25 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"Abas [king of Argos] and Aglaia, daughter of Mantineus, had twin sons Akrisios and Proitos. These two were
at odds with each other while still in the womb, and when they had grown they warred over the kingdom. In
the course of fighting they became the first to develop the use of shields. Akrisios won and drove Proitos out
of Argos. Proitos made his way to Iobates, or, according to some, to Amphianax in Lykia, and married his
daughter, whom Homeros calls Anteia, although the tragic poets call her Stheneboia. Proitos’ fatherinlaw
with the Lykian army conducted him home again, where he seized Tiryns, which had been walled for him by
the Kyklopes. The two brothers then split up all of Argeia between them and settled down, Akrisios lord of
Argos, and Proitos lord of Tiryns.”

Pausanias, Description of Greece 2. 16. 2  3 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
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"The sons of Abas, the son of Lynkeus, divided the kingdom between themselves; Akrisios remained where he
was at Argos, and Proitos took over the Heraaion (Temple of Hera), Mideia, Tiryns, and the Argive coast
region. Traces of the residence of Proitos in Tiryns remain to the present day."

K1.12 DANAE,
ZEUS AS GOLD

K1.14 DANAE,
ZEUS AS GOLD

   

EPISODE 1 : DANAE & THE GOLDEN SHOWER

CHARACTERS

AKRISIOS (Acrisius), King of Argos, father of Danae, grandfather of Perseus
EURYDIKE (Eurydice), wife of Akrisios, grandmother of Perseus
PROITOS (Proetus), King of Tiryns, feuding twinbrother of Akrisios 
DANAE, an Argive princess, daughter of Akrisios, mother of Perseus by Zeus
ZEUS, King of the Gods
DIKTYS, a fisherman of the island Seriphos, fosterfather of Perseus
KLYMENE, wife of Diktys 
SEILENOS (Silenus), a rustic god, leader of the Satyrs

PLACES

ARGOS, a kingdom in the Greek Peloponnese and its chief town
SERIPHOS, Island in the Aegean sea, south of mainland Greece

SYNOPSES

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 26 & 34 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"To Akrisios and Eurydike, Lakedaimon’s daughter, was born a daughter Danae . . . While Akrisios was making
oracular inquiry into the problem of fathering sons, the god informed him that a son born of his daughter
would slay him. In fear Akrisios constructed a bronze chamber beneath the earth, where he kept Danae under
guard. Now some say that Proitos seduced her, which led to the hard feelings between the brothers, but others
say that Zeus had sex with her by changing himself into gold that streamed in through the ceiling and down
into her womb. When Akrisios later learned that she had given birth to Perseus, not believing that Zeus
seduced her, he cast his daughter out to sea with her son on an ark. The ark drifted ashore at Seriphos, where
Diktys recovered the child and brought him up.”

PseudoHyginus, Fabulae 63 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"Danae was the daughter of Acrisius and Aganippe. A prophecy about her said that the child she bore would kill
Acrisius, and Acrisius, fearing this, shut her in a stonewalled prison. But Jove [Zeus], changing into a shower
of gold, lay with Danae, and from this embrace Perseus was born. Because of her sin her father shut her up in
a chest with Perseus and cast it into the sea. By Jove’s [Zeus’] will it was borne to the island of Seriphus, and
when the fisherman Dictys found it and broke it open, he discovered the mother and child. He took them to
King Polydectes, who married Danae and brought up Perseus in the temple of Minerva [Athena]."

The story of Danae was told in lost plays by Aeschylus, The NetDraggers, Euripides, Danae, and Sophocles,
Danae.

OTHER QUOTES

Homer, Iliad 14. 319 ff (trans. Lattimore) (Greek epic C8th B.C.) :
"Zeus who gathers the clouds answered her [Hera] : `. . . Never before has love for any goddess or woman so
melted about the heart inside me, broken it to submission, as now: not that time . . . when I loved Akrisios'
daughter sweetstepping Danaë, who bore Perseus to me, preeminent among all men."

Pindar, Pythian Ode 12. 16 ff (trans. Conway) (Greek lyric C5th B.C.) :
"[Perseus] that son of Danaë . . . he who, men tell, was from a flowing stream of gold betotten."

Aeschylus, The NetDraggers (lost satyr play) (Greek tragedy C5th B.C.) :
The first play of Aeschylus' Perseus trilogy, The NetDraggers (or Diktyoulkoi) was a satyrplay which
described the arrival of the chest containing Danae and her infant son Perseus on the island of Seriphos. The
Netdraggers of the title were the Satyrs who fished the chest to shore.

Aeschylus, Fragment 274 The NetDraggers (from Papyri) (trans. LloydJones) :
[Diktys sights the chest containing Danae in the sea and summon the Satyrs to help him drag it ashore. N.B. It
is not clear who Diktys is talking with.]
"? : Can you see . . ?
Diktys : I can see. . . 
? : What do you want me to look out for? . .
Diktys : In case anywhere . . in the sea. . .
? : Not a sign; so far as I can see, the sea’s a millpond.
Diktys : Look now at the crannies of the cliffs by the shore.
? : All right, I’m looking. . . Good Lord, what am I to call this! Is it a monster of the sea that meets my eyes, a
grampus or a shark or a whale (ketos)? Lord Poseidon and Zeus of the deep, a fine gift to send up from the
sea . . .!
Diktys : What gift of the sea does your net conceal? It’s covered with seaweed like. . . Is it some warm
blooded creature? Or has the Old Man of the Islands [Nereus or Proteus] sent us something in a chest? How
tremendously heavy it is! the work’s not going ahead! I’ll shout and raise an alarm. Hallo There! Farmers and
ditchers, this way, all of you! Herdsmen and shepherds, anyone in the place! Coastal folk and all you other
toilers of the sea!"
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Aeschylus, Fragment 275 The NetDraggers (from Papyri Oxyrhynchus) : 
[Silenos and the Satyrs have dragged the chest containing Danae and her baby Perseus ashore. Silenos offers
her refuge in competition with Diktys, but his Satyrsons threaten to violate her :]
"Silenos : I call upon . . (lacuna) and the gods to witness what I now proclaim to the whole company. But
whatever you [Danae] do, don’t rush recklessly away from us; understand at last and accept me as a most
kindly protector and supporter. Why, look, the boy [Perseus] is greeting me with friendly words, as he would
his respected grandmother. Won’t he always be the same towards me, as time goes on?
Danae : Rivers of Argos and gods of my fathers, and you, Zeus, who bring my ordeal to such an end! Will you
give me to these beasts [Silenos and the lusty Satyrs], so that they may outrage me with their savage
onslaughts, or so that I endure in captivity the worst of tortures? Anyhow, I shall escape. Shall I then knot
myself a noose, applying a desperate remedy against this torture, so that no one may put me to sea again,
neither a lascivious beast nor a father? No, I am afraid to! Zeus, send me some help in this plight, I beg you!
for you were guilty of the greater fault, but it is I who have paid the full penalty. I call upon you to set things
right! You have heard all I have to say.
Chorus [of Satyrs] : Look, the little one [Perseus] is smiling sweetly as he looks on his [Silenos'] shining
raddled bald pate. . . 
Silenos : . . (lacuna) if I don’t rejoice in the sight of you. Damnation take Diktys, who is trying to cheat me of
this prize behind my back! [To Perseus.] Come here, my dearie! [He makes chuckling noises.] Don’t be
frightened! Why are you whimpering? Over here to my sons, so that you can come to my protecting arms,
dear boyI’m so kind, and you can find pleasure in the martens and fawns and the young porcupines, and
can make a third in bed with your mother and with me your father. And daddy shall give, the little one his fun.
And you shall lead a healthy life, so that one day, when you’ve grown strong, you yourselffor your father’s
losing his grip on his fawnkilling footworkyou yourself shall catch beasts without a spear, and shall give
them to your mother for dinner, after the fashion of her husband’s family, amongst whom you’ll be earning
your keep.
Chorus [of Satyrs] : Come now, dear fellows, let us go and hurry on the marriage [with Danae], for the time
is ripe for it and without words speaks for it. Why, I see that already the bride is eager to enjoy our love to
the full. No wonder: she spent a long time wasting away all lonely in the ship beneath the foam. Well, now
that she has before her eyes our youthful vigour, she rejoices and exults; such is the bridegroom that by the
bright gleam of Aphrodite’s torches."

Euripides, Danae (lost play) (Greek tragedy C5th B.C.) :
The Greek tragedian Euripides wrote a play describing the story of Danae.

Sophocles, Danae (lost play) (Greek tragedy C5th B.C.) :
Sophocles followed Aeschylus and Euripides with his Danae.

Herodotus, Histories 6. 53 (trans. Godley) (Greek historian C5th B.C.) :
"The Greeks recount these kings of the Dorians as far back as Perseus son of Danaethey make no mention of
the god [Zeus as father of Perseus]and prove these kings to be Greek; for by that time they had come to be
classified as Greeks. I said as far back as Perseus, and I took the matter no further than that, because no one
is named as the mortal father of Perseus, as Amphitryon is named father of Herakles . . . Danae [was the]
daughter of Akrisios."

Herodotus, Histories 7. 61 : 
"Perseus son of Danae and Zeus."

Apollonius Rhodius, Argonautica 4. 1090 ff (trans. Seaton) (Greek epic C3rd B.C.) :
"For fathers are all too jealous against their children . . . What woes did Danae endure on the wide sea through
her sire's mad rage!"

Lycophron, Alexandra 838 (trans. Mair) (Greek poet C3rd B.C.) :
"The eagle son [Perseus] of the golden Sire."

Strabo, Geography 10. 5. 10 (trans. Jones) (Greek geographer C1st B.C. to C1st A.D.) :
"Seriphos, the scene of the mythical story of Diktys, who with his net drew to land the chest in which were
enclosed Perseus and his mother Danae, who had been sunk in the sea by Akrisios the father of Danae; for
Perseus was reared there."

Pausanias, Description of Greece 2. 18. 1 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"Diktys and Klymene, who are called the saviours of Perseus."

Pausanias, Description of Greece 2. 23. 7 : 
"The Argives have other things worth seeing [in their town]; for instance, an underground building over which
was the bronze chamber which Akrisios once made to guard his daughter. Perilaus [historical], however, when
he became tyrant, pulled it down."

Diodorus Siculus, Library of History 4. 9. 1 (trans. Oldfather) (Greek historian C1st B.C.) :
"Perseus was the son of Danaê, the daughter of Akrisios, and Zeus."

PseudoHyginus, Fabulae 155 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"Sons of Jove [Zeus] . . . Perseus by Danae, daughter of Acrisius."

Ovid, Metamorphoses 4. 607 ff (trans. Brookes More) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"But Acrisius the son of Abas, of the Cadmean race, remained to banish Bacchus from the walls of Argos, and
to lift up hostile arms against that deity, who he denied was born to Jove. He would not even grant that
Perseus from the loins of Jupiter [Zeus] was got of Danae in the showering gold. So mighty is the hidden
power of truth, Acrisius soon lamented that affront to Bacchus, and that ever he refused to own his grandson."

Ovid, Metamorphoses 4. 697 ff : 
"I [Perseus], who am the son of Regal Jove [Zeus] and her whom he embraced in showers of gold, leaving her
pregnant in her brazen cell."

Ovid, Metamorphoses 5. 11 : 
"Jupiter [Zeus], dissolved in showers of imitation gold."

Ovid, Metamorphoses 5. 250 : 
"[Perseus] her [Athena's] goldbegotten brother."
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Ovid, Metamorphoses 6. 113 : 
"He [Zeus] courted lovely Danae luring her as a gleaming shower of gold."

Ovid, Metamorphoses 11. 117 ff : 
"When he [Midas of the goldentouch] washed his hands in liquid streams, the lustrous drops upon his hands
might have been those which once astonished Danae."

Nonnus, Dionysiaca 7. 110 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) : 
"Eros . . . took out the divine quiver, in which were kept apart twelve firefed arrows for Zeus, when his desire
turned towards one or another of mortal women for a bride. Right on the back of his quiver of lovebolts he had
engraved with letters of gold a sentence in verse for each . . . `The fourth shall call to Danaë a golden bed
companion.'”

Nonnus, Dionysiaca 8. 124 ff : 
"Zeus and his rain did not sleep a second time with Danaë; after the seals of the ironbound prison the bride
went asailing and had to blame her golden wedding for her lovegift of the brineher hutch sailing with her on
the sea floated where the shifting winds did blow!"

Nonnus, Dionysiaca 8. 286 ff :
“By Danaë’s opulent wooing I pray, grant me this grace . . . I too should have been glad to see a wedding of
gold, Zeus of the Rain, if the mother of Perseus had not first stolen that honour from thee."

H1.2 DANAE,
INFANT PERSEUS

H1.3 DANAE,
AKRISIOS, PERSEUS

H1.4 DANAE,
AKRISIOS, PERSEUS

 

EPISODE 2 : QUEST FOR THE GORGON'S HEAD

CHARACTERS

PERSEUS, the hero, son of Zeus and Danae
DANAE, mother of Perseus
DIKTYS (Dictys), a fisherman of Seriphos, fosterfather of Perseus
POLYDEKTES (Polydectes), King of Seriphos
OINOMAOS (Oenomaus), King of Pisa in Elis, killed the suitors of his daughter in a chariot race 
HIPPODAMEIA, daughter of Oinomaos, (her daughters would one day marry Perseus' sons)

MEDOUSA (Medusa), one of the Gorgones, the only mortal sister
GORGONES (Gorgons), three monstrous women with serpenthair, wings, and claws 
PHORKIDES or GRAIAI (Graeae), three old sea hags, sisters of the Gorgones
NYMPHAI (Nymphs), three beautiful maidens, keepers of the treasures of the gods
HERMES, God of Travellers, helpmate of Perseus
ATHENE, Goddess Patron of Heroes, helpmate of Perseus
POSEIDON, God King of the Sea, lover of Medousa 
PEGASOS, winged horse, born from Medousa's neck
KHRYSAOR (Chrysaor), a giant, born from Medousa's neck

PLACES

SERIPHOS, Island in the Aegean sea, south of mainland Greece 
ERYTHEIA, Island of the Gorgones, either in the Red Sea or Atlantic Ocean opposite North Africa
SARPEDON or KISTHENE, Island of the Gorgones, in the Red Sea, between Africa and Arabia
LIBYA, Greek name for the continent of Africa

SYNOPSES

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 36  42 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
“The ruler of Seriphos was Polydektes, Diktys’ brother. He fell in love with Danae, but was unable to have sex
with her, now that Perseus was a grown man, so he got together his friends, Perseus among them, and told
them he was collecting contributions to offer for the hand of Hippodameia, daughter of Oinomaos. He asked
for horses from the others, but, because he got no horses from Perseus and because Perseus had said that he
would not deny Polydektes even the Gorgo’s head, he assigned him the task of fetching that very object.
So with Hermes and Athene as his guides Perseus sought out the Phorkides (daughters of Phorkys), who were
named Enyo, Pephredo, and Deino. The three of them possessed only one eye and one tooth among them,
which they took turns using. Perseus appropriated these and when they demanded them back, he said he
would return them after they had directed him to the Nymphai. These Nymphai had in their possession winged
sandals and the kibisis, which they say was a knapsack. (Pindaros and Hesiodos in the Shield of Herakles,
describe Perseus as follows : `The head of a terrible monster, Gorgo, covered all his back, and a kibisis held
it.’ It is called a kibisis because clothing and food are placed in it.). They also had the helmet of Haides. When
the Phorkides had led Perseus to the Nymphai, he returned them their tooth and eye. Approaching the
Nymphai he received what he had come for, and he flung on the kibisis, tied the sandals on his ankles, and
placed the helmet on his head. With the helmet on he could see whomever he cared to look at, but was
invisible to others.
Perseus took flight and made his way to the Okeanos, where he found the Gorgones sleeping. Their names
were Stheno, Euryale, and the third was Medousa, the only mortal one : thus it was her head that Perseus was
sent to bring back. The Gorgones’ heads were entwined with the horny scales of serpents, and they had big
tusks like hogs, bronze hands, and wings of gold on which they flew. All who looked at them were turned to
stone. Perseus, therefore, with Athena guiding his hand, kept his eyes on the reflection in a bronze shield as
he stood over the sleeping Gorgones, and when he saw the image of Medousa, he beheaded her. (As soon as
her head was severed there leaped from her body the winged horse Pegasos and Khrysaor, the father of
Geryon. The father of these two was Poseidon.) Perseus then placed the head in the kibisis and headed back
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again, as the Gorgones pursued him through the air. But the helmet kept him hidden, and made it impossible
for them to identify him.”

PseudoHyginus, Astronomica 2. 13 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"He is said to have come to the stars because of his nobility and the unusual nature of his conception. When
sent by Polydectes, son of Magnes, to the Gorgones, he received from Mercurius [Hermes], who is thought to
have loved him, talaria and petasus, and, in addition, a helmet which kept its wearer from being seen by an
enemy. So the Greeks have called it the helmet of Haides [the Unseen], though Perseus did not, as some
ignorant people interpret it, wear the helmet of Orcus [Haides] himself, for no educated person could believe
that. He is said, too, to have received from Vulcanus [Hephaistos] a knife made of adamant, with which he
killed Medusa the Gorgon. The deed itself no one has described. But as Aeschylus, the writer of tragedies, says
in his Phorcides, the Graeae were guardians of the Gorgons. We wrote about them in the first book of the
Genealogiae. They are thought to have had but one eye among them, and thus to have kept guard, watch one
taking it in her turn. This eye Perseus snatches, as one was passing it to another, and threw is in Lake
Tritonis. So, when the guards were blinded, he easily killed the Gorgon when she was overcome with sleep.
Minerva [Athena] is said to have the head on her breastplate. Euhemerus says the Gorgon was killed by
Minerva."

This part of Perseus' story of Perseus was the theme of a number of lost plays, including a Perseus by Pratinus
of Phlius, a Phorcides by Aeschylus, a Dictys by Euripides, a Perseus by Aristias of Phlius, and a Phorcides by
Timocles of Athens.

P23.1A PERSEUS,
MEDOUSA

P23.6 PERSEUS,
MEDOUSA

P23.7 PERSEUS,
MEDOUSA

P24.1 PERSEUS,
THE GRAIAI

OTHER QUOTES

Hesiod, Theogony 274 ff (trans. EvelynWhite) (Greek epic C8th or C7th B.C.) :
"Gorgones who dwell beyond glorious Okeanos in the frontier land towards Night where are the clearvoiced
Hesperides, Sthenno, and Euryale, and Medousa who suffered a woeful fate: she was mortal, but the two were
undying and grew not old. With her lay the Darkhaired One [Poseidon] in a soft meadow amid spring flowers.
And when Perseus cut off her head, there sprang forth great Khrysaor and the horse Pegasos who is so called
because he was born near the springs (pegae) of Okeanos."

Hesiod, Shield of Heracles 216 ff (trans. EvelynWhite) (Greek epic C8th or C7th B.C.) :
"[Amongst the scenes depicted on the shield of Herakles :] There, too, was the son of richhaired Danae, the
horseman Perseus: his feet did not touch the shield and yet were not far from itvery marvellous to remark,
since he was not supported anywhere; for so did the famous Lame One [Hephaistos] fashion him of gold with
his hands. On his feet he had winged sandals, and his blacksheathed sword was slung across his shoulders by
a crossbelt of bronze. He was flying swift as thought. The head of a dreadful monster, the Gorgo, covered the
broad of his back, and a bag of silvera marvel to seecontained it: and from the bag bright tassels of gold
hung down. Upon the head of the hero lay the dread cap of Aides which had the awful gloom of night. Perseus
himself, the son of Danae, was at full stretch, like one who hurries and shudders with horror. And after him
rushed the Gorgones, unapproachable and unspeakable, longing to seize him : as they trod upon the pale
adamant, the shield rang sharp and clear with a loud clanging. Two serpents hung down at their girdles with
heads curved forward: their tongues were flickering, and their teeth gnashing with fury, and their eyes glaring
fiercely. And upon the awful heads of the Gorgones great Phobos (Fear) was quaking."

Pindar, Pythian Ode 12. 8 ff (trans. Conway) (Greek lyric C5th B.C.) :
"The art that long ago Pallas Athene invented [the flute], weaving in music's rich refrain the ghoulish dirge of
the fierceheareted Gorgones. From those dread maidens' lips was heard streaming, and from those writhing
serpent heads untouchable, whenPerseus o'er [Medousa] the third of those fell sisters launched his cry of
triumph, and bropught fatal doom to Seriphos by the seadoom for that isle and for her people. Yes, for he
had made blind the grim offspring of Phorkys, and bitter the weddinggift he brought to Polydektes, thus to
end his mother's long slavery and enforced wedlockthat son of Danaë, who raped the head of the fair
cheeked Medousa; he who, men tell, was from a flowing stream of gold betotten. But when the goddess maid
delivered from these labours the man she loved, then she contrived the manifold melodies of the flute, to
make in music's notes an image of the shrill lamenting cries, strung from Euryale's ravening jaws. A goddess
found, but finding, gave the strain to mortal men to hold, naming it the tune of many heads."

Pindar, Pythian Ode 10. 30 ff (trans. Conway) (Greek lyric C5th B.C.) :
"[To the gatherings of the Hyperborean people . . . It was with these that Perseus the warrior chief once
feasted, entering their homes, and chanced upon their sacrifices unto the god, those famous offerings of
hecatombs of asses; for in their banquets and rich praise Apollon greatly delights . . . They dwell secure from
fate's remorseless vengeance. There with the breath of courage in his heart, unto that gathering of happy
men, by guidance of Athene, came long ago the son of Danaë, Perseus, who slew the Gorgo."
[N.B. Perseus travelled to the mythical land of the Hyperboreans in search of Nymphai who possessed three
magical treasures required for his task : the winged boots, the curved sword, and the kibisis or sack.]

Aeschylus, Phorcides (lost play) (Greek tragedy C5th B.C.) :
The Phorcides was the second of a trilogy of plays describing the story of Perseus. The plot revolved around
Perseus' quest for the head of Medousa. The Graiai (or Grey Ones), sisters of the Gorgones, formed the
chorus.

Aeschylus, Fragment 145 Phorcides (from Athenaeus, Deipnosophists ix. 65) (trans. Weir Smyth) (Greek
tragedy C5th B.C.) :
"[Perseus enters the cave of the Gorgones :] Into the cave he rushed like a wild boar."

Euripides, Alcestis 511 ff (trans. Vellacott) (Greek tragedy C5th B.C.) :
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"He turns away as he reaches out his hand behind him and grasps her hand. There, I stretch it out, as if I were
cutting off a Gorgo's head."  Euripides, Alcestis 511

Lycophron, Alexandra 838 ff (trans. Mair) (Greek poet C3rd B.C.) :
"The harvester who delivered of her pains in birth of horse and man the stonyeyed weasel whose children
sprang from her neck. Fashioning men as statues from top to toe he shall envelop them in stonehe that stole
the lamp of his three wandering guides."
[N.B. the harvester" is Perseus ; "the weasel" Medousa ; "the horse and man" Pegasos and Khrysaor ; "the
wandering guides" the Graiai.]

Quintus Smyrnaeus, Fall of Troy 10. 190 ff (trans. Way) (Greek epic C4th A.D.) :
"[Amongst the scenes depicted on the quiver of Herakles :] There Perseus slew Medousa gorgoneyed by the
stars' baths and utmost bounds of earth and fountains of deepflowing Okeanos, where night in the far west
meets the setting sun."

Pausanias, Description of Greece 3. 17. 3 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"On the bronze [of the temple of Athene of the Bronze House] are wrought in relief many [images] . . . There
are also represented Nymphai bestowing upon Perseus, who is starting on his enterprise against Medousa in
Libya, a cap and the shoes by which he was to be carried through the air."

Pausanias, Description of Greece 1. 23. 7 :
"I remember looking at other things also on the Athenian Akropolis . . . [including] Myron's Perseus after
beheading Medusa."

Pausanias, Description of Greece 2. 27. 2 :
"On the seat [of Asklepios at Epidauros in Argolis] are wrought in relief the exploits of Argive heroes, that of
Bellerophontes against the Chimaera, and Perseus, who has cut off the head of Medousa."

Pausanias, Description of Greece 3. 18. 11 :
"[Amongst the reliefs on the throne of Apollon at Amyklai in Lakedaimonia :] Perseus, too, is represented
killing Medousa."

Pausanias, Description of Greece 5. 18. 5 :
"[Amongst the reliefs carved into the chest of Kypselos at Olympia :} The sisters of Medousa, with wings, are
chasing Perseus, who is flying. Only Perseus has his name inscribed on him."

Pausanias, Guide to Greece 2. 21. 5  6 : 
[The following account is a late Greek rationalisation of the Medousa myth :]
"Not far from the building in the marketplace of Argos is a mound of earth, in which they say lies the head of
the Gorgon Medousa. I omit the miraculous, but give the rational parts of the story about her. After the death
of her father, Phorkys, she reigned over those living around Lake Tritonis, going out hunting and leading the
Libyans to battle. On one such occasion, when she was encamped with an army over against the forces of
Perseus, who was followed by picked troops from the Peloponnesos, she was assassinated by night. Perseus,
admiring her beauty even in death, cut off her head and carried it to show the Greeks.
But Prokles, the son of Eukrates, a Carthaginian, thought a different account more plausible than the
preceding. It is as follows. Among the incredible monsters to be found in the Libyan desert are wild men and
wild women. Prokles affirmed that he had seen a man from them who had been brought to Rome. So he
guessed that a woman wandered from them, reached Lake Tritonis, and harried the neighbours until Perseus
killed her; Athena was supposed to have helped him in this exploit, because the people who live around Lake
Tritonis are sacred to her."

Diodorus Siculus, Library of History 3. 52. 4 (trans. Oldfather) (Greek historian C1st B.C.) :
"[Diodorus attempts a rational explanation of the Gorgonmyth, cf. Pausanias above :] Now there have been in
Libya a number of races of women who were warlike and greatly admired for their manly vigour; for instance,
tradition tells us of the race of the Gorgones, against whom, as the account is given, Perseus made war, a
race distinguished for its valour; for the fact that it was the son of Zeus, the mightiest Greek of his day, who
accomplished the campaign against these women, and that this was his greatest Labour may be taken by any
man as proof of both the preeminence and the power of the women we have mentioned. Furthermore, the
manly prowess of those of whom we are now about to write presupposes an amazing preeminence when
compared with the nature of the women of our day. [Diodorus then goes on to describe a legendary tribe of
Libyan Amazonwomen.]"

Diodorus Siculus, Library of History 4. 40. 2 :
"Perseus and certain others had gained glory which was held in everlasting remembrance from the campaigns
which they had waged in foreign lands and the hazard attending the labours they had performed."

Ovid, Metamorphoses 4. 697 ff (trans. Brookes More) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"I, Perseus, who destroyed the Gorgon, wreathed with snakehair, I, who dared on waving wings to cleave
etherial air."

Ovid, Metamorphoses 4. 769 ff : 
"One of the dinnercompanions [at the wedding of Perseus and Andromeda] asked in turn, `Now, valiant
Perseus, pray tell the story of the deed, that all may know, and what the arts and power prevailed, when you
struck off the serpentcovered head.'
`There is,' continued Perseus of the house of Agenor, `There is a spot beneath cold Atlas, where in bulwarks
of enormous strength, to guard its rocky entrance, dwelt two sisters, born of Phorcys. These were wont to
share in turn a single eye between them: this by craft I got possession of, when one essayed to hand it to the
other.I put forth my hand and took it as it passed between: then, far, remote, through rocky pathless crags,
over wild hills that bristled with great woods, I thence arrived to where the Gorgon dwelt. Along the way, in
fields and by the roads, I saw on all sides men and animalslike statuesturned to flinty stone at sight of
dread Medusa's visage. Nevertheless reflected on the brazen shield, I bore upon my left, I saw her horrid face.
When she was helpless in the power of sleep and even her serpenthair was slumberbound, I struck, and took
her head sheer from the neck.To winged Pegasus the blood gave birth, his brother also, twins of rapid wing.'
So did he speak, and truly told besides the perils of his journey, arduous and longHe told of seas and lands
that far beneath him he had seen, and of the stars that he had touched while on his waving wings."

Ovid, Metamorphoses 5. 250 ff : 
"Through all these mighty deeds Pallas, Minerva [Athena], had availed to guide her goldbegotten brother
[Perseus]."
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Propertius, Elegies 3. 22 (trans. Goold) (Roman elegy C1st B.C.) :
"The Gorgon’s head which the hand of Perseus severed."

Statius, Thebaid 1. 544 ff (trans. Mozley) (Roman epic C1st A.D.) :
"Thereon [a cup] was embossed work of images: all golden, a winged youth [Perseus] holds the snaketressed
Gorgon’s severed head, and even upon the momentso it seemsleaps up into the wandering breeze; she
almost moves her heavy eyes and dropping head, and even grows pale in the living gold."

Valerius Flaccus, Argonautica 1. 68 (trans. Mozley) (Roman epic C1st A.D.) :
"Had he but Perseus’ winged sandals."

Nonnus, Dionysiaca 24. 270 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"Nimbleknee Perseus, waving his winged feet, held his course near the clouds, a wayfarer pacing through the
air . . . He crept up on tiptoe, keeping his footfall noiseless, and with hollowed hand and robber’s fist caught
the roving eye of Phorkys’ unsleeping daughter [the Graia], then shore off the snaky swathe of one Medousa,
while her womb was still burdened and swollen with young, still in foal of Pegasos; what good if the sickle
played the part of childbirth Eileithyia, and reaped the neck of the pregnant Gorgon, firstfruits of a
horsebreeding neck? There was no battle when swiftshoe Perseus lifted the lifeless token of victory, the snaky
sheaf of Gorgon hair, relics of the head dripping drops of blood, gently wheezing a halfheard hiss through the
severed throats . . . Perseus fled with flickering wings trembling at the hiss of mad Sthenno’s hairy snakes,
although he bore the cap of Haides and the sickle of Pallas [Athena], with Hermes’ wings though Zeus was his
father; he sailed a fugitive on swiftest shoes, listening for no trumpet but Euryale’s bellowinghaving
despoiled a little Libyan hole!"

Nonnus, Dionysiaca 25. 64 ff : 
"He [Perseus] laid ambush for the sentinel eye of Phorkys, the ball of the sleepless eye that passed from hand
to hand, giving each her share under the wing of sleep in turn.”

Nonnus, Dionysiaca 26. 52 : 
"The round island of the Graiai [lay somewhere beyond India].”

Nonnus, Dionysiaca 30. 264 ff : 
"Have you set foot in Libya? Have you had the task of Perseus? Have you seen the eye of Sthenno which turns
all to stone, or the bellowing invincible throat of Euryale herself? Have you seen the tresses of viperhair
Medousa, and have the open mouths of her tangled serpents run round you? . . . Akrisios’ daughter [Danae]
bore the Gorgonslayer, a son worthy of my Zeus, for winged Perseus did not throw down my [Athena’s] sickle,
and he thanked Hermeias for lending his shoes . . . the Hesperides sing him who cut down Medousa."

Nonnus, Dionysiaca 31. 13 ff : 
"Perseus was ferrying across to the thirsty stretches of Libya, swimming on his wings and circling in the air a
quickfoot knee. He had taken the travelling eye of Phorkys’ old oneeyed daughter unsleeping [the Graia]; he
dived into the dangerous cave [of the Gorgones], reaped the hissing harvest by the rockside, the firstfruits of
curling hair, sliced the Gorgon’s teeming throat and stained his sickle red. He cut off the head and bathed a
bloodstained in the viperish dew; then as Medousa was slain, the neck was delivered of its twin birth, the
Horse [Pegasos] and the Boy [Khrysaor] with the golden sword."

Suidas s.v. Aidos kune (trans. Suda On Line) (Byzantine Greek Lexicon C10th A.D.) :
"Aidos kune (helmet of Hades) : A proverb [applied] to those concealing themselves with certain devices. For
such was the helmet of Haides, which Perseus used when he killed the Gorgon."

Suidas s.v. Medousa : 
"Medousa : She [who was] also called Gorgon. Perseus, the son of Danai and Pekos [Zeus], having learned all
the mystic apparitions and wanting to establish for himself his own kingdom, despised that of the Medes
[Persians]. And going through a great expanse of land he saw a virgin maiden, hideous and ugly, and turning
aside [to speak] to her, he asked `what is your name?' And she said, `Medousa'. And cutting off her head he
despatched her as he had been taught, and he hung it up, amazing and destroying all who saw it. The head he
called Gorgon, because of its sheer force."

For MORE information on Medousa and her sisters see GORGONES and GRAIAI
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EPISODE 3 : LIBYA & THE PETRIFICATION OF ATLAS

CHARACTERS

ATLAS, Titangod who held the heavens aloft on his shoulders, an ancestor of Perseus
Family Tree : Atlas – Taygeta – Lakedaimon – Eurydike – Danae – Perseus

PLACES

LIBYA, Greek name for the continent of Africa
MT ATLAS, mountain range in NorthWest Africa, towards the Atlantic Ocean
GARDEN OF HESPERIDES, mythical garden in the far west where the golden apples grew

Apollonius Rhodius, Argonautica 4. 1505 ff (trans. Rieu) (Greek epic C3rd B.C.) :
"A fearsome snake lay in the [Libyan] sand, sheltering from the midday sun. It was too sluggish to attack a
man who showed now wish to harm it, or to fly at anyone who shrank away. And yet, for any creature living
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on the face of Mother Earth, one drop of its black poison in his veins was short cut to the world below . . . For
when the godlike Perseus, whom his mother called Eurymedon, flew over Libye brining the Gorgon’s newly
severed head to the king, every drop of dark blood that fell from it to the ground produced a brood of these
serpents."

Ovid, Metamorphoses 4. 617 ff (trans. Brookes More) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"So mighty is the hidden power of truth, Acrisius soon lamented . . . that ever he refused to own his grandson;
for the one achieved high heaven, and the other, (as he bore the viperous monsterhead) on sounding wings
hovered a conqueror in the fluent air, over sands, Libyan, where the Gorgonhead dropped clots of gore, that,
quickening on the ground, became unnumbered serpents; fitting cause to curse with vipers that infested land.
Thence wafted by the neverconstant winds through boundless latitudes, now here now there, as flits a vapour
cloud in dizzy flight, downlooking from the lofty skies on earth, removed far, so compassed he the world.
Three times did he behold the frozen Bears, times thrice his gaze was on the Crab's bent arms. Now shifting to
the west, now to the east, how often changed his course? Time came, when day declining, he began to fear
the night, by which he stopped his flight far in the westthe realm of Atlaswhere he sought repose till Lucifer
might call Aurora's [Eos'] fires; Aurora chariot of the Day.
There dwelt huge Atlas, vaster than the race of man: son of Iapetus, his lordly sway extended over those
extreme domains, and over oceans that command their waves to take the panting coursers of the Sun, and
bathe the wearied Chariot of the Day. For him a thousand flocks, a thousand herds overwandered pasture
fields; and neighbour tribes might none disturb that land. Aglint with gold bright leaves adorn the trees,
boughs goldenwrought bear apples of pure gold. And Perseus spoke to Atlas, `O my friend, if thou art moved
to hear the story of a noble race, the author of my life is Jupiter [Zeus]; if valiant deeds perhaps are thy
delight mine may deserve thy praise.Behold of thee kind treatment I implorea place of rest.'
But Atlas, mindful of an oracle since by Themis, the Parnassian, told, recalled these words, `O Atlas! mark the
day a son of Jupiter [Zeus] shall come to spoil; for when thy trees been stripped of golden fruit, the glory shall
be his.' Fearful of this, Atlas had built solid walls around his orchard, and secured a dragon, huge, that kept
perpetual guard, and thence expelled all strangers from his land. Wherefore he said, `Begone! The glory of
your deeds is all pretense; even Jupiter, will fail your need.' With that he added force and strove to drive the
hesitating Alien from his doors; who pled reprieve or threatened with bold words. Although he dared not rival
Atlas' might, Perseus made this reply; `For that my love you hold in light esteem, let this be yours.` He said
no more, but turning his own face, he showed upon his left Medusa's head, abhorrent features.Atlas, huge
and vast, becomes a mountainHis great beard and hair are forests, and his shoulders and his hands
mountainous ridges, and his head the top of a high peak;his bones are changed to rocks. Augmented on all
sides, enormous height attains his growth; for so ordained it, ye, O mighty Gods! who now the heavens'
expanse unnumbered stars, on him command to rest."
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Myths of Perseus Part 1
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PERSEUS 2
 

Greek Name Transliteration Latin Spelling Translation

Περσευς Perseus Perseus Destroyer? (persô)

PERSEUS was one of the most celebrated of the Greek heroes. This
second page in the Perseus series begins with the story of his rescue of
Andromeda from the seamonster, and his rise to power in Greece. The
appendices contain additional information on his descendants and
historical hero cult.

EPISODE 4 : ANDROMEDA & THE SEA MONSTER

CHARACTERS

ANDROMEDA, Aithiopian princess, daughter of Kepheus, wife of Perseus 
KEPHEUS (Cepheus), King of Aithiopia, fatherinlaw of Perseus
KASSIEPEIA (Cassiepie), wife of Kepheus
PHINEUS, brother of Kepheus, betrothed of Andromeda
NEREIDES, Goddesses of the Sea
POSEIDON, God King of the Sea
KETOS (Cetus), seamonster sent by Poseidon
AITHIOPES, men of Ethiopia, allies of Phineus slain by Perseus

PLACES

AITHIOPIA (Ethiopia), kingdom on the Red Sea coast of Africa, south of Egypt
LIBYA, the Greek name for the continent of Africa
JOPPA, port city of Judaea, sometimes identified as the home of Kepheus and Andromeda 
ORACLE OF AMMON, oracle of an oasis in the Saharan desert, west of Egypt

SYNOPSES

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 43  44 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"Arriving in Aithiopia, which Kepheus ruled, Perseus came upon his daughter Andromeda laid out as a meal for
a ketos (sea monster). It seems that the king’s wife Kassiepeia had challenged the Nereides in beauty,
boasting that she outdid them all. As a result the Nereides were in a rage, and Poseidon in sympathetic anger
sent a floodtide upon the land and a ketos (sea monster) as well. The oracle of Ammon prophesied an end to
the trouble if Kassiepeia’s daughter Andromeda were served up to the monster as a meal, so Kepheus, pushed
to it by the Aithiopians, tied his daughter out on a rock. When Perseus saw her it was love at first sight, and
he promised to kill the ketos (sea monster) and rescue the girl in return for her hand. Oaths were sworn, after
which Perseus faced and slew the monster, and set Andromeda free.
Kepheus’ brother Phineus, who was previously engaged to Andromeda, conspired against Perseus, but Perseus
learned of the plot, and by displaying the Gorgo to Phineus and his colleagues in the conspiracy, turned them
instantly to stone.”

PseudoHyginus, Fabulae 64 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"Cassiope claimed that her daughter Andromeda’s beauty excelled the Nereids’. Because of this, Neptunus
[Poseidon] demanded that Andromeda, Cepheus’ daughter, be offered to a seamonster. When she was
offered, Perseus, flying on Mercurius’ [Hermes] winged sandals, is said to have come there and freed her from
danger. When he wanted to marry her, Cepheus, her father, along with Agenor, her betrothed, planned to kill
him. Perseus, discovering the plot, showed them the head of the Gorgon, and all were changed from human
form into stone. Perseus with Andromeda returned to his country."

PseudoHyginus, Fabulae 224 :
"Mortals who were made immortal . . . Perseus, son of Jove and Danae, put among the stars."

PseudoHyginus, Astronomica 2. 9 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"Euripides and the rest have shown that he was the son of Phoenix, king of the Aethiopains, and father of
Andromeda, the girl exposed to the seamonster, according to the wellknown tale. Perseus freed her from
danger and made her his wife. And so, that the whole family be commemorated, the gods numbered Cepheus,
too, among the constellations."

PseudoHyginus, Astronomica 2. 10 :
"Euripides and Sophocles and many others have said of her that she boasted that she excelled the Nereids in
beauty. For this she was put among the constellations, seated in a chair [?]. On account of her impiety, as the
sky turns, she seems to be carried along lying on her back."

PseudoHyginus, Astronomica 2. 12 :
"They say she was put among the constellations by the favour of Minerva, on account of the valor of Perseus,
who freed her from danger when exposed to the seamonster. Nor did he receive less kindness from her in
return for his good deed. For neither her father Cepheus nor her mother Cassiepia could dissuade her from
following Perseus, leaving parents and country. About her Euripides has written a most excellent play with her
name as title."  Hyginus, Astronomica 2.12

The ancient dramatists Euripides and Sophocles both wrote plays entitled Andromeda. Another is attributed to
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the Hellenistic poetscholar Lycophron.

F47.2 PERSEUS,
ANDROMEDA

Z47.11 PERSEUS,
ANDROMEDA

Z47.9 PERSEUS,
ANDROMEDA

F47.4 PERSEUS,
ANDROMEDA

OTHER QUOTES

Lycophron, Alexandra 838 ff (trans. Mair) (Greek poet C3rd B.C.) :
"The towers of Cepheus and the place that was kicked by the foot of Hermes Laphrios, and the two rocks on
which the petrel leapt in quest of food, but carried off in his jaws, instead of a woman, the eagle son of the
golden Sirea male with winged sandals who destroyed his liver. By the harvester’s blade shall be slain the
hateful whale dismembered. The harvester who delivered of her pains in birth of horse and man the stony
eyed weasel whose children sprang from her neck. Fashioning men as statues from top to toe he shall envelop
them in stonehe that stole the lamp of his three wandering guides"
[N.B."the petrel" is the seamonster ; "the eagle" and "the harvester" Perseus ; "the weasel" Medousa ; "men
as statues" the Ethiopians ; "the wandering guides" the Graiai]

Pausanias, Description of Greece 4. 35. 9 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"Red water, in color like blood, is found in the land of the Hebrews near the city of Joppa. The water is close
to the sea, and the account which the natives give of the spring is that Perseus, after destroying the sea
monster, to which the daughter of Kepheus was exposed, washed off the blood in the spring."

Philostratus the Elder, Imagines 1. 29 (trans. Fairbanks) (Greek rhetorician C3rd A.D.) :
"[Ostensibly a description of an ancient Greek painting at Neapolis (Naples) :] Perseus. No, this is not the Red
Sea (thalassa Erythra) nor are these inhabitants of India, but Aithiopes (Ethiopians) and a Greek man in
Aithiopia. And of the exploit which I think the man undertook voluntarily for love, my boy, you must have
heardthe exploit of Perseus who, they say, slew in Aithiopia a Ketos (seamonster) from the Atlantikos (sea
of Atlas), which was making its way against herds and the people of this land. Now the painter glorifies this
tale and shows his pity for Andromeda in that she was given over to the Ketos (monster). The contest is
already finished and the Ketos (monster) lies stretched out on the strand, weltering in streams of bloodthe
reason the sea is redwhile Eros (Love) frees Andromeda from her bonds. Eros is painted with wings as usual,
but here, as it not usual, he is a young man, panting and still showing the effects of his toil; for before the
deed Perseus put up a prayer to Eros that he should come and with him swoop down upon the creature, and
Eros came, for he heard the Greek’s prayer.
The maiden is charming in that she is fair of skin though in Aithiopia, and charming is the very beauty of her
form; she would surpass a Lydian girl in daintiness, an Attic girl in stateliness, a Spartan in sturdiness. Her
beauty is enhanced by the circumstances of the moment; for she seems to be incredulous, her joy is mingled
with fear, and as she gazes at Perseus she begins to send a smile towards him. He, not far from the maiden,
lies in the sweet fragrant grass, dripping sweat on the ground and keeping the Gorgo’s head hidden lest people
see it and be turned to stone.
Many cowherds come offering him milk and wine to drink, charming Aithiopes with their strange colouring and
their grim smiles; and they show that they are pleased, and most of them look alike, Perseus welcomes their
gifts and, supporting himself on his left elbow, he lefts his chest, filled with breath through panting, and keeps
his gaze upon the maiden, and lets the wind blow out his chlamys, which is purple and spattered with drops of
blood and with the flecks which the creature breathed upon it in the struggle. Let he children of Pelops perish
when it comes to a comparison with the shoulder of Perseus! for beautiful as he is and ruddy of face, his
bloom has been enhanced by his toil and his veins are swollen, as is wont to happen when the breath comes
quickly. Much gratitude does he win from the maiden."
[N.B. Philostratus locates this myth on the Atlantic coast of Africa rather than the Red Sea. "Aithiopes" was a
generic term meaning black African.]

Ovid, Metamorphoses 5. 1  238 (trans. Brookes More) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"Perseus bound his wings upon his feet, on each foot bound he them; his sword he girt and sped wingfooted
through the liquid air. Innumerous kingdoms far behind were left, till peoples Ethiopic and the lands of
Cepheus were beneath his lofty view. There Ammon, the Unjust, had made decree Andromeda, the Innocent,
should grieve her mother's tongue. They bound her fettered arms fast to the rock. When Perseus her beheld as
marble he would deem her, but the breeze moved in her hair, and from her streaming eyes the warm tears
fell. Her beauty so amazed his heart, unconscious captive of her charms, that almost his swift wings forgot to
wave.Alighted on the ground, he thus began; `O fairest! whom these chains become not so, but worthy are
for links that lovers bind, make known to me your country's name and your's and wherefore bound in chains.'
A moment then, as overcome with shame, she made no sound: were not she fettered she would surely hide
her blushing head; but what she could perform that did she doshe filled her eyes with tears. So pleaded he
that lest refusal seem implied confession of a crime, she told her name, her country's name, and how her
charms had been her mother's pride. But as she spoke the mighty ocean roared. Over the waves a monster
fast approached, its head held high, abreast the wide expanse.The virgin shrieked;no aid her wretched
father gave, nor aid her still more wretched mother; but they wept and mingled lamentations with their tears
– clinging distracted to her fettered form.
And thus the stranger spoke to them, `Time waits for tears, but flies the moment of our need: were I, who am
the son of Regal Jove [Zeus] and her whom he embraced in showers of gold, leaving her pregnant in her
brazen cell,I, Perseus, who destroyed the Gorgon, wreathed with snakehair, I, who dared on waving wings
to cleave etherial airwere I to ask the maid in marriage, I should be preferred above all others as your son
inlaw. Not satisfied with deeds achieved, I strive to add such merit as the Gods permit; now, therefore,
should my velour save her life, be it conditioned that I win her love.'
To this her parents gave a glad assent, for who could hesitate? And they entreat, and promise him the
kingdom as a dower. As a great ship with steady prow speeds on; forced forwards by the sweating arms of
youth it plows the deep; so, breasting the great waves, the monster moved, until to reach the rock no further
space remained than might the whirl of Balearic string encompass, through the middle skies, with plummet
mold of lead. That instant, spurning with his feet the ground, the youth rose upwards to a cloudy height; and
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when the shadow of the hero marked the surface of the sea, the monster sought vainly to vent his fury on the
shade. As the swift bird of Jove [Zeus], when he beholds a basking serpent in an open field, exposing to the
sun its mottled back, and seizes on its tail; lest it shall turn to strike with venomed fang, he fixes fast his
grasping talons in the scaly neck; so did the winged youth, in rapid flight through yielding elements, press
down on the great monster's back, and thrust his sword, sheer to the hilt, in its right shoulderloud its
frightful torture sounded over the waves.So fought the heroson of Inachus.
Wild with the grievous wound, the monster rears high in the air, or plunges in the waves;or wheels around
as turns the frightened boar shunning the hounds around him in full cry. The hero on his active wings avoids
the monster's jaws, and with his crooked sword tortures its back wherever he may pierce its mail of hollow
shell, or strikes betwixt the ribs each side, or wounds its lashing tail, long, tapered as a fish. The monster
spouts forth streamsincarnadined with bloodthat spray upon the hero's wings; who drenched, and heavy
with the spume, no longer dares to trust existence to his dripping wings; but he discerns a rock, which rises
clear above the water when the sea is calm, but now is covered by the lashing waves. On this he rests; and as
his left hand holds firm on the upmost ledge, he thrusts his sword, times more than three, unswerving in his
aim, sheer through the monster's entrails.Shouts of praise resound along the shores, and even the Gods may
hear his glory in their high abodes. Her parents, Cepheus and Cassiope, most joyfully salute their soninlaw;
declaring him the saviour of their house. And now, her chains struck off, the lovely cause and guerdon of his
toil, walks on the shore.
The hero washes his victorious hands in water newly taken from the sea: but lest the sand upon the shore
might harm the vipercovered head, he first prepared a bed of springy leaves, on which he threw weeds of the
sea, produced beneath the waves. On them he laid Medusa's awful face, daughter of Phorcys;and the living
weeds, fresh taken from the boundless deep, imbibed the monster's poison in their spongy pith: they hardened
at the touch, and felt in branch and leaf unwonted stiffness. SeaNymphs, too, attempted to perform that
prodigy on numerous other weeds, with like result: so pleased at their success, they raised new seeds, from
plants widescattered on the salt expanse. Even from that day the coral has retained such wondrous nature,
that exposed to air it hardens.Thus, a plant beneath the waves becomes a stone when taken from the sea.
Three altars to three Gods he made of turf. To thee, victorious Virgin [Athena], did he build an altar on the
right, to Mercurius [Hermes] an altar on the left, and unto Jove [Zeus] an altar in the midst. He sacrificed a
heifer to Minerva [Athena], and a calf to Mercurius, the Wingfoot, and a bull to thee [Zeus], O greatest of the
Deities.
Without a dower he takes Andromeda, the guerdon of his glorious victory, nor hesitates. Now pacing in the
van, both Cupidus [Eros] and Hymen wave the flaring torch, abundant perfumes lavished in the flames. The
houses are bedecked with wreathed flowers; and lyres and flageolets resound, and songsfelicit notes that
happy hearts declare. The portals opened, sumptuous halls display their golden splendours, and the noble lords
of Cepheus' court take places at the feast, magnificently served.
After the feast, when every heart was warming to the joys of genial Bacchus, then, Lyncidian Perseus asked
about the land and its ways about the customs and the character of its heroes. Straightway one of the dinner
companions made reply, and asked in turn, `Now, valiant Perseus, pray tell the story of the deed, that all may
know, and what the arts and power prevailed, when you struck off the serpentcovered head.'
[Perseus tells the story of Medousa, see "Episode 2" section.] . . . 
While Perseus, the brave son of Jupiter [Zeus], surrounded at the feast by Cepheus' lords, narrated this, a
raging multitude with sudden outcry filled the royal courtsnot with the clamours of a wedding feast but
boisterous rage, portentous of dread war. As when the fury of a great wind strikes a tranquil sea, tempestuous
billows roll across the peaceful bosom of the deep; so were the pleasures at the banquet changed to sudden
tumult. Foremost of that throng, the rash ringleader, Phineus, shook his spear, brasstipped of ash, and
shouted, `Ha, 'tis I! I come avenger of my ravished bride! Let now your flittering wings deliver you, or even
Jupiter [Zeus], dissolved in showers of imitation gold.'
So boasted he, aiming his spear at Perseus. Thus to him cried Cepheus : `Hold your hand, and strike him not!
What strange delusions, O my brother, have compelled you to this crime? Is it the just requital of heroic
worth? A fair reguerdon for the life of her you loved? If truth were known, not Perseus ravished her from you;
but, either 'twas the awful God [Poseidon] that rules the Nereides; or Ammon, crowned with crescent horns; or
that monstrosity of Ocean's vast abyss, which came to glut his famine on the issue of my loins. Nor was your
suit abandoned till the time when she must perish and be lost to you. So cruel are you, seeking my daughter's
death, rejoicing lightly in our deep despair.And was it not enough for you to stand supinely by, while she was
bound in chains, and offer no assistance, though you were her lover and betrothed? And will you grieve that
she was rescued from a dreadful fate, and spoil her champion of his just rewards? Rewards that now may
seem magnificent, but not denied to you if you had won and saved, when she was fettered to the rock. Let
him, whose strength to my declining years restored my child, receive the merit due his words and deeds; and
know his suit was not preferred to yours, but granted to prevent her certain death.'
Not deigning to reply, against them Phineus stood; and glancing back from him to Perseus, with alternate
looks, as doubtful which should feel his first attack, made brief delay. Then vain at Perseus hurled his spear,
with all the force that rage inspired, but, missing him it quivered in a couch. Provoked beyond endurance
Perseus leaped forth from the cushioned seats, and fiercely sent that outwrenched weapon back. It would have
pierced his hostile breast had not the miscreant crouched behind the altars. Oh perverted good, that thus an
altar should abet the wrong! But, though the craven Phineus escaped, not vainly flew the whizzing point, but
struck in Rhoetus' forehead. As the barb was torn out of the bone, the victim's heels began to kick upon the
floor, and spouting blood
defiled the festal board. Then truly flame in uncontrolled rage the vulgar crowd, and hurl their harmful darts.
And there are some who hold that Cepheus and his soninlaw deserved to die; but Cepheus had passed forth
the threshold of his palace: having called on all the Gods of Hospitality and Truth and Justice to attest, he gave
no comfort to the enemies of Peace.
Unconquered Pallas [Athena] is at hand and holds her Aegis to protect her brother's life; she lends him
dauntless courage. At the feast was one from India's distant shores, whose name was Athis. It was said that
Limnate, the daughter of the River Ganges, him in vitreous caverns bright had brought to birth; and now at
sixteen summers in his prime, the handsome youth was clad in costly robes. A purple mantle with a golden
fringe covered his shoulders, and a necklace, carved of gold, enhanced the beauty of his throat. His hair
encompassed with a coronal, delighted with sweet myrrh. Well taught was he to hurl the javelin at a distant
mark, and none with better skill could stretch the bow. No sooner had he bent the pliant horns than Perseus,
with a smoking billet, seized from the midaltar, struck him on the face, and smashed his features in his
broken skull.
And when Assyrian Lycabas had seen his dear companion, whom he truly loved, beating his handsome
countenance in blood. And when he had bewailed his lost life, that ebbed away from that unpiteous wound, he
snatched the bow that Athis used, and said : `Let us in single combat seek revenge; not long will you rejoice
the stripling's fate; a deed most worthy shame.'
So speaking, forth the piercing arrow bounded from the cord, which, though avoided, struck the hero's cloak
and fastened in its folds.Then Perseus turned upon him, with the trusted curving sword, cause of Medusa's
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death, and drove the blade deep in his breast. The dying victim's eyes, now swimming in a shadowous night,
looked 'round for Athis, whom, beholding, he reclined upon, and ushered to the other world,sad consolation
of united death. And Phorbas the descendant of Methion. Who hailed from far Syene, with his friend
Amphimedon of Libya, in their haste to join the battle, slipped up in the blood and fell together : just as they
arose that glittering sword was driven through the throat of Phorbas into the ribs of his companion.
But Erithus, the son of Actor, swung a battleax, so weighty, Perseus chose not combat with his curving blade.
He seized in his two hands a huge bowl, wrought around with large design, outstanding from its mass. This,
lifting up, he dashes on his foe, who vomits crimson blood, and falling back beats on the hard floor with his
dying head. And next he slew Caucasian Abaris, and Polydaemonfrom Semiramis nobly descendedand
Sperchius, son, Lycetus, longhaired Elyces, unshorn, Clytus and Phlegias, the hero slew;and trampled on the
dying heaped around. 
Not daring to engage his enemy in open contest, Phineus held aloof, and hurled his javelin. Badly aimedby
some mischance or turnedit wounded Idas, who had followed neither side; vainhoping thus to shun the
conflict. Idas, filled with rage, on Phineus gazed with futile hate, and said, `Since I am forced unwilling to such
deeds, behold, whom you have made your enemy, O savage Phineus! Let your recompense be stroke for
stroke.'
So speaking, from the wound he drew the steel, but, faint from loss of blood, before his arm could hurl the
weapon back, he sank upon his knees. Here, also, lies Odytes,noblest of the Cephenes, save Cepheus only,
slaughtered by the sword of Clymenus. And Prothoenor lies the victim of Hypseus; by his side Hypseus
slaughtered by Lyncidas falls.
And in the midst of this destruction stood Emathion, now an aged man, revered, who feared the Gods, and
stood for upright deeds. And, since his years denied him strength for war, he battled with his tongue, and
railed, and cursed their impious weapons. As that aged man clings to the altar with his trembling hands,
Chromis with ruthless sword cuts off his head, which straightway falls upon the altar, whence his dying tongue
denounces them in words of execration: and his soul expires amid the altar flames.
Then Broteas and Ammon, his twin brother, who not knew their equals at the cestus, by the hand of Phineus
fell; for what avails in deed the cestus as a weapon matched with swords. Ampycus by the same hand fell,
the priest of Ceres, with his temples wreathed in white. And O, Iapetides not for this did you attend the feast!
Your voice attuned melodious to the harp, was in request to celebrate the weddingday with song,a work of
peace; as you did stand aside, holding the peaceful plectrum in your hand, the mocking Pettalus in ridicule
said, `Go sing your ditties to the Stygian shades.'
And, mocking thus, he drove his pointed sword in your right temple. As your limbs gave way, your dying
fingers swept the tuneful strings: and falling you did chant a mournful dirge.You to avenge enraged Lycormas
tore a huge bar from the doorpost, on the right, and dashing it against the mocker crushed his neckbones: as
a slaughtered bullock fallshe tumbled to the ground. Then on the left. Cinyphian Pelates began to wrench an
oak plank from the doorpost, but the spear
of Corythus, the son of Marmarus, pinioned his right hand to the wooden post; and while he struggled Abas
pierced his side.He fell not to the floor, but dying hung suspended from the doorpost by his hand.
And of the friends of Perseus, Melaneus was slain, and Dorylas whose wealth was large in Nasamonian land.
No other lord, as Dorylas, such vast estates possessed; no other owned so many heaps of corn. The missile
steel stood fastened in his groin, obliquely fixed,a fatal spotand when the author of his wound, Halcyoneus
the Bactrian, beheld his victim thus, rolling his eyes and sobbing forth his soul, he railed : `Keep for yourself
of all your lands as much as you can cover.'
And he left the bleeding corpse. But Perseus in revenge hurled after him a spear, which, in his need, he ripped
out from the wound, yet warm, and struck the boaster on the middle of his nose. The piercing steel, passed
through his nose and neck,remained projecting from the front and back. And while good fortune helped his
hand, he slew Clanis and Clytius, of one mother born, but with a different wound he slaughtered each: for,
leveled by a mighty arm, his ashen spear drove through the thighs of Clytius, right and left, and Clanis bit the
javelin with his teeth. And by his might, Mendesian Celadon and Atreus fell, his mother of the tribes of
Palestine, his father was unknown. Aethion, also, who could well foresee the things to come, but was at last
deceived by some false omen. And Thoactes fell, the armourbearer of the king; and, next, the infamous
Agyrtes who had slain his father. These he slew; and though his strength was nearly spent, so many more
remained: for now the multitude with one accord conspired to slaughter him. From every side the raging
troops assailed the better cause.
In vain the pious father and the bride, together with her mother, fill the halls with lamentations; for the clash
of arms, the groans of fallen heroes drown their cries.Bellona [Enyo] in a sea of blood has drenched their
Household Gods, polluted by these deeds, and she endeavours to renew the strife. Perseus, alone against that
raging throng, is now surrounded by a myriad men, led on by Phineus; and their flying darts, as thick as
wintry tail, are showered around on every side, grazing his eyes and ears.Quickly he fixed his shoulder firm
against the rock of a great pillar, which secured
his back from danger, and he faced his foes, and baffled their attack.
Upon his left Chaonian Molpeus pressed, and on his right a Nabathe an called Ethemon pressed.As when a
tiger from a valley hears the lowing of two herds, in separate fields, though hunger urges he not knows on
which to spring, but rages equally for each; so, Perseus doubtful which may first attack his left or right, knows
not on which to turn, but stands attentive witness to the flight of Molpeus, whom he wounded in the leg. Nor
could he chooseEthemon, full of rage, pressed on him to inflict a fatal wound, deep in his neck; but with
incautious force struck the stone pillar with his ringing sword and shattered the metal blade, close to the hilt;
the flying fragment pierced its owner's neck, but not with mortal wound. In vain he pled for mercy, stretching
forth his helpless arms: Perseus transfixed him with his glittering blade, Cyllenian. But when he saw his
strength was yielding to the multitude, he said, `Since you have forced disaster on yourselves, why should I
hesitate to save myself? O friends, avert your faces if ye stand before me!' And he raised Medusa's head.
Thescelus answered him; `Seek other dupes to chase with wonders!' Just as he prepared to hurl the deadly
javelin from his hand, he stood, unmoving in that attitude, a marble statue. Ampyx, close to him, exulting in a
mighty spirit, made a lunge to pierce Lyncides in the breast; but, as his sword was flashing in the air, his right
arm grew so rigid, there he stood unable to draw back or thrust it forth. But Nileus, who had feigned himself
begot by sevenfold Nile, and carved his shield with gold and silver streams, alternate seven, shouted :`Look,
look! O Perseus, him from whom I sprung! And you shall carry to the silent shades a mighty consolation in
your death,
that you were slain by such a one as I.' But in the midst of boasting, the last words were silenced; and his
open mouth, although incapable of motion, seemed intent to utter speech. Then Eryx, chiding says : `Your
craven spirits have benumbed you, not Medusa's poison. Come with me and strike this youthful mover of
magician charms down to the ground.' He started with a rush; the earth detained his steps; it held him fast;
he could not speak; he stood, complete with arms, a statue. Such a penalty was theirs, and justly earned; but
near by there was one, aconteus, who defending Perseus, saw medusa as he fought; and at the sight the
soldier hardened to an upright stone.Assured he was alive, Astyages now struck him with his long sword, but
the blade resounded with a ringing note; and there, astonished at the sound, Astyages, himself, assumed that
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nature; and remained with wonder pictured on his marble face. And not to weary with the names of men,
sprung from the middle classes, there remained two hundred warriors eager for the fightas soon as they
could see Medusa's face, two hundred warriors stiffened into stone.
At last, repentant, Phineus dreads the war, unjust, for in a helpless fright he sees the statues standing in
strange attitudes; and, recognizing his adherents, calls on each by name to rescue from that death. Still
unbelieving he begins to touch the bodies, nearest to himself, and all are hard stone. Having turned his eyes
away, he stretched his hands and arms obliquely back to Perseus, and confessed his wicked deeds; and thus
imploring spoke : `Remove, I pray, O Perseus, thou invincible, remove from me that dreadful Gorgon: take
away the stonecreating countenance of thy unspeakable Medusa! For we warred not out of hatred, nor to gain
a throne, but clashed our weapons for a woman's sake.Thy merit proved thy valid claim, and time gave
argument for mine. It grieves me not to yield, O bravest, only give me life, and all the rest be thine.'
Such words implored the craven, never daring to address his eyes to whom he spoke. And thus returned the
valiant Perseus; `I will grant to you, O timidhearted Phineus! as behoves your conduct; and it should appear a
gift, magnanimous, to one who fears to move.Take courage, for no steel shall violate your carcase; and,
moreover, you shall be a monument, that ages may record your unforgotten name. You shall be seen thus
always, in the palace where resides my fatherinlaw, that my surrendered spouse may soften her great grief
when she but sees the darling image of her first betrothed.' He spoke, and moved Medusa to that side where
Phineus had turned his trembling face: and as he struggled to avert his gaze his neck grew stiff; the moisture
of his eyes was hardened into stone.And since that day his timid face and coward eyes and hands, forever
shall be guilty as in life.
After such deeds, victorious Perseus turned, and sought the confines of his native land; together with his
bride."

Ovid, Heroides 15. 35 ff (trans. Showerman) (Roman poetry C1st B.C. to C1st A.D.) :
"If I am not dazzling fair, Cepheus’ Andromeda was fair in Perseus’ eyes, though dusky with the hue of her
native land. Besides, white pigeons oft are mated with those of different hue."

Ovid, Heroides 18. 151 ff :
"Let another fix his eyes on [the constellations] Andromeda and the bright Crown [i.e. of Ariadne], and upon
the Parrhasian Bear that gleams in the frozen pole; but for me, I care not for the loves of Perseus, and of
Liber [Dionysos] and Jove [Zeus], to point me on my dubious way."

Propertius, Elegies 2. 28 (trans. Goold) (Roman elegy C1st B.C.) :
"Andromeda was vowed as sacrifice to the Monster of the Deep (Monstris Marinis): she, none other, became
the famed wife of Perseus."

Pliny the Elder, Natural History 5. 69 (trans. Rackham) (Roman encyclopedia C1st A.D.) :
"Joppa [now the Israeli town of Jaffa] is said to have existed before the flood; it is situated on a hill, and in
front of it is a rock on which they point out the marks made by the chains with which Andromeda was fettered;
here there is a cult of the legendary goddess Ceto (the SeaMonster)."

Seneca, Hercules Furens 4 ff (trans. Miller) (Roman tragedy C1st A.D.) :
"[Hera complains :] `I must dwell on earth, for harlots hold the sky [i.e. mistresses and sons of Zeus placed
amongst the stars as constellations] . . . Here Orion with threatening sword terrifies the gods, and golden
Perseus has his stars; the bright constellation of the twin Tyndaridae [Gemini] shines yonder.'"

Anonymous, Appeal to a Roman General (trans. Page, Vol. Select Papyri III, No. 143) (Greek poetry C5th A.D.)
:
"Of old . . winged journey, another Perseus ((lacuna)) . . Perseus returned home even after his visit to Neilos
(the Nile) [i.e. Aithiopia]."

Nonnus, Dionysiaca 8. 88 8 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"Behold the seamonster (ketos), the sickle of Perseus, the figure of Andromeda, the glare of Gorgon
Medousa, whom Kronides will establish in Olympos [as constellations] by and by.”

Nonnus, Dionysiaca 18. 294 : 
“Perseus killed the Ketos (Seamonster) beside the Erythraian Sea.”

Nonnus, Dionsyiaca 25. 80 ff : 
“Perseus killed a Ketos (Monster of the Sea); with Gorgon’s eye he turned to stone a leviathan of the deep!"

Nonnus, Dionsyiaca 30. 273 ff : 
“The monster of the deep (Thera Thalassios) turned to stone [by Perseus] . . . the Nereides tremple before
Andromeda’s husband.”

Nonnus, Dionysiaca 31. 10 ff : 
“Seeing the heap of Andromeda’s broken chains beside the Erythraian Sea, and that rock lying on the sand,
Earthshaker’s [Poseidon’s] monstrous lump [the Sea Monster turned to stone by Perseus].”

Nonnus, Dionysaica 47. 510 ff : 
“Perseus turned into stone a whole huge monster of the deep (Ketos) . . . and on the wing loosed the chains of
Andromeda and offered the stone seamonster as a worthy bridal gift.”

H1.6 ANDROMEDA,
AITHIOPES

H1.5 PERSEUS,
ANDROMEDA

P28.3 PERSEUS,
ANDROMEDA

H1.1 PERSEUS
WITH SPEARS

EPISODE 5 : THE RETURN OF PERSEUS

CHARACTERS

http://www.theoi.com/Gallery/H1.6.html
http://www.theoi.com/Gallery/H1.5.html
http://www.theoi.com/Gallery/P28.3.html
http://www.theoi.com/Gallery/H1.1.html


15/07/2016 PERSEUS 2 : Hero of Greek mythology ; pictures

http://www.theoi.com/Heros/Perseus2.html 6/11

POLYDEKTES, King of Seriphos
DIKTYS, brother of Polydektes, foster father of Perseus
DANAE, mother of Perseus
AKRISIOS, King of Argos, grandfather of Perseus
TEUTAMIDES, King of the Pelasgians
MEGAPENTHES, King of Tiryns, later of Argos, cousin of Perseus

PLACES

SERIPHOS, Island in the Aegean sea, south of the Greek mainland 
ARGOS (1), kingdom of the Greek Peloponnese
ARGOS (2), chief town of Argos
TIRYNS, fortified town of Argos
MYKENAI, fortified town of Argos
MIDEIA, fortifed town of Argos
LARISSA, town of the Pelasgians, either in Anatolia (Turkey) or Greek Thessaly

SYNOPSES

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 45  46 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
“When he reached Seriphos, Perseus found that his mother along with Diktys had sought refuge at the altars
from the violence of Polydektes, so he entered the royal palace where Polydektes was entertaining his friends,
and with his own face turned aside he displayed the Gorgo’s head. When they looked at it, each one turned to
stone, holding the pose he happened to have been striking at that moment. Perseus made Diktys king of
Seriphos, and gave the sandals, kibisis, and helmet back to Hermes, and the Gorgo’s head to Athene. Hermes
returned the aforementioned articles to the Nymphai, and Athene placed the Gorgon’s head in the centre of her
shield. (It is affirmed by some that Medousa was beheaded because of Athene, for they say the Gorgon had
been willing to be compared with Athene in beauty.)”

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 47  48 :
“Perseus with Danae and Andromeda hurried on to Argos in order to get a look at Akrisios. But as soon as
Akrisios learned of this, he left Argos, still fearful of the oracle, and moved to the Pelasgian land. When
Teutamides, king of the Larisaians, staged an athletic contest to honor his departed father, Perseus was on
hand to enter the competition. He competed in the pentathlon, but while throwing the discus he hit Akrisios on
the foot and killed him then and there. When he understood that the oracular promise had been fulfilled, he
buried Akrisios outside the polis, and then, too ashamed to enter Argos and claim the estate of the man who
had died because of him, he went to Proitos’ son Megapenthes at Tiryns and made a trade with him, handing
him Argos. So Megapenthes ruled the Argives, and Perseus ruled Tiryns, as well as Mideia and Mykenai, both
of which he walled.”

PseudoHyginus, Fabulae 63 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"When Acrisius discovered they [Perseus and Danae] were staying at Polydectes’ court, he started out to get
them, but at his arrival Polydectes interceded for them, and Perseus swore an oath to his grandfather that he
would never kill him. When Acrisius was detained there by a storm, Polydectes died, and at his funeral games
the wind blew a discus from Perseus’ hand at Acrisius’ head which killed him. Thus what he did not do of his
own will was accomplished by the gods. When Polydectes was buried, Perseus set out for Argos and took
possession of his grandfather’s kingdom."

Hyginus, Fabulae 64 : 
"Perseus with Andromeda returned to his country. When Polydectes saw that Perseus was so courageous, he
feared him and tried to kill him be treachery, but when Perseus discovered this he showed him the Gorgon’s
head, and he was changed from human form into stone."

Euripides wrote a play entitled Acrisius, which probably dramatized the story of his death.

OTHER QUOTES

Pindar, Pythian Ode 12. 8 ff (trans. Conway) (Greek lyric C5th B.C.) :
"When Perseus o'er [Medousa] the third of those fell sisters launched his cry of triumph, and bropught fatal
doom to Seriphos by the seadoom for that isle and for her people. Yes, for he had made blind the grim
offspring of Phorkys, and bitter the weddinggift he brought to Polydektes, thus to end his mother's long
slavery and enforced wedlock."

Pindar, Pythian Ode 10. 45 ff (trans. Conway) (Greek lyric C5th B.C.) :
"Perseus, who slew the Gorgo, and brought her head wreathed with its serpent locks to strike stony death to
the islanders."

Aeschylus, Polydectes (lost play) (Greek tragedy C5th B.C.) :
The third play of Aeschylus' Perseus trilogy, Polydectes told the story of the hero's return to Seriphos after the
slaying of the Gorgon.

Lycophron, Alexandra 838 (trans. Mair) (Greek poet C3rd B.C.) :
"Fashioning men as statues from top to toe he [Perseus] shall envelop them in stone."

Strabo, Geography 10. 5. 10 (trans. Jones) (Greek geographer C1st B.C. to C1st A.D.) :
"Perseus was reared there [on Seriphos], it is said, and when he brought the Gorgon's head there, he showed
it to the Seriphians and turned them all into stone. This he did to avenge his mother, because Polydektes the
king, with their cooperation, intended to marry his mother against her will. The island is so rocky that the
comedians say that it was made thus by the Gorgo."

Pausanias, Description of Greece 1. 22. 6  7 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"On the left of the gateway [of the Akropolis of Athens] is a building with pictures. Among those not effaced by
time I found . . . Perseus journeying to Seriphos, and carrying to Polydektes the head of Medousa, the legend
about whom I am unwilling to relate in my description of Attika."

Pausanias, Description of Greece 2. 15. 4 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"The Greeks are aware that the founder of Mykenai was Perseus, so I will narrate the cause of its foundation."

Pausanias, Description of Greece 2. 16. 2  3 :
"The sons of Abas, the son of Lynkeus, divided the kingdom between themselves; Akrisios remained where he
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was at Argos, and Proitos took over the Heraaion (Temple of Hera), Mideia, Tiryns, and the Argive coast
region. Traces of the residence of Proitos in Tiryns remain to the present day. Afterwards Akrisios, learning
that Perseus himself was not only alive but accomplishing great achievements, retired to Larisa on the
Peneios. And Perseus, wishing at all costs to see the father of his mother and to greet him with fair words and
deeds, visited him at Larisa. Being in the prime of life and proud of his inventing the quoit, he gave displays
before all, and Akrisios, as luck would have it, stepped unnoticed into the path of the quoit. So the prediction
of the god to Akrisios found its fulfillment, nor was his fate prevented by his precautions against his daughter
and grandson. Perseus, ashamed because of the gossip about the homicide, on his return to Argos induced
Megapenthes, the son of Proitos, to make an exchange of kingdoms; taking over himself that of Megapenthes,
he founded Mykenai. For on its site the cap (mykes) fell from his scabbard, and he regarded this as a sign to
found a city. I have also heard the following account. He was thirsty, and the thought occurred to him to pick
up a mushroom (mykes) from the ground. Drinking with joy water that flowed from it, he gave to the place
the name of Mykenai."

Pausanias, Description of Greece 2. 15. 3 :
"Above Nemea [in Argolis] is Mount Apesas, where they say that Perseus first sacrificed to Zeus of Apesas."

Ovid, Metamorphoses 5. 738 ff (trans. Brookes More) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"After such deeds, victorious Perseus turned, and sought the confines of his native land; together with his
bride; which, having reached, he punished Proetuswho by force of arms had routed his own brother from the
throne of Argos. By his aid Acrisius, although his undeserving parent, gained his citadels once more: for
Proetus failed, with all his arms and towers unjustly held, to quell the grimeyed monster, snakebegin. Yet
not the valour of the youth, upheld by many labours, nor his grievous wrongs have softened you, O
Polydectes! king of Little Seriphus; but bitter hate ungoverned, rankles in your hardened heartthere is no
limit to your unjust rage. Even his praises are defamed by you and all your arguments are given to prove
Medusa's death a fraud.Perseus rejoined : `By this we give our true pledge of the truth, avert your eyes!'
And by Medusa's face he made the features of that impious king a bloodless stone. Through all these mighty
deeds Pallas, Minerva [Athena], had availed to guide her goldbegotten brother."

Nonnus, Dionysiaca 25. 80 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"Perseus killed a Ketos (Monster of the Sea); with Gorgo’s eye he turned to stone a leviathan of the deep! . . .
[and] Polydketes, looking upon deadly Medousa’ eye, changed his human limbs to another kind and
transformed himself into stone."

P23.2 PERSEUS,
SHIELD OF ATHENE

F47.1 PERSEUS,
HEAD OF MEDOUSA

F47.3 PERSEUS,
ANDROMEDA

 

EPISODE 6 : WAR AGAINST DIONYSOS

CHARACTERS

PERSEUS, King of Argos
DIONYSOS, God of Wine
ARIADNE, a Cretan Princess, wife of Dionysos
KHOREA, leader of the Bakkhantes of Dionysos

PLACES

ARGOS, Chief town of Argolis

There was some disagreement amongst ancient writers as to which King of Argos opposed Dionysos when he
visited the city. King Proitos is usually mentioned by the Epic poets or, more rarely, his son Megapenthes
(literally "Great Sorrow," perhaps just a duplication of the more famous Theban Pentheus, "Sorrow"). In the
local Argive cultic legends it was Perseus.

Pausanias, Description of Greece 2. 20. 4 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"The tomb near this [the temple of Zeus Nemeios at Argos] they call that of the maenad Khorea, saying that
she was one of the women who joined Dionysos in his expedition against Argos, and that Perseus, being
victorious in the battle, put most of the women to the sword. To the rest they gave a common grave, but to
Khorea they gave burial apart because of her high rank."

Pausanias, Description of Greece 2. 22. 1 :
"The temple of Hera Anthea (Flowery) [in Argos] . . . before it is a grave of women. They were killed in a
battle against the Argives under Perseus, having come from the Aegean Islands to help Dionysos in war; for
which reason they are surnamed Haliai (Women of the Sea)."

Pausanias, Description of Greece 2. 23. 7  8 :
"The Argives have other things worth seeing [in their town]; for instance . . . [the] temple of Kretan Dionysos.
For they say that the god, having made war on Perseus, afterwards laid aside his enmity, and received great
honors at the hands of the Argives, including this precinct set specially apart for himself. It was afterwards
called the precinct of the Kretan god, because, when Ariadne died, Dionysos buried her here. But Lykeas says
that when the temple was being rebuilt an earthenware coffin was found, and that it was Ariadne's. He also
said that both he himself and other Argives had seen it."

Nonnus' Dionysiaca has an entire chapter dedicated to the war of Perseus and Dionysos. I have not reproduced
this here, except for these two short extracts from the text :

Nonnus, Dionysiaca 47. 665 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"[Hera urges on Perseus in his war against Dionysos :] `Make war on the Satyroi too: turn towards battling
Lyaios the deadly eye of snakehair Medousa, and let me see a new Polydektes made stone . . . Kill the array
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of bullhorned Satyroi, change with the Gorgon’s eye the human countenances of the Bassarides into like
images selfmade; with the beauty of the stone copies adorn your streets, and make statues like an artist for
the Inakhian marketplaces.’ . . . Perseus of the sickle was champion of the Argives; he fitted his feet into the
flying shoes, and he lifted up the head of Medousa which no eyes may see. But Iobakkhos marshalled his
women with flowing locks, and Satyroi with horns. Wild for battle he was when he saw the winged champion
coursing through the air. The thyrsos was held up in his hand, and to defend his face he carried a diamond, the
gem made stone in the showers of Zeus which protects against the stony glare of Medousa, that the baleful
light of that destroying face may do him no harm."

Nonnus, Dionysiaca 47. 665 ff : 
"He [Perseus in his battle with Dionysos] shook in his hand the deadly face of Medousa, and turned armed
Ariadne into stone. Bakkhos was even more furious when he saw his bride all stone . . . [Perseus] one who
killed the Keteos (Seamonster) and beheaded horsebreeding Medousa."

For MORE information on this god see DIONYSOS

EPISODE 5 : DEATH OF PERSEUS

CHARACTERS

PROITOS, King of Argos, great uncle of Perseus
MEGAPENTHES, King of Argos, son of Proitos

The only reference to Perseus' death is a very obscure legend recounted by Hyginus.

PseudoHyginus, Fabulae 244 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"Men who killed their relatives . . . Megapenthes, son of Proetus, killed Perseus, son of Jove [Zeus] and Danae
on account of the death of his father."

APPENDIX 1 : CHILDREN & DESCENDANTS

I) CHILDREN OF PERSEUS

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 49  53 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
“With Andromeda before coming to Hellas Perseus had a son Perses, whom he left behind with Kepheus (from
Perses reputedly stems the line of Persian kings); and in Mykenai he had Alkaios, Sthenelos, Heleios, Mestor,
and Elektryon, and a daughter Gorgophone, whom Perieres married. Alkaios and Pelops’ daughter Astydameia
had Amphitryon and a daughter Anaxo. Some say the mother was Laonome, daughter of Gouneus, and other
that she was Hipponome, daughter of Menoikeus. Mestor and Pelops’ daughter Lykidike were parents of
Hippothoe . . . Sthenelos and Pelops’ daughter Nikippe had two daughters, Alkyone and Medousa, and alter a
son Eurystheus, who also became king of Mykenai.”

PseudoApollodorus, Bibliotheca 1. 87 :
"Perieres [son of Aiolos] took over Messene and married Gorgophone, the daughter of Perseus, by whom he
had sons named Aphareus, Leucippus and Tyndareus."

Herodotus, Histories 7. 61. 1 (trans. Godley) (Greek historian C5th B.C.) :
"They [the Persians] were formerly called by the Greeks Kephenes . . . When Perseus son of Danae and Zeus
had come to Kepheus son of Belos and married his daughter Andromeda, a son was born to him whom he
called Perses, and he left him there; for Cepheus had no male offspring; it was from this Perses that the
Persians took their name."

Pausanias, Description of Greece 3. 1. 4 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"Kynortas [king of Sparta] had a son Oibalos. He took a wife from Argos, Gorgophone the daughter of Perseus,
and begat a son Tyndareus."

Pausanias, Description of Greece 4. 2. 4 :
"Perieres had issue by Gorgophone the daughter of Perseus, Aphareus and Leukippos, and after his death they
inherited the Messenian kingdom. But Aphareus had the greater authority. On his accession he founded a city
Arene, named after the daughter of Oibalos, who was both his wife and sister by the same mother. For
Gorgophone was married to Oibalos."

Pausanias, Description of Greece 2. 21. 7 :
"In Argos, by the side of this monument of the Gorgon, is the grave of Gorgophone (GorgonkilIer), the
daughter of Perseus. As soon as you hear the name you can understand the reason why it was given her. On
the death of her husband, Perieres, the son of Aiolos, whom she married when a virgin, she married Oibalos,
being the first woman, they say, to marry a second time; for before this wives were wont, on the death of
their husbands, to live as widows."

Pausanias, Description of Greece 3. 2. 2 :
"The Kynourians [of Sparta] are said to be Argives by descent, and tradition has it that their founder was
Kynouros, son of Perseus."

II) ANCESTOR OF HERAKLES & ALKMENE

Homer, Iliad 19. 97 ff (trans. Lattimore) (Greek epic C8th B.C.) :
"Hera who is female deluded even Zeus in her craftiness on that day when in strong wallcircled Thebe
Alkmene was at her time to bring forth the strength of Herakles. Therefore Zeus spoke forth and made a vow
before all the immortals : `. . . This day Eileithyia of women’s childpains shall bring forth a man to the light
who, among the men sprung of the generation of my blood, shall be lord over all those dwelling about him.’
Then in guileful intention the lady Hera said to him : `You will be a liar, not put fulfilment on what you have
spoken. Come, then, lord of Olympos, and swear before me a strong oath that he shall be lord over all those
dwelling about him who this day shall fall between the feet of a woman, that man who is born of the blood of
your generation.’
So Hera spoke. And Zeus was entirely unaware of her falsehood, but swore a great oath, and therein lay all
his deception. But Hera in a flash of speed left the horn of Olympos and rapidly came to Argos of Akhaia,
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where she knew was the mighty wife of Sthenelos, descended of Perseus. And she was carrying a son, and
this was the seventh month for her, but she brought him sooner into the light, and made him premature, and
stayed the childbirth of Alkmene, and held back the birth pangs. She went herself and spoke the message to
Zeus, son of Kronos : `Father Zeus of the shining bolt, I will tell you a message for your heart. A great man is
born, who will be lord over the Argives, Eurystheus, son of Sthenelos, of the seed of Perseus, your generation.
It is not unfit that he should rule over the Argives.’ She spoke, and the sharp sorrow struck at his deep heart."

Euripides, Alcestis (trans. Vellacott) (Greek tragedy C5th B.C.) :
"I wish you joy [Herakles], son of Zeus and child of Perseus' blood."

Theocritus, Idylls 24. 70 (trans. Rist) (Greek bucolic C3rd B.C.) :
“Be of good cheer [Alkmena], O seed of Perseus, thou mother of noblest offspring."

Theocritus, Idylls 25. 173 :
"For his [Herakles'] lineage the man was of Perseus."

Diodorus Siculus, Library of History 4. 9. 1  4 (trans. Oldfather) (Greek historian C1st B.C.) :
"This, then, is the story as it has been given us: Perseus was the son of Danaê, the daughter of Akrisios, and
Zeus. Now Andromeda, the daughter of Kepheus, lay with him and bore Elektryon, and then Eurydikê, the
daughter of Pelops, married him and gave birth to Alkmenê, who in turn was wooed by Zeus, who deceived
her, and bore Herakles . . . When the natural time of pregnancy [for Alkmene] had passed, Zeus, whose mind
was fixed upon the birth of Herakles, announced in advance in the presence of all the gods that it was his
intention to make the child who should be born that day king over the descendants of Perseus; whereupon
Hera, who was filled with jealousy, using as her helper Eileithyia her daughter, checked the birthpains of
Alkmenê and brought Eurystheus forth to the light before his full time."

III) OTHER DESCENDANTS OF PERSEUS

The royal families and heroes descended from Perseus were:
(1) The royal family of Mykenai, his sons King Alkaios, King Elektryon and King Sthenelos, grandson King
Eurystheus, and greatgranddaughter Queen Klytaimnestra ; 
(2) The royal family of Elis, his son King Heleios, and grandson King Augeias ;
(3) The royal family of the Taphian Islands, Kings Taphos and Pterelaus ;
(4) The royal family of Messenia, his daughter Queen Gorgophone, and grandsons King Aphareus and King
Leukippos, and greatgrandsons the heroes Idas and Lynkeus ;
(5) The royal family of Sparta, his daughter Queen Gorgophone, grandson King Tyndareus, and great
grandchildren (in fact or putatively) : the Dioskouroi and Queen Helene.
(6) The kings of Persia, from his son Perses;
(7) Herakles, and his descendants, who eventually assumed power in the Peloponnese.

The full genealogy of the descendants of Perseus can be found in the Library of Apollodorus (not reproduced
here).

APPENDIX 2 : HERO CULT OF PERSEUS

I) ATHENS Chief Town of Attika

Pausanias, Description of Greece 2. 18. 1 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"The greatest honors are paid to him [Perseus] in Seriphos and among the Athenians."

II) ARGOS Chief Town of Argolis

Aeschylus, Libation Bearers 830 ff (trans. Smyth) (Greek tragedy C5th B.C.) :
[Example of an Argive invocation to their ancestral hero Perseus :] 
"Chorus of Argive Elders : `Raise up Perseus' spirit within my breast [i.e. summon up my ancestral courage].'"

Pausanias, Description of Greece 2. 21. 5  7 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"Not far from the building in the marketplace of Argos is a mound of earth, in which they say lies the head of
the Gorgon Medousa . . . In Argos, by the side of this monument of the Gorgon, is the grave of Gorgophone
(GorgonkilIer), the daughter of Perseus."

Pausanias, Description of Greece 2. 23. 7 :
"The Argives have other things worth seeing [in their town]; for instance, an underground building over which
was the bronze chamber which Akrisios once made to guard his daughter. Perilaus [historical], however, when
he became tyrant, pulled it down. Besides this building there is . . . a temple of Kretan Dionysos."

Pausanias, Description of Greece 10. 10. 5 :
"Opposite them [at Delphoi] are other statues, dedicated by the Argives who helped the Thebans under
Epaminondas to found Messene. The statues are of [Argive] heroes: Danaus, the most powerful king of Argos,
and Hypermnestra, for she alone of her sisters kept her hands undefiled. By her side is Lynkeus also, and the
whole family of them to Herakles, and further back still to Perseus."

Clement of Alexandria, Exhortation to the Greeks 3 (trans. Butterworth) (Greek Christian writer C2nd A.D.) : 
"These temples . . . are called by a fairsounding name, but in reality they are tombs . . . In the temple of
Athena in the Akropolis at Larissa there is the tomb of Akrisios."

See also War Against Dionysos (above) for cultic relics in Argos relating to that
myth

III) MYKENAI Town of Argolis

Pausanias, Description of Greece 2. 18. 1 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"By the side of the road from Mykenai to Argos there is on the left hand a heroshrine of Perseus. The
neighboring folk, then, pay him honors here, but the greatest honors are paid to him in Seriphos and among
the Athenians."

Pausanias, Description of Greece 2. 16. 6 :
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"In the ruins of Mykenai is a fountain called Persea."

IV) MT APESAS Hill in Argolis

Pausanias, Description of Greece 2. 15. 3 :
"Above Nemea [in Argolis] is Mount Apesas, where they say that Perseus first sacrificed to Zeus of Apesas."

V) SERIPHOS Island in the Greek Aegean

Pausanias, Description of Greece 2. 18. 1 :
"The greatest honors are paid to him [Perseus] in Seriphos and among the Athenians, who [i.e. the Seriphians]
have a precinct sacred to Perseus and an altar of Diktys and Klymene, who are called the saviours of
Perseus."

VI) MISCELLANEOUS

Nonnus, Dionysiaca 13. 462 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"The city of ancient Perseus, for whom Teucros, fleeing [to Kypros] from Salamis before the wrath of
Telamon, fortified the younger Salamis so renowned."
[The connection between Perseus and the island of Kypros is otherwise unattested.]

APPENDIX 3 : HISTORICAL MISCELLANY

I) ANCESTOR OF DORIAN KINGS & PRINCES

Herodotus, Histories 6. 53. 1  54. 1 (trans. Godley) (Greek historian C5th B.C.) :
"I follow the Greek report, and hold that the Greeks correctly recount these kings of the Dorians as far back as
Perseus son of Danaethey make no mention of the god [Zeus as father]and prove these kings to be Greek;
for by that time they had come to be classified as Greeks. I said as far back as Perseus, and I took the matter
no further than that, because no one is named as the mortal father of Perseus, as Amphitryon is named father
of Herakles. So I used correct reasoning when I said that the Greek record is correct as far back as Perseus;
farther back than that, if the king's ancestors in each generation, from Danae daughter of Akrisios upward, be
reckoned, then the leaders of the Dorians will be shown to be trueborn Egyptians . . . Thus have I traced their
lineage according to the Greek story; but the Persian tale is that Perseus himself was an Assyrian, and became
a Greek, which his forebears had not been; the Persians say that the ancestors of Akrisios had no bond of
kinship with Perseus, and they indeed were, as the Greeks say, Egyptians."

Pausanias, Description of Greece 3. 2. 2 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"When Ekhestratos, son of Agis, was king at Sparta [historical], the Lakedaimonians removed all the
Kynourians of military age, alleging as a reason that freebooters from the Kynourian territory were harrying
Argolis, the Argives being their kinsmen, and that the Kynourians themselves openly made forays into the
land. The Kynourians are said to be Argives by descent, and tradition has it that their founder was Kynouros,
son of Perseus."

II) ANCESTOR OF PERSIAN KINGS

Herodotus, Histories 7. 61. 1 (trans. Godley) (Greek historian C5th B.C.) :
"They [the Persians] were formerly called by the Greeks Kephenes, but by themselves and their neighbors
Artaei. When Perseus son of Danae and Zeus had come to Kepheus son of Belos and married his daughter
Andromeda, a son was born to him whom he called Perses, and he left him there; for Cepheus had no male
offspring; it was from this Perses that the Persians took their name."

Herodotus, Histories 7. 150. 1  3 : 
"There is a story told in Hellas that before Xerxes set forth on his march against Hellas, he sent a herald to
Argos, who said on his coming (so the story goes), `Men of Argos, this is the message to you from King
Xerxes. Perses our forefather had, as we believe, Perseus son of Danae for his father, and Andromeda
daughter of Kepheus for his mother; if that is so, then we are descended from your nation. In all right and
reason we should therefore neither march against the land of our forefathers, nor should you become our
enemies by aiding others or do anything but abide by yourselves in peace. If all goes as I desire, I will hold
none in higher esteem than you. The Argives were strongly moved when they heard this, and although they
made no promise immediately and demanded no share, they later, when the Greeks were trying to obtain
their support, did make the claim, because they knew that the Lacedaemonians would refuse to grant it, and
that they would thus have an excuse for taking no part in the war."

Herodotus, Histories 6. 54. 1 : 
"I traced their lineage [of the Persians] according to the Greek story; but the Persian tale is that Perseus
himself was an Assyrian, and became a Greek, which his forebears had not been; the Persians say that the
ancestors of Akrisios had no bond of kinship with Perseus, and they indeed were, as the Greeks say,
Egyptians. "

III) THE EGYPTIAN PERSEUS

Herodotus, Histories 2. 91. 1  6 : 
"The Egyptians shun using Greek customs, and (generally speaking) the customs of all other peoples as well.
Yet, though the rest are wary of this, there is a great city called Khemmis, in the Theban district, near the
New City. In this city is a square temple of Perseus son of Danae, in a grove of palm trees. Before this temple
stand great stone columns; and at the entrance, two great stone statues. In the outer court there is a shrine
with an image of Perseus standing in it. The people of this Khemmis say that Perseus is seen often up and
down this land, and often within the temple, and that the sandal he wears, which is four feet long, keeps
turning up, and that when it does turn up, all Egypt prospers. This is what they say; and their doings in honor
of Perseus are Greek, inasmuch as they celebrate games that include every form of contest, and offer animals
and cloaks and skins as prizes. When I asked why Perseus appeared only to them, and why, unlike all other
Egyptians, they celebrate games, they told me that Perseus was by lineage of their city; for Danaus and
Lynkeus, who travelled to Greece, were of Khemmis; and they traced descent from these down to Perseus.
They told how he came to Khemmis, too, when he came to Egypt for the reason alleged by the Greeks as well
namely, to bring the Gorgo's head from Libyaand recognized all his relatives; and how he had heard the
name of Khemmis from his mother before he came to Egypt. It was at his bidding, they said, that they
celebrated the games."
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Herodotus, Histories 2. 15. 1 : 
"Now if we agree with the opinion of the Ionians, who say that only the Delta is Egypt, and that its seaboard
reaches from the socalled Watchtower of Perseus forty schoeni to the Salters' at Pelusium."

Sources:

Homer, The Iliad  Greek Epic C8th B.C.
Pindar, Odes  Greek Lyric C5th B.C.
Aeschylus, Libation Bearers  Greek Tragedy C5th B.C.
Aeschylus, Fragments  Greek Tragedy C5th B.C.
Euripides, Alcestis  Greek Tragedy C5th B.C.
Apollodorus, The Library  Greek Mythography C2nd A.D.
Theocritus Idylls  Greek Bucolic C3rd B.C.
Lycophron, Alexandra  Greek Poetry C3rd B.C.
Strabo, Geography  Greek Geography C1st B.C.  C1st A.D.
Herodotus, Histories  Greek History C5th B.C.
Pausanias, Description of Greece  Greek Travelogue C2nd A.D.
Diodorus Siculus, The Library of History  Greek History C1st B.C.
Philostratus the Elder, Imagines  Greek Art History C3rd A.D.
Hyginus, Fabulae  Latin Mythography C2nd A.D.
Hyginus, Astronomica  Latin Mythography C2nd A.D.
Ovid, Metamorphoses  Latin Epic C1st B.C.  C1st A.D.
Ovid, Heroides  Latin Poetry C1st B.C.  C1st A.D.
Pliny the Elder, Natural History  Latin Encyclopedia C1st A.D.
Seneca, Hercules Furens  Latin Tragedy C1st A.D.
Greek Papyri III Anonymous, Fragments  Greek Poetry C5th A.D.
Nonnos, Dionysiaca  Greek Epic C5th A.D.
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.

(../Gallery/P23.1B.html)

Gorgon Medusa, Athenian redfigure amphora C5th B.C.,
Staatliche Antikensammlungen (http://www.antikeam

koenigsplatz.mwn.de/)

Bestiary (../greekmythology/bestiary.html) >> Gorgons & Medusa (Gorgones & Medousa)

GORGONES & MEDOUSA

THE GORGONES (Gorgons) were three powerful,
winged daimones named Medousa (Medusa),
Sthenno and Euryale. Of the three sisters only
Medousa was mortal. King Polydektes of Seriphos
once commanded the hero Perseus
(../Heros/Perseus.html) to fetch her head. He
accomplished this with the help of the gods who
equipped him with a reflective shield, a curved sword,
winged boots and helm of invisibility. When he fell
upon Medousa and decapitated her, two creatures
sprang forth from the woundthe winged horse
Pegasos (Pegasus) and the giant Khrysaor
(Chrysaor). Perseus fled with the monster's head in a
sack and her two angry sisters chasing close on his
heels.

According to late classical poets, Medousa was once
a beautiful woman who was transformed into a
monster by Athena as punishment for lying with
Poseidon in her shrine. Earlier Greek writers and
artists, however, simply portray her as a monster born into a large family of monsters.

The three Gorgones were depicted in ancient Greek vase painting and sculpture as winged women with broad,
round heads, serpentine locks of hair, large staring eyes, wide mouths, lolling tongues, the tusks of swine, flared
nostrils, and sometimes short, coarse beards. Medousa was humanised in late classical art with the face of a
beautiful woman. In mosaic art her round face was wreathed with coiling snakes and adorned with a pair of
small wings on the brow.

FAMILY OF THE GORGONS

PARENTS

[1.1] PHORKYS (Phorkys.html) & KETO (Keto.html) (Hesiod Theogony 270, Apollodorus 1.10)
[1.2] PHORKYS (Phorkys.html) (Aeschylus Prometheus Bound 794, Pausanias 2.21.5, Nonnus Dionysiaca 24.270)
[2.1] GORGO (../Titan/GorgoAix.html) & KETO (Keto.html) (Hyginus Pref & Fabulae 151)

NAMES

[1.1] MEDOUSA, EURYALE, STHENNO (Hesiod Theogony 270, Pindar Pythian 12, Apollodorus 2.39, Hyginus Pref, Nonnus Dionysiaca
40.227)

OFFSPRING OF MEDOUSA

Greek Name
Γοργω Γοργον Γοργονες

Transliteration
Gorgô, Gorgon, Gorgones

Latin Spelling
Gorgon, Gorgones

Translation
Terrible, Fierce (gorgos)

http://www.theoi.com/Gallery/P23.1B.html
http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/
http://www.theoi.com/greek-mythology/bestiary.html
http://www.theoi.com/Heros/Perseus.html
http://www.theoi.com/Pontios/Phorkys.html
http://www.theoi.com/Pontios/Keto.html
http://www.theoi.com/Pontios/Phorkys.html
http://www.theoi.com/Titan/GorgoAix.html
http://www.theoi.com/Pontios/Keto.html
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[1.1] PEGASOS (../Ther/HipposPegasos.html), KHRYSAOR (../Ther/Khrysaor.html) (by Poseidon
(../Olympios/Poseidon.html)) (Hesiod Theogony 278, Apollodorus 2.40, Lycophron 840, Hyginus Pref, Nonnus Dionysiaca 31.13)

ENCYCLOPEDIA

GORGO and GO′RGONES (Gorgô and Gorgones). Homer knows only one Gorgo, who, according to the
Odyssey (xi. 633), was one of the frightful phantoms in Hades: in the Iliad (v. 741, viii. 349, xi. 36; comp. Virg.
Aen. vi. 289), the Aegis of Athena contains the head of Gorgo, the terror of her enemies. Euripides (Ion, 989)
still speaks of only one Gorgo, although Hesiod (Theog. 278) had mentioned three Gorgones, the daughters of
Phorcys and Ceto, whence they are sometimes called Phorcydes or Phorcides. (Aeschyl. Prom. 793, 797; Pind.
Pyth. xii. 24; Ov. Met. v. 230.) The names of the three Gorgones are Stheino (Stheno or Stenusa), Euryale, and
Medusa (Hes. l. c.; Apollod. ii. 4. § 2), and they are conceived by Hesiod to live in the Western Ocean, in the
neighbourhood of Night and the Hesperides. But later traditions place them in Libya. (Herod. ii. 91; Paus. ii. 21.
§ 6.) They are described (Scut. Here. 233) as girded with serpents, raising their heads, vibrating their tongues,
and gnashing their teeth; Aeschylus (Prom. 794. &c., Choëph. 1050) adds that they had wings and brazen
claws, and enormous teeth. On the chest of Cypselus they were likewise represented with wings. (Paus. v. 18. §
1.) Medusa, who alone of her sisters was mortal, was, according to some legends, at first a beautiful maiden,
but her hair was changed into serpents by Athena, in consequence of her having become by Poseidon the
mother of Chrysaor and Pegasus, in one of Athena's temples. (Hes. Theog. 287, &c.; Apollod. ii. 4. § 3; Ov. Met.
iv. 792; comp. Perseus.) Her head was now of so fearful an appearance, that every one who looked at it was
changed into stone. Hence the great difficulty which Perseus had in killing her; and Athena afterwards placed
the head in the centre of her shield or breastplate. There was a tradition at Athens that the head of Medusa was
buried under a mound in the Agora. (Paus. ii. 21. § 6, v. 12. § 2.) Athena gave to Heracles a lock of Medusa
(concealed in an urn), for it had a similar effect upon the beholder as the head itself. When Heracles went out
against Lacedaemon he gave the lock of hair to Sterope, the daughter of Cepheus, as a protection of the town
of Tegea, as the sight of it would put the enemy to fight. (Paus. viii. 47. § 4; Apollod. ii. 7. § 3.)

The mythus respecting the family of Phorcys, to which also the Graeae, Hesperides, Scylla, and other fabulous
beings belonged, has been interpreted in various ways by the ancients themselves. Some believed that the
Gorgones were formidable animals with long hair, whose aspect was so frightful, that men were paralysed or
killed by it, and some of the soldiers of Marius were believed to have thus met with their death (Athen. v. 64).
Pliny (H. N. iv. 31) thought that they were a race of savage, swift, and haircovered women; and Diodorus (iii.
55) regards them as a race of women inhabiting the western parts of Libya, who had been extirpated by
Heracles in traversing Libya.

Source: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.

NAMES OF THE GORGONS

* Euryale may also mean "of the wide briny sea" from eury, hals, an appropriate name for a daughter of sea
gods.

Greek Name
Ευρυαλη

Σθεννω Σθεινω

Μεδουσα Μεδουση

Transliteration
Euryalê

Sthennô, Stheinô

Medousa, Medousê

Latin Spelling
Euryale

Sthenno

Medusa

Translation
WideStepping (euryalê) *

Strong (sthenos)

Guardian, Queen (medeôn)

http://www.theoi.com/Ther/HipposPegasos.html
http://www.theoi.com/Ther/Khrysaor.html
http://www.theoi.com/Olympios/Poseidon.html
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(../Gallery/P23.14.html)

Gorgon, Athenian blackfigure dinos C6th B.C., Musée du
Louvre (http://www.louvre.fr/)

CLASSICAL LITERATURE QUOTES

PARENTAGE & GENERAL DESCRIPTIONS OF THE GORGONS

Hesiod, Theogony 270 ff (trans. EvelynWhite) (Greek
epic C8th or C7th B.C.) :
"And to Phorkys (Phorcys) Keto (Ceto) bore the Graiai
(Graeae), with fair faces and gray from birth, and
these the gods who are immortal and men who walk
on the earth call Graiai, the gray sisters, Pemphredo
robed in beauty and Enyo robed in saffron, and the
Gorgones (Gorgons) who, beyond the famous stream
of Okeanos (Oceanus), live in the utmost place toward
night, by the singing Hesperides : they are Sthenno,
Euryale, and Medousa (Medusa), whose fate is a sad
one, for she was mortal, but the other two immortal
and ageless both alike. Poseidon, he of the dark hair,
lay with one of these, in a soft meadow and among
spring flowers. But when Perseus had cut off the head
of Medousa there sprang from her blood great
Khrysaor (Chrysaor) and the horse Pegasos
(Pegasus) so named from the springs (pegai) of
Okeanos, where she was born."

Stasinus of Cyprus or Hegesias of Aegina, Cypria
Fragment 21 (from Herodian, One Peculiar Diction) (trans. EvelynWhite) (Greek epic C7th or C6th B.C.) :
"By him [Phorkys (Phorcys)] she [Keto (Ceto)] conceived and bare the Gorgones (Gorgons), fearful monsters
who lived in Sarpedon, a rocky island in deepeddying Okeanos (Oceanus)."

Aeschylus, Prometheus Bound 788 ff (trans. Weir Smyth) (Greek tragedy C5th B.C.) :
"[Prometheus warns the wandering cowmaid Io of the perils she will face on her journey :] First, to you, Io, will I
declare your muchvexed wandering, and may you engrave it on the recording tablets of your mind. When you
have crossed the stream that bounds the two continents [probably the Red Sea], toward the flaming east, where
the sun walks [text missing] crossing the surging sea until you reach the Gorgonean plains of Kisthene
(Cisthene), where the Phorkides (Phorcides) dwell, ancient maids, three in number, shaped like swans,
possessing one eye amongst them and a single tooth; neither does the sun with his beams look down upon
them, nor ever the nightly moon. And near them are their three winged sisters, the snakehaired
(drakontomalloi) Gorgones (Gorgons), loathed of mankind, whom no one of mortal kind shall look upon and still
draw breath. Such is the peril that I bid you to guard against."

PseudoApollodorus, Bibliotheca 1. 10 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"Phorkys (Phorcys) and Keto (Ceto) had [offspring] the Phorkides (Phorcides) and the Gorgones (Gorgons)."

Quintus Smyrnaeus, Fall of Troy 5. 38 ff (trans. Way) (Greek epic C4th A.D.) :
"[Depicted on the shield of Akhilleus (Achilles) :] There were the ruthless Gorgones (Gorgons) : through their
hair horribly serpents coiled with flickering tongues."

PseudoHyginus, Preface (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"From Gorgon and Ceto [were born] : Sthenno, Euryale, Medusa."

PseudoHyginus, Fabulae 151 :
"From Typhon the giant and Echidna were born Gorgon . . . From Medusa, daughter of Gorgon, and Neptunus
[Poseidon], were born Chrysaor and horse Pegasus."

Suidas s.v. Gorgones Tithrasiai (trans. Suda On Line) (Byzantine Greek Lexicon C10th A.D.) :
"Gorgones Tithrasiai (Tithrasian Gorgons) : Tithrasos [is a] river, or a location in Libya, where the Gorgones
resided."

ZEUS' SLAYING OF THE ELDER GORGO

http://www.theoi.com/Gallery/P23.14.html
http://www.louvre.fr/
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ZEUS' SLAYING OF THE ELDER GORGO

PseudoHyginus, Astronomica 2. 13 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"But when Jupiter [Zeus], confident in his youth, was preparing for war against the Titanes (Titans), oracular
reply was given to him that if he wished to win, he should carry on the war protected with the skin of a goat,
aigos, and the head of the Gorgon. The Greeks call this the aegis. When this was done, as we have shown
above, Jupiter [Zeus], overcoming the Titanes, gained possession of the kingdom."

POSEIDON'S SEDUCTION OF MEDUSA

Hesiod, Theogony 270 ff (trans. EvelynWhite) (Greek epic C8th or C7th B.C.) :
"Poseidon, he of the dark hair, lay with one of these [Medousa (Medusa), one of the Gorgones], in a soft
meadow and among spring flowers."

Ovid, Metamorphoses 4. 770 ff (trans. Melville) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"[Medousa (Medusa)] was violated in Minerva's [Athena's] shrine by the Lord of the Sea (Rector Pelagi)
[Poseidon]. Jove's [Zeus'] daughter turned away and covered with her shield her virgin's eyes. And then for
fitting punishment transformed the Gorgo's lovely hair to loathsome snakes."

Ovid, Metamorphoses 6. 119 ff : 
"As a bird, [Medousa (Medusa)] the snaketressed mother of the flying steed [Pegasos (Pegasus)] [was
seduced by Poseidon]."

Ovid, Heroides 19. 129 ff (trans. Showerman) (Roman poetry C1st B.C. to C1st A.D.) :
"Neptune [Poseidon], wert thou mindful of thine own heart's flames, thou oughtst let no love be hindered by the
windsif neither Amymone, nor Tyro much bepraised for beauty, are stories idly charged to thee, nor shining
Alcyone, and Calyce, child of Hecataeon, nor Medusa when her locks were not yet twined with snakes, nor
goldenhaired Laodice and Celaeno taken to the skies, nor those whose names I mind me of having read.
These, surely, Neptune, and many more, the poets say in their songs have mingled their soft embraces with
thine own."

ATHENA & THE MONSTROUS TRANSFORMATION OF MEDUSA

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 46 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"It is affirmed by some that Medousa (Medusa) was beheaded because of Athene (Athena), for they say the
Gorgon had been willing to be compared with Athene in beauty."

Ovid, Metamorphoses 4. 770 ff (trans. Melville) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"[After slaying the Gorgon, Perseus travelled to the land of the Aithiopians (Ethiopians) :] A chief, one of their
number, asked [Perseus] why she [Medousa (Medusa)] alone among her sisters wore that snaketwined hair,
and Perseus answered : ‘What you ask is worth the telling; listen and I'll tell the tale. Her beauty was farfamed,
the jealous hope of many a suitor, and of all her charms her hair was loveliest; so I was told by one who claimed
to have seen her. She, it's said, was violated in Minerva's [Athena's] shrine by the Lord of the Sea (Rector
Pelagi) [Poseidon]. Jove's [Zeus'] daughter turned away and covered with her shield her virgin's eyes. And then
for fitting punishment transformed the Gorgo's lovely hair to loathsome snakes. Minerva [Athena] still, to strike
her foes with dread, upon her breastplate wears the snakes she made.’"

PERSEUS & THE BEHEADING OF MEDUSA

Hesiod, Theogony 270 ff (trans. EvelynWhite) (Greek
epic C8th or C7th B.C.) :
"When Perseus had cut off the head of Medousa
(Medusa) there sprang from her blood great Khrysaor
(Chrysaor) and the horse Pegasos (Pegasus) so
named from the springs (pegai) of Okeanos
(Oceanus), where she was born."
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Perseus slaying Medusa, Athenian redfigure pelike C5th
B.C., Metropolitan Museum of Art
(http://www.metmuseum.org/)

Hesiod, Shield of Heracles 220 ff : 
"[Among the scenes depicted on the shield of
Herakles (Heracles):] On Perseus' feet were the flying
sandals, and across his shoulders was slung the
blackbound sword, suspended on a swordbelt of
bronze, and he hovered like a thought in the mind,
and all his back was covered with the head of the
monster, the dreaded Gorgo [i.e. Medousa], and the
bag floated about it, a wonder to look at, done in
silver, but the shining tassels fluttered, and they were
gold, and the temples of the lord Perseus were
hooded over by the warcap of Haides, which confers
terrible darkness. The son of Danae, Perseus himself,
sped onward like one who goes in haste or terror, as
meanwhile the rest of the Gorgones (Gorgons)
tumbled along behind him, unapproachable,
indescribable, straining to catch and grab him, and on
the green of the steel surface gibbered the sound of
their feet on the shield running with a sharp high
noise, and on the belts of the Gorgones a pair of
snakes were suspended, but they reared and bent
their heads forward and flickered with their tongues.
The teeth for their rage were made jagged and their
staring fierce, and over the dreaded heads of the
Gorgones was great Panic shivering."

Pindar, Pythian Ode 12. 12 ff (trans. Conway) (Greek lyric C5th B.C.) :
"Perseus o'er [Medousa (Medusa)] the third of those fell sisters [the Gorgones] launched his cry of triumph . . .
he had made blind the grim offspring of Phorkys (Phorcys)."

Pindar, Olympian Ode 13. 64 :
"The snakehead Gorgon's offspring, Pegasos (Pegasus)."

Aeschylus, Phorcides (lost play) (Greek tragedy C5th B.C.) :
The Phorcides was the second of a trilogy of plays describing the story of Perseus. The plot revolved around
Perseus' quest for the head of Medousa (Medusa). The Graiai (Graeae), sisters of the Gorgones, formed the
chorus.

Aeschylus, Fragment 145 Phorcides (from Athenaeus, Deipnosophists ix. 65) (trans. Weir Smyth) (Greek
tragedy C5th B.C.) :
"[Perseus enters the cave of the Gorgones :] Into the cave he rushed like a wild boar."

Euripides, Alcestis 511 ff (trans. Vellacott) (Greek tragedy C5th B.C.) :
"He turns away as he reaches out his hand behind him and grasps her hand. There, I stretch it out, as if I were
cutting off a Gorgo's head."

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 38  46 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"[The Graiai (Graeae)] directed him [Perseus] to the Nymphai (Nymphs). These Nymphai had in their
possession winged sandals and the kibisis, which they say was a knapsack. Pindar and Hesiod in the Shield of
Herakles, describe Perseus as follows : ‘The head of a terrible monster, Gorgo, covered all his back, and a
kibisis held it.’ . . . They also had the helmet of Hades . . . Approaching the Nymphai (Nymphs) he received what
he had come for, and he flung on the kibisis, tied the sandals on his ankles, and placed the helmet on his head.
With the helmet on he could see whomever he cared to look at, but was invisible to others. He also received
from Hermes a sickle made of adamant.
Perseus took flight and made his way to Okeanos (Oceanus), where he found the Gorgones (Gorgons)
sleeping. Their names were Stheno, Euryale and the third was Medousa (Medusa), the only mortal one: thus it
was her head that Perseus was sent to bring back. The Gorgones' heads were entwined with the horny scales

http://www.theoi.com/Gallery/P23.6.html
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Poseidon, Euryale, beheaded Medusa and birth of
Pegasus, Boeotian blackfigure bowl C5th B.C., Museum

of Fine Arts Boston (http://www.mfa.org/)

of serpents, and they had big tusks like hogs, bronze hands, and wings of gold on which they flew. All who
looked at them were turned to stone. Perseus, therefore, with Athene guiding his hand, kept his eyes on the
reflection in a bronze shield as he stood over the sleeping Gorgones, and when he saw the image of Medousa,
he beheaded her. As soon as her head was severed there leaped from her body the winged horse Pegasos
(Pegasus) and Khrysaor (Chrysaor) the father of Geryon. The father of these two was Poseidon. Perseus then
placed the head in the kibisis and headed back again, as the Gorgones pursued him through the air. But the
helmet kept him hidden, and made it impossible for them to identify him . . . 
Athena placed the Gorgo's head in the center of her shield. It is affirmed by some that Medousa was beheaded
because of Athene, for they say the Gorgon had been willing to be compared with Athene in beauty."

Lycophron, Alexandra 840 ff (trans. Mair) (Greek poet C3rd B.C.) :
"The harvester [Perseus] who delivered of her pains in birth of horse and man the stonyeyed weasel
[Medousa] whose children sprang from her neck. Fashioning men as statues from top to toe he shall envelope
them in stonehe that stole the lamp of his three wandering guides."
[N.B. "The harvester" is Perseus; "the horse and man" are Pegasos and Khrysaor (Chrysaor); "the weasel" is
Medousa, as the Greeks believed weasels birthed their young from their throats; and " the three wandering
guides" are the Graiai.]

Quintus Smyrnaeus, Fall of Troy 10. 190 ff (trans. Way) (Greek epic C4th A.D.) :
"[Depicted on the quiver of Herakles (Heracles) :] There Perseus slew Medousa (Medusa) gorgoneyed by the
stars' baths and utmost bounds of earth and fountains of deepflowing Okeanos (Oceanus), where night in the
far west meets the setting sun."

Strabo, Geography 8. 6. 21 (trans. Jones) (Greek geographer C1st B.C. to C1st A.D.) :
"Pegasos, a winged horse which sprang from the neck of the Gorgon Medousa (Medusa) when her head was
cut off."

Pausanias, Description of Greece 1. 23. 7 (trans.
Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"[On the Akropolis of Athens is dedicated a sculpture :]
Myron's Perseus after beheading Medousa
(Medusa)."

Pausanias, Description of Greece 2. 20. 7 :
"Beside the sanctuary of [the river] Kephisos
(Cephisus) [at Argos] is a head of Medousa (Medusa)
made of stone, which is said to be another of the
works of the Kyklopes (Cyclopes)."

Pausanias, Description of Greece 2. 21. 5  6 :
"[Pausanias presents a rationalisation of the Medousa
myth :] In the marketplace of Argos is a mound of earth, in which they say lies the head of the Gorgon
Medousa (Medusa). I omit the miraculous, but give the rational parts of the story about her. After the death of
her father, Phorkys (Phorcys), she reigned over those living around Lake Tritonis, going out hunting and leading
the Libyans to battle. On one such occasion, when she was encamped with an army over against the forces of
Perseus, who was followed by picked troops from the Peloponnesos, she was assassinated by night. Perseus,
admiring her beauty even in death, cut off her head and carried it to show the Greeks. But Prokles (Procles), the
son of Eukrates (Eucrates), a Carthaginian, thought a different account more plausible that the preceding. It is
as follows. Among the incredible monsters to be found in the Libyan desert are wild men and wild women.
Prokles affirmed that he had seen a man from them who had been brought to Rome. So he guessed that a
woman from them, reached Lake Tritonis, and harried the neighbours until Perseus killed her; Athena was
supposed to have helped him in this exploit, because the people who live around Lake Tritonis are sacred to
her."

Pausanias, Description of Greece 2. 27. 2 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"[On the throne of Asklepios (Asclepius) at Epidauros in Argolis] are wrought in relief the exploits of Argive
heroes . . . [including] Perseus, who has cut off the head of Medousa (Medusa)."

http://www.theoi.com/Gallery/P23.19.html
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Pausanias, Description of Greece 3. 17. 3 :
"[In bronze at the temple of Athene in Sparta] there are also represented Nymphai (Nymphs) bestowing upon
Perseus, who is starting on his enterprise against Medousa (Medusa) in Libya, a cap and the shoes by which he
was carried through the air."

Pausanias, Description of Greece 3. 18. 10  16 :
"[Amongst the reliefs on throne of Apollon at Amyklai (Amyclae) near Sparta :] Perseus too, is represented
killing Medousa (Medusa)."

Pausanias, Description of Greece 5. 18. 5 :
"[Among the images decorating the chest of Kypselos (Cypselus) at Olympia :] The sisters of Medousa
(Medusa), with wings, are chasing Perseus, who is flying. Only Perseus has his name inscribed on him."

Diodorus Siculus, Library of History 3. 52. 4 (trans. Oldfather) (Greek historian C1st B.C.) :
"[Diodorus invents a rational explanation of the Gorgonmyth, cf. Pausanias above: ] Now there have been in
Libya a number of races of women who were warlike and greatly admired for their manly vigour; for instance,
tradition tells us of the race of the Gorgones (Gorgons), against whom, as the account is given, Perseus made
war, a race distinguished for its valour; for the fact that it was the son of Zeus, the mightiest Greek of his day,
who accomplished the campaign against these women, and that this was his greatest Labour may be taken by
any man as proof of both the preeminence and the power of the women we have mentioned. Furthermore, the
manly prowess of those of whom we are now about to write presupposes an amazing preeminence when
compared with the nature of the women of our day." [N.B. Diodorus then goes on to describe a legendary tribe
of Libyan Amazonwomen.]

PseudoHyginus, Astronomica 2. 12 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"Perseus . . . when sent by Polydectes, son of Magnes, to the Gorgones (Gorgons), he received from Mercurius
[Hermes], who is thought to have loved him, talaria and petasus, and, in addition, a helmet which kept its wearer
from being seen by an enemy . . . He is said, too, to have received from Vulcanus [Hephaistos (Hephaestus)] a
knife made of adamant, with which he killed Medusa the Gorgon. The deed itself no one has described.
But as Aeschylus, the writer of tragedies, says in his Phorcides, the Graeae were guardians of the Gorgones.
We wrote about them in the first book of the Genealogiae. They are thought to have had but one eye among
them, and thus to have kept guard, watch one taking it in her turn. This eye Perseus snatches, as one was
passing it to another, and threw is in Lake Tritonis. So, when the guards were blinded, he easily killed the
Gorgon when she was overcome with sleep. Minerva [Athena] is said to have the head on her breastplate.
Euhemerus [Greek writer C3rd B.C.] says the Gorgon was killed by Minerva [Athena]."

Ovid, Metamorphoses 4. 770 ff (trans. Melville) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"[Perseus arrives in the land of Aithiopia (Ethiopia) after slaying the Gorgon, and there King Kepheus (Cepheus)
enquires after his labour :] ‘My gallant Perseus, tell me by what craft, what courage, you secured the snake
tressed head.’ And Agenorides [Perseus] told him of the place that lies, a stronghold safe below the mountain
mass of icy Atlas; how at its approach twin sisters, the Phorcides [Graiai (Graeae)], lived who shared a single
eye, and how that eye by stealth and cunning, as it passed from twin to twin, his sly hand caught, and then
through solitudes, remote and trackless, over rough hillsides of ruined woods he reached the Gorgones' lands,
and everywhere in fields and by the road he saw the shapes of men and beasts, all changed to stone by
glancing at Medusa's face. But he, he said, looked at her ghastly head reflected in the bright bronze of the
shield in his left hand, and while deep sleep held fast Medusa and her snakes, he severed it clean from her
neck; and from their mother's blood swiftflying Pegasus and his brother sprang.'"

Ovid, Metamorphoses 5. 69 : 
"Acrisionades [Perseus] turned on him the blade Medusa's death had proved."

Ovid, Metamorphoses 5. 254 : 
"I [Athena] saw that horse [Pegasos] brought into being from his mother's [Medousa's (Medusa's)] blood."

Ovid, Metamorphoses 4. 699 ff : 
"Perseus, the snakehaired Gorgo's victor."
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Propertius, Elegies 3. 22 (trans. Goold) (Roman elegy C1st B.C.) :
"The Gorgon's head which the hand of Perseus severed."

Statius, Thebaid 1. 544 ff (trans. Mozley) (Roman epic C1st A.D.) :
"Thereon [a cup] was embossed work of images : all golden, a winged youth [Perseus] holds the snaketressed
Gorgon's severed head, and even upon the momentso it seemsleaps up into the wandering breeze; she
almost moves her heavy eyes and dropping head, and even grows pale in the living gold."

Nonnus, Dionysiaca 24. 270 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"Nimbleknee Perseus, waving his winged feet, held his course near the clouds, a wayfarer pacing through the
air . . . He crept up on tiptoe, keeping his footfall noiseless, and with hollowed hand and robber's fist caught the
roving eye of Phorkys' (Phorcys') unsleeping daughter [the Graiai], then shore off the snaky swathe of one
Medousa (Medusa), while her womb was still burdened and swollen with young, still in foal of Pegasos
(Pegasus); what good if the sickle played the part of childbirth Eileithyia, and reaped the neck of the pregnant
Gorgon, firstfruits of a horsebreeding neck? There was no battle when swiftshoe Perseus lifted the lifeless token
of victory, the snaky sheaf of Gorgon hair, relics of the head dripping drops of blood, gently wheezing a half
heard hiss through the severed throats . . . Perseus fled with flickering wings trembling at the hiss of mad
Sthenno's hairy snakes, although he bore the cap of Haides and the sickle of Pallas [Athena], with Hermes'
wings though Zeus was his father; he sailed a fugitive on swiftest shoes, listening for no trumpet but Euryale's
bellowinghaving despoiled a little Libyan hole!"

Nonnus, Dionysiaca 30. 264 ff :
"Have you set foot in Libya? Have you had the task of Perseus? Have you seen the eye of Sthenno which turns
all to stone, or the bellowing invincible throat of Euryale herself? Have you seen the tresses of viperhair
Medousa (Medusa), and have the open mouths of her tangled serpents run round you? . . . Akrisios' (Acrisius')
daughter [Danae] bore the Gorgonslayer, a son worthy of my Zeus, for winged Perseus did not throw down my
[Athena's] sickle, and he thanked Hermeias [Hermes] for lending his shoes . . . the Hesperides sing him who cut
down Medousa."

Nonnus, Dionysiaca 31. 13 ff :
"Perseus was ferrying across to the thirsty stretches of Libya, swimming on his wings and circling in the air a
quickfoot knee. He had taken the travelling eye of Phorkys' (Phorcys') old oneeyed daughter unsleeping [the
Graia (Graea)]; he dived into the dangerous cave [of the Gorgones], reaped the hissing harvest by the rockside,
the firstfruits of curling hair, sliced the Gorgon's teeming throat and stained his sickle red. He cut off the head
and bathed a bloodstained in the viperish dew; then as Medousa (Medusa) was slain, the neck was delivered of
its twin birth, the Horse [Pegasos] and the Boy [Khrysaor (Chrysaor)] with the golden sword."

Suidas s.v. Aidos kune (trans. Suda On Line) (Byzantine Greek Lexicon C10th A.D.) :
"Aidos kune (helmet of Hades) : A proverb [applied] to those concealing themselves with certain devices. For
such was the helmet of Haides, which Perseus used when he killed the Gorgon."

Suidas s.v. Medousa : 
"Medousa (Medusa) : She [who was] also called Gorgon. Perseus, the son of Danae and Pekos (Pecus) [Zeus],
having learned all the mystic apparitions and wanting to establish for himself his own kingdom, despised that of
the Medes [Persians]. And going through a great expanse of land he saw a virgin maiden, hideous and ugly,
and turning aside [to speak] to her, he asked ‘what is your name?’ And she said, ‘Medousa.’ And cutting off her
head he despatched her as he had been taught, and he hung it up, amazing and destroying all who saw it. The
head he called Gorgon, because of its sheer force."

DIRGE OF THE GORGONS & THE INVENTION OF
THE FLUTE

Pindar, Pythian Ode 12. 8 ff (trans. Conway) (Greek
lyric C5th B.C.) :
"The art that long ago Pallas Athene invented [the
flute], weaving in music's rich refrain the ghoulish
dirge of the fiercehearted Gorgones (Gorgons). This
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Perseus and Medusa, Athenian blackfigure kyathos C6th
B.C., The J. Paul Getty Museum
(http://www.getty.edu/museum/)

in their anguished struggle from those dread maiden's
lips was heard streaming, and from those writhing
serpent heads untouchable, when Perseus o'er the
third of those fell sisters launched his cry of triumph,
and brought fatal doom to Seriphos by the seadoom
for that isle and for her people. Yes, for he had made
blind the grim offspring of Phorkys (Phorcys), and
bitter the weddinggift he brought to Polydektes
(Polydectes), thus to end his mother's long slavery
and enforced wedlockthat son of Danae, who
reaped the head of faircheeked Medousa (Medusa) .
. . But when the goddess maid delivered from these
labours the man she loved, then she contrived the
manifold melodies of the flute, to make in music's
notes an image of the shrill lamenting cries, strung
from Euryale's ravening jaws. A goddess found, but finding, gave the strain to mortal men to hold, naming it the
tune of many heads."

Nonnus, Dionysiaca 13. 77 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"Mykalessos (Mycalessus) (BellowingCry) [a town in Boiotia] with broad dancinglawns named to remind us of
[the Gorgon] Euryale's roar."

Nonnus, Dionysiaca 24. 35 ff :
"My reeds, which . . . your musical Athena may reproach you one day: she who invented the Libyan double
pipes to imitate with their tootle the voices of the Gorgones' grim heads."

Nonnus, Dionysiaca 40. 227 ff :
"The double Berekyntian (Berecynthian) pipes in the mouth of Kleokhos (Cleochus) droned a gruesome Libyan
lament, one which long ago both Sthenno and Euryale with one manythroated voice sounded hissing and
weeping over Medousa (Medusa) newly gashed, while their snakes gave out voice from two hundred heads,
and from the lamentations of their curling and hissing hairs they uttered the ‘manyheaded dirge of Medousa."

Suidas s.v. Mykale (trans. Suda On Line) (Byzantine Greek Lexicon C10th A.D.) :
"Mykale (Mycale) : Name of a city [in Boiotia]. [Named] after the fact that the Gorgones bellowed (mykasthai)
there."

BIRTH OF VIPERS FROM MEDUSA'S BLOOD

Apollonius Rhodius, Argonautica 4. 1505 ff (trans. Rieu) (Greek epic C3rd B.C.) :
"[When the Argonauts were travelling through the Libyan desert one of their number, Mopsos (Mopsus), was
killed by a Libyan viper :] A fearsome snake lay in the [Libyan] sand, sheltering from the midday sun. It was too
sluggish to attack a man who showed now wish to harm it, or to fly at anyone who shrank away. And yet, for any
creature living on the face of Mother Earth, one drop of its black poison in his veins was short cut to the world
below. Even Paieon himself (if I may tell the truth without offence) could not have saved the victim's life, even if
the fangs had only grazed the skin. For when the godlike Perseus, whom his mother called Eurymedon, flew
over Libye (Libya) brining the Gorgon's newly severed head to the king, every drop of dark blood that fell from it
to the ground produced a brood of these serpents. Mopsos, stepping forward with his left foot, brought the sole
down on the tip of the creature's tail, and in its pain the snake coiled round his shin and calf and bit him halfway
up the leg tearing the flesh . . . The poor man was doomed. A paralysing numbness was already creeping
through him, and a dark mist began to dim his sight. Unable to control his heavy limbs, he sank to the ground
and soon was cold . . . Mopsos was dead; and they could not leave him in the sunshine even for a short time,
for the poison at once began to rot his flesh and mouldering hair fell from his scalp."

Ovid, Metamorphoses 4. 770 ff (trans. Melville) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"But Perseus, with the snakehaired monster's head, that famous spoil, in triumph made his way on rustling
pinions through the balmy air and, as he hovered over Libya's sands, the blooddrops from the Gorgoneum

http://www.theoi.com/Gallery/P23.4.html
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(Gorgon's Head) dripped down. The spattered desert gave them life as snakes, smooth snakes of many kinds,
and so that land still swarms with deadly serpents to this day."

PERSEUS & THE PETRIFYING HEAD OF MEDUSA

Pindar, Pythian Ode 12. 12 ff (trans. Conway) (Greek lyric C5th B.C.) :
"Perseus o'er the third of those fell sisters [Medousa (Medusa)] launched his cry of triumph, and brought fatal
doom to Seriphos by the seadoom for that isle and for her people. Yes, for he had made blind [Medousa] the
grim offspring of Phorkys (Phorcys), and bitter the weddinggift he brought to Polydektes (Polydectes), thus to
end his mother's long slavery and enforced wedlockthat son of Danae, who reaped the head of faircheeked
Medousa (Medusa)."

Pindar, Pythian Ode 10. 44 ff :
"The son of Danaë, Perseus, who slew the Gorgo, and brought her head wreathed with its serpent locks to
strike stony death to the islanders."

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 45 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"[After Perseus had rescued Andromeda from the seamonster :] Kepheus' (Cepheus') brother Phineus, who
was previously engaged to Andromeda, conspired against Perseus, but Perseus learned of the plot, and by
displaying the Gorgon to Phineus and his colleagues in the conspiracy, turned them instantly to stone."

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 46 :
"[Upon returning to the island of Seriphos, he avenged himself on King Polydektes (Polydectes) who had sent
him on the quest :] He entered the royal palace where Polydektes was entertaining his friends, and with his own
face turned aside he displayed the Gorgo's head. When they looked at it, each one turned to stone, holding the
pose he happened to have been striking at that moment. Perseus made Diktys (Dictys) king of Seriphos, and
gave the sandals, kibisis, and helmet back to Hermes, and the Gorgo's head to Athene."

Lycophron, Alexandra 840 ff (trans. Mair) (Greek poet C3rd B.C.) :
"Fashioning men as statues from top to toe he [Perseus] shall envelope them in stonehe that stole the lamp of
his three wandering guides [the Graiai (Graeae)]."

Strabo, Geography 10. 5. 10 (trans. Jones) (Greek geographer C1st B.C. to C1st A.D.) :
"Perseus was reared there [on Seriphos], it is said, and when he brought the Gorgo's head there, he showed it
to the Seriphians and turned them all into stone. This he did to avenge his mother, because Polydektes the
king, with their cooperation, intended to marry his mother against her will. The island is so rocky that the
comedians say that it was made thus by the Gorgo."

Pausanias, Description of Greece 1. 22. 7 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"[Painted on a building on the Akropolis of Athens :] There is also Perseus journeying to Seriphos, and carrying
to Polydektes (Polydectes) the head of Medousa (Medusa)."

Philostratus the Elder, Imagines 1. 29 (trans. Fairbanks) (Greek rhetorician C3rd A.D.) :
"[Perseus, after slaying the Aithiopian (Ethiopian) seamonster,] lies in the sweet fragrant grass, dripping sweat
on the ground and keeping the Gorgo's head hidden lest people see it and be turned to stone."

PseudoHyginus, Fabulae 64 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"When he [Perseus] wanted to marry her [Andromeda], Cepheus, her father, along with Agenor, her betrothed,
planned to kill him. Perseus, discovering the plot, showed them the head of the Gorgon, and all were changed
from human form into stone. Perseus with Andromeda returned to his country. When Polydectes saw that
Perseus was so courageous, he feared him and tried to kill him by treachery, but when Perseus discovered this
he showed him the Gorgon's head, and he was changed from human form into stone."

Ovid, Metamorphoses 4. 653 ff (trans. Melville) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"‘Very well!’ he [Perseus] taunted, ‘if you rate my thanks so low accept a gift!’ and turned his face away and on
his left held out the loathsome head, Medusa's head. Atlas, so huge, became a mountain; beard and hair were
changed to forests, shoulders were cliffs, hands ridges; where his head had lately been, the soaring summit
rose; his bones were turned to stone."
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Ovid, Metamorphoses 4. 740 ff : 
"[After Perseus had slain the Aithiopian (Ethiopian) SeaMonster by the Red Sea coast :] Water was brought
and Perseus washed his hands, triumphant hands, and, less the snakegirt head be bruised on the hard
shingle, made a bed of leaves and spread the soft weed of the sea above, and on it placed Medusa Phorcynis'
(Daughter of Phorcys) head. The fresh seaweed, with living spongy cells, absorbed the monster's power and at
its touch hardened, its fronds and branches stiff and strange. The SeaNymphs (Nymphae Pelagi) tried the
magic on more weed and found to their delight it worked the same, and sowed the changeling seeds back on
the waves. Coral still keeps that nature; in the air it hardens, what beneath the sea has grown a swaying plant,
above it, turns to stone."

Ovid, Metamorphoses 5. 178 ff : 
"[When Perseus was battling the Aithiopian (Ethiopian) Prince Phineus and his thousand men :] Perseus saw
that valour could not vie with weight of numbers. ‘You, yourselves,’ he cried. ‘Compel me! I'll seek succour from
my foe! If any friend is present, turn away your face!’ And he held up the Gorgon's head. ‘Find someone else to
fear your miracles!’ said Thescelus, aiming his lance of doom, and in that pose he stayed, a marble statue. Next
Ampyx lunged his sword at Lyncides' [Perseus'] heart, that great and valiant heart, and as he lunged his hand,
rigid, moved neither back nor forth.
But Nileus . . . cried ‘See the source of my proud lineage! You'll get great solace in the silent umbrae (shades of
the dead) to know you fell by my proud hand.’ His voice was cut off in mid speech, his parted lips seemed to
frame words, but never a word could pass.
Then Eryx cursed them: ‘It's your cowardice that holds you frozen, not the Gorgon's power. Charge him with
me, charge him, and bring him down, him and his magic weapon!’ As he charged the floor fastened his feet,
and there he stayed stock still, a man in armour turned to stone.
These paid the proper price, but there was one, a warrior on Perseus' side, Aconteus, who, fighting for his lord,
looked at the head, Medusa's head, and hardened into stone. Astyages, who thought him still alive, hit him with
his longsword, and loud and shrill the long sword rang. And he, gazing aghast, took the same stoniness,
caught there and fixed with blank amazement in his marble face.
To name the rank and file who fought and died would take too long; two hundred still survived, two hundred saw
that head and turned to stone. Now Phineus rues his battle so unjustat last. But what is he to do? He sees
statues in many poses, knows they are his men, calls each by name and begs his aid. In disbelief he touched
those nearest him: marble they were! He turned away, his hands held abject in defeat, his arms outstretched
sideways for mercy. ‘You have won,’ he said, ‘Put down your Medusa's head whoever she may be, that makes
men marble! Put it down, I beg! . . .’
He dared not look at Perseus as he spoke; and Perseus answered ‘Cowardest of cowards! What I have power
to grant, I grant; and great the guerdon to your craven soul. Fear not! No steel shall work you woe. Oh, no! my
gift shall be an everlasting monument. In Cepheus' palace men shall gaze at you for ever, and my wife take
comfort from the sight of her betrothed.’
And as he speaks he thrusts Phorcynis' [Medousa's (Medusa's)] head in Phineus' face, his wincing face. Even
then he tries to turn his eyes away, but now his neck is stiff, his moist eyes fixed and hard and stony. There with
frightened pleading face and abject hands, in cringing pose the marble statue stands.
Abantiades [Perseus] returned in triumph with his wife to Argos, his ancestral city. There to champion and
avenge his grandfather, Acrisius, despite his illdeserts, he challenged Proetus. Proetus had usurped Argos'
high stronghold and expelled his brother by force of arms. But neither force of arms nor stronghold, basely
seized, availed against the ghastly snakehaired's glaring eyes. Yet Polydectes, lord of small Seriphus . . .
belittled Perseus' praise and even claimed Medusa's death a lie. ‘I'll give you proof conclusive.’ Perseus cried,
‘Friends, shield your eyes!’ and with Medusa's face he changed the king's face to bloodless stone."

Nonnus, Dionysiaca 18. 294 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"He [Perseus] carried the head which had topped Gorgonos Medousa (Medusa) whom no eye may see."

Nonnus, Dionsyiaca 25. 80 ff : 
"Perseus killed a Ketos (Cetus) (Monster of the Sea); with Gorgo's eye he turned to stone a leviathan of the
deep! . . . [and] Polydektes (Polydectes), looking upon deadly Medousa's (Medusa's) eye, changed his human
limbs to another kind and transformed himself into stone."
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Perseus, Athena and the head of Medusa, Apulian red
figure krater C4th B.C., Museum of Fine Arts Boston

(http://www.mfa.org/)

Nonnus, Dionysiaca 47. 478 : 
"[Hera urges King Perseus to make war on Dionysos when the god arrives in the kingdom of Argos :] ‘Make war
on the Satyroi (Satyrs) too: turn towards battling Lyaios [Dionysos] the deadly eye of snakehair Medousa
(Medusa), and let me see a new Polydektes (Polydectes) made stone . . . Kill the array of bullhorned Satyroi
(Satyrs), change with the Gorgon's eye the human countenances of the Bassarides into like images selfmade;
with the beauty of the stone copies adorn your streets, and make statues like an artist for the Inakhian
(Inachian) marketplaces.’ . . . 
Perseus of the sickle was champion of the Argives; he fitted his feet into the flying shoes, and he lifted up the
head of Medousa which no eyes may see. But Iobakkhos (Iobacchus) [Dionysos] marshalled his women with
flowing locks, and Satyroi with horns. Wild for battle he was when he saw the winged champion coursing
through the air. The thyrsos was held up in his hand, and to defend his face he carried a diamond, the gem
made stone in the showers of Zeus which protects against the stony glare of Medousa, that the baleful light of
that destroying face may do him no harm."

Nonnus, Dionysiaca 47. 665 ff : 
"[Perseus in a battle with Dionysos :] He shook in his hand the deadly face of Medousa (Medusa), and turned
armed Ariadne into stone. Bakkhos (Bacchus) was even more furious when he saw his bride all stone . . .
[Perseus] one who killed the Keteos (Seamonster) and beheaded horsebreeding Medousa."

THE GORGONEION & THE AEGIS OF ATHENA

Homer, Iliad 5. 738 ff (trans. Lattimore) (Greek epic
C8th B.C.) :
"Across her [Athena's] shoulders she threw the
betasselled, terrible aigis (aegis), all about which
Phobos (Terror) hangs like a garland, and Eris
(Hatred) is there, and Alke (Battle Strength), and
heartfreezing Ioke (Onslaught) and thereon is set the
head of the grim gigantic Gorgo (Gorgon), a thing of
fear and horror, portent of Zeus of the aigis."

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 46 (trans. Aldrich)
(Greek mythographer C2nd A.D.) :
"[Perseus gave] the Gorgo's head to Athene . . .
Athene placed the Gorgo's head in the center of her
shield. It is affirmed by some that Medousa (Medusa)
was beheaded because of Athene, for they say the
Gorgo had been willing to be compared with Athene in
beauty."

Quintus Smyrnaeus, Fall of Troy 14. 453 ff (trans.
Way) (Greek epic C4th A.D.) :
"She [Athena] donned the stormy Aigis flashing far,
adamantine, massy, a marvel to the Gods, whereon
was wrought Medousa's (Medusa's) ghastly head,
fearful: strong serpents breathing forth the blast of
ravening fire were on the face thereof. Crashed on the
Queen's breast all the Aigislinks."

Pausanias, Description of Greece 1. 21. 3 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"On the south wall of the Akropolis [at Athens] . . . there is dedicated a gilded head of Medouse (Medusa) the
Gorgon, and round it is wrought an aegis."

Pausanias, Description of Greece 1. 24. 7 :
"The statue of Athena [on the Akropolis of Athens] is upright with a tunic reaching to her feet, and on her breast
the head of Medousa (Medusa) is worked in ivory."

http://www.theoi.com/Gallery/P23.2.html
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Pausanias, Description of Greece 5. 10. 4 :
"[At the temple of Zeus at Olympia] has been dedicated a golden shield, with Medousa (Medusa) the Gorgon in
relief."

Pausanias, Description of Greece 5. 12. 4 :
"Antiokhos (Antiochus), who also gave as offerings the golden aigis with the Gorgon on it at above the theatre at
Athens."

Pausanias, Description of Greece 9. 34. 2 :
"Iodama, who served the goddess [Athena] as priestess [at Koroneia (Coronea) in Phokis], entered the precinct
by night, where there appeared to her Athene, upon whose tunic was worked the head of Medousa (Medusa)
the Gorgon. When Iodama saw it, she was turned to stone."

PseudoHyginus, Astronomica 2. 12 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
"[Perseus] easily killed the Gorgon when she was overcome with sleep. Minerva [Athena] is said to have the
head on her breastplate. Euhemerus [Greek writer C3rd B.C.] says the Gorgon was killed by Minerva."

Ovid, Metamorphoses 4. 770 ff (trans. Melville) (Roman epic C1st B.C. to C1st A.D.) :
"Minerva [Athena] still, to strike her foes with dread, upon her breastplate wears the snakes [of the head of
Medousa (Medusa)] she made."

Propertius, Elegies 2. 2 (trans. Goold) (Roman elegy C1st B.C.) :
"Like Pallas [Athene] as she steps up to Athenian altars, her bosom covered with the Gorgon's chevalure of
snakes."

Nonnus, Dionysiaca 36. 15 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"It [the spear of Ares] struck full on the aegis, and ran through the snaky crop of hair on the Gorgon's head,
which none may look upon. So it wounded only the shaggy target of Pallas [Athene], and the sharpened point of
the whizzing unbending spear scored the counterfeit hair of Medouse's image."

Suidas s.v. Gorgolophas (trans. Suda On Line) (Byzantine Greek Lexicon C10th A.D.) :
"Gorgolophas (Gorgoncrested) : She who has a helmet of the head of the Gorgon, [that is] Athena."

Suidas s.v. Gorgonoton : 
"Gorgonoton : Periphrastically, the shield [of Athena], the one which has a Gorgon [on it]."

ASCLEPIUS, ERINYES, MEDEA & THE BLOOD OF MEDUSA

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 144 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"As a surgeon Asklepios (Asclepius) became so skilled in his profession that he not only saved lives but even
revived the dead; for he had received from Athene the blood that had coursed through the Gorgo's veins, the
leftside portion of which he used to destroy people, but that on the right he used for their preservation, which is
how he could revive those who had died."

Seneca, Medea 828 ff (trans. Miller) (Roman tragedy C1st A.D.) :
"[The witch Medea employs a variety of fabulous ingredients in a spell of magical fire :]
I have gifts from Chimaera's middle part, I have flames caught from the bull's scorched throat, which, well mixed
with Medusa's gall, I have bidden to guard their bane in silence."

Nonnus, Dionysiaca 44. 198 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"She [one of the Erinyes] brought the blood of Gorgon Medousa (Medusa), scraped off into a shell fresh when
she was newly slain, and smeared the tree with the crimson Libyan drops."

CEPHEUS & THE LOCK OF MEDUSA'S HAIR

PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 144 (trans.
Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"Herakles (Heracles), who had received from Athene
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Head of Medusa, GrecoRoman mosaic from Sousse,
Sousse Museum

a lock of Gorgo's hair in a bronze urn, gave it to
Kepheus' (Cepheus') daughter Sterope, with
instructions to hold it up three times from the walls in
the event of an invasion, and, if she didn't look in front
of her, the enemy would reverse its direction."

Pausanias, Description of Greece 8. 46. 5 (trans.
Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
"This sanctuary [of Athene at Tegea, Arkadia
(Arcadia)] they name Eryma (Defence), saying that
Kepheus (Cepheus), the son of Aleus, received from
Athene a boon, that Tegea should never be captures
while time shall endure, adding that the goddess cut
off some of the hair of Medousa (Medusa) and gave it
to him as a guard to the city."
[N.B. Medousa's hair in this myth was a bronze snake.]

GORGONEION THE IMAGE OF TERROR

Homer, Iliad 11. 36 ff (trans. Lattimore) (Greek epic C8th B.C.) :
"[Depicted on the shield of Agamemnon :] And he took up the manenclosing elaborate stark shield, a thing of
splendour. There were ten circles of bronze upon it, and set about it were twenty knobs of tin, paleshining, and
in the very centre another knob of dark cobalt. And circled in the midst of all was the blankeyed face of the
Gorgo with her stare of horror, and Deimos (Fear) was inscribed upon it, and Phobos (Terror)."

Homer, Iliad 8. 348 :
"Hektor (Hector), wearing the stark eyes of a Gorgo (Gorgon), or murderous Ares, wheeled about at the edge
his brightmaned horses."

Aeschylus, Eumenides 46 ff (trans. Smyth) (Greek tragedy C5th B.C.) :
"[The Erinyes] an extraordinary band of women . . . No! Not women, but rather Gorgones (Gorgons), I call them;
and yet I cannot compare them to forms of Gorgones either . . . [for] these are wingless in appearance."

Aeschylus, Libation Bearers 1048 ff : 
"Orestes [in fright at the sight of the Erinyes]: Ah, ah! You handmaidens, look at them there: like Gorgones,
wrapped in sable garments, entwined with swarming snakes!."

Nonnus, Dionysiaca 32. 169 ff (trans. Rouse) (Greek epic C5th A.D.) :
"On the shield he [an Indian warrior] bore the graven image of Medousa (Medusa) with her bush of hair, like the
viperine tresses of the Gorgon's head."

MEDUSA IN THE UNDERWORLD

Homer, Odyssey 11. 633 ff (trans. Shewring) (Greek epic C8th B.C.) :
"[Odysseus, while summoning the ghosts of the dead in the Underworld, took fright and retreated :] I feared that
august Persephone night send against me from Aides' (Hades') house the Gorgo (Gorgon) head of some grisly
monster."

Aristophanes, Frogs 475 ff (trans. O'Neill) (Greek comedy C5th to 4th B.C.) :
"[Aiakos (Aeacus), doorsman of Haides, threatens Dionysos in the Underworld :] ‘The black hearted Stygian
rock and the crag of Akheron (Acheron) dripping with gore can hold you; and the circling hounds of Kokytos
(Cocytus) and [Ladon] the hundredheaded ekhidna (serpent) shall tear your entrails; your lungs will be
attacked by [Ekhidna (Echidna)] the Myraina Tartesia (the Tartesian Eel), your kidneys bleeding with your very
entrails the Gorgones Teithrasiai (Tithrasian Gorgons) will rip apart.’"
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PseudoApollodorus, Bibliotheca 2. 123 (trans. Aldrich) (Greek mythographer C2nd A.D.) :
"When he [Herakles] reached Lakonian Tainaron (Laconian Taenarum), where the entrance to the descent into
Hades' realm is located, he entered it. All the souls who saw him ran away, except Meleagros (Meleager) and
Medousa (Medusa) the Gorgo. Herakles drew his sword against the Gorgo, assuming her to be alive, but from
Hermes he learned that she was an empty wraith."

Virgil, Aeneid 6. 287 ff (trans. Fairclough) (Roman epic C1st B.C.) :
"Many monstrous forms besides of various beasts are stalled at the doors [of Hades], Centauri (Centaurs) and
doubleshaped Scyllae, and the hundredfold Briareus, and the beast of Lerna, hissing horribly, and the
Chimaera armed with flame, Gorgones (Gorgons) and Harpyiae (Harpies), and the shape of the threebodied
shade [Geryon]."

COMMENTARY

The poet Hesiod seems to have envisaged the Gorgones (Gorgons) as reefcreating seadaemones,
personifications of the deadly submerged rocks which posed such a danger to ancient mariners. As such he
names the three petrifyers daughters of dangerous seagods. One also bears a distincty marine name, Euryale,
"she of the wide, briny sea". Later writers continue this tradition when they speak of reefs being created where
Perseus had set the Gorgon's head and where he had turned a sea monster to stone.

In other motifs, the Gorgon Medousa (Medusa) was a portrayed as a stormdaemon whose visage was set
upon the stormbringing aigisshield of Athene. The two ideas were probably connected, with sea storms driving
ships to destruction upon the reefs. Some say there was a but a single goatlike Gorgon (Gorgo), a daughter of
the SunGod, who was slain by Zeus at the start of the TitanWar to form his stormy aigis shield.

The Gorgones were probably also connected with Demeter Erinys (the Fury) and the three Erinyes. These
goddesses could bring drought, wither the crops and herald famine. In myth, the beheading of Medousa saw
the release of two beingsPegasos (of the springs) and Khrysaor (golden blade). This story might have
symbolised the ending of drought with the release of the waters of the springs (pegai) and growth of the golden
(khryse) blades of grain. in Homeric poetry, Demeter was also titled Khrysaoros, further suggesting a close link
between the name and blades of corn.

ANCIENT GREEK & ROMAN ART
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P23.1B Gorgon Euryale

Athenian Red Figure Vase Painting C5th B.C.
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P23.6 Perseus, Medusa, Athena

Athenian Red Figure Vase Painting C5th B.C.
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P23.7 Perseus, Medusa, Athena
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P23.7 Perseus, Medusa, Athena

Athenian Red Figure Vase Painting C5th B.C.

P23.2 Perseus, Athena, Gorgoneion

Apulian Red Figure Vase Painting C4th B.C.
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P23.18 Perseus, Medusa, Pegasus

Athenian Bilingual Vase Painting C5th B.C.
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P23.19 Poseidon, Medusa, Pegasus

Boeotian Black Figure Vase Painting C5th B.C.
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P23.19B Perseus & Athena

Boeotian Black Figure Vase Painting C5th B.C.
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P23.8 Gorgons, Medusa, Pegasus

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.17 Sleeping Medusa

Athenian Red Figure Vase Painting C5th B.C.
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P23.4 Perseus & the Gorgons

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.11 Gorgon

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.15 Gorgons

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.14 Gorgons

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.11 Gorgon

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.9 Gorgon

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.12 Gorgon

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.3 Gorgoneion

Athenian Red Figure Vase Painting C5th B.C.
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P23.5 Gorgon

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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P23.10 Gorgoneion

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.

(../Gallery/P23.16.html)

P23.16 Gorgoneion

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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L3.5B Gorgoneion

Athenian Black Figure Vase Painting C6th B.C.
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F47.1 Perseus & Head of Medusa

GrecoRoman Pompeii Fresco C1st A.D.
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F47.2 Perseus & Head of Medusa

GrecoRoman Pompeii Fresco C1st A.D.
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Z47.11 Perseus & Head of Medusa

GrecoRoman Zeugma Floor Mosaic A.D.
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Z47.9 Perseus & Head of Medusa

GrecoRoman Bardo Floor Mosaic C3rd A.D.
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Z47.1 Gorgoneion

GrecoRoman Rome Floor Mosaic A.D.
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Z47.2 Gorgoneion

GrecoRoman Naples Mosaic A.D.
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Z47.3 Gorgoneion

GrecoRoman Rome Floor Mosaic A.D.
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Z47.4 Gorgoneion

GrecoRoman Athens Mosaic A.D.
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THE LIGHTNING THIEF
Percy Jackson and the Olympians, Book One
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When 12-year-old Percy Jackson learns that his true father is Poseidon, 
the Greek god of the sea, he undertakes a dangerous quest across the 
United States to retrieve a stolen lightning bolt and stop a war between 
the gods. The Lightning Thief provides a high-interest, humorous 
introduction to the Greek myths. It encourages young readers to 
explore elements of the classical hero’s quest rendered in a modern-
day setting, and to discuss such relevant issues as learning disabilities, 
the nature of family, and themes of loyalty, friendship and faith.
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P L O T  S U M M A R Y

During a field trip to the Metropolitan Museum of Art, Percy Jackson 
begins to suspect that his life is not what it seems when his math teacher 
transforms into a Fury and attacks him. Percy manages to vaporize the 
monster with an ancient bronze sword, but afterwards he wonders if 
the incident was a hallucination. Everyone, including Percy’s best friend 
Grover, claims that the math teacher who attacked him never existed. 

At the end of the year, Grover insists on escorting Percy home from 
boarding school. Grover’s nervousness and cryptic comments about Percy 
being in danger make Percy uneasy.

Percy’s home life is far from perfect. His mother Sally Jackson is a kind 
woman who never had any luck in life. She dreams of being a writer, but 
works at a candy shop to make ends meet and is married to “Smelly” Gabe 
Ugliano, Percy’s abusive stepfather, who expects Percy to provide him with 
poker-playing money in exchange for room and board. Percy struggles to 
understand why his mother, who obviously loves him, takes such pains to 
send him away every year to a different boarding school.

When Percy and his mother go for a weekend retreat to the beach, their 
time together is interrupted by a storm and a horrible wailing in the 
middle of the night. Percy’s friend, Grover, appears at their door and 
reveals himself as a satyr. He has been keeping an eye on Percy until Percy 
is old enough to attend Camp Half Blood, a summer camp for training 
demigods. Grover tells Percy that monstrous forces are now after him in 
earnest, and they have no choice but to flee to Camp Half Blood. 

On the way, they are attacked by the Minotaur. Percy defeats the monster, 
but not before it knocks out Grover and squeezes Percy’s mother until she 
disappears in a shower of gold. Heartbroken, assuming his mother is dead, 
Percy pulls Grover to safety over the property line of Camp Half Blood. 

Once at camp, Percy is reunited with his Latin teacher, who in his true 
form is Chiron, the immortal centaur and trainer of heroes. Percy learns 
that the Greek gods are alive and well—an integral part of the collective 
consciousness called Western Civilization. Olympus, the home of the 
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gods, moves with the heart of the civilization, and now hovers invisibly 
over the Empire State Building, since America is currently the great 
power of the West. Percy learns that the gods still have children with 
mortals, and that monsters naturally seek out these young demigods. 
Camp Half Blood serves as a safe haven where these powerful, 
endangered young heroes can train to defend themselves. For the past 
sixty years, the “big three” (Zeus, Poseidon, and Hades) have kept an 
oath not to have mortal children because their powerful nature can cause 
great trouble in the world, but the other Olympians still have enough 
children to fill the camp. Percy meets Annabeth, a daughter of Athena, 
and Luke, a son of Hermes. He also makes a new enemy in Clarisse, a 
daughter of Ares. Percy’s own parentage remains undetermined until 
a swirling trident appears above him during a Greek-battle–style game 
of capture the flag. To the astonishment of the other campers, Percy 
is recognized as a son of Poseidon—the first in three generations.

Soon after this revelation, Percy learns that there is trouble in Olympus. 
Zeus’s master bolt—the weapon upon which all other lightning bolts 
are modeled—has been stolen, and Zeus has accused Poseidon of 
instigating the theft. The lord of the sky believes that Poseidon used 
Percy, a human hero, to steal the bolt in a plot to overthrow Zeus. Zeus 
has given Poseidon until summer solstice—only ten days—to return 
the weapon. Poseidon is offended, but he also dreads the thought of 
war with Zeus. He needs Percy’s help to find out what really happened 
to the bolt. Chiron believes that Hades, lord of the underworld, stole 
the bolt to set his two brothers at each other’s throats. Chiron tells 
Percy that he must travel to the entrance of the underworld in Los 
Angeles (by land, since Zeus would blast him out of the sky if he tried 
to fly), confront Hades, and return the master bolt to Olympus before 
the solstice passes in order to prevent a war between the gods.

As is customary, Percy consults the Oracle before leaving. He is warned 
that he will fail to save what matters most in the end, and will be 
betrayed by a friend. Deeply troubled, but believing that the quest to the 
underworld is the only way to see his mother again, Percy sets out with 
two companions, Annabeth and Grover.
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P L O T  S U M M A R Y

Along the way, the three friends learn to trust one another. Annabeth, 
whose mother Athena is an old rival of Poseidon, must overcome her 
doubts about Percy. Grover the satyr must overcome his fear of monsters 
and underground places. Only by showing courage can Grover convince 
the Council of Cloven Elders to grant him his life-long goal of a “searcher’s 
license,” giving him the right to quest for the missing god of the 
wilderness, Pan. Percy comes to terms with his anger toward his father, 
who has suddenly declared himself after ignoring Percy for twelve years. 
In his travels west, Percy encounters Medusa, the Chimera, Procrustes the 
Stretcher, and the Lotus Hotel and Casino (the Land of the Lotus Eaters). 
He also meets the war god Ares, who gives Percy a mysterious backpack 
in exchange for doing the god a favor, and a Nereid, who gives Percy three 
magic pearls from Poseidon—each of which will return one person to the 
sea from wherever they may be, even the land of the dead.

The friends finally arrive in the underworld only to discover that they 
have been tricked. The culprit is not Hades, but the defeated Titan, Kronos, 
who is trapped in the depths of Tartarus but is still able to manipulate 
the dreams of gods and men. Hoping to start a three-way war between 
his Olympian sons, Kronos caused the master bolt and also Hades’s helm 
of darkness to be stolen by a human hero whose identity Percy does not 
yet know. Kronos’s human thief was unexpectedly captured by Ares. The 
war god meant to keep the magic items for himself, but Kronos bent his 
will and caused the god to give the master bolt to Percy, hidden within the 
magic backpack, so that the young hero might bring it to the underworld 
for Kronos. 

Hades is sure Percy is the thief who stole the bolt and his helm. The god 
of the dead is holding Percy’s mother—who is only frozen in a shower of 
gold, not dead—and demands Percy give up the magic helm before she is 
released. As armies of the dead surround him, Percy brings out his magic 
pearls. With only three, he realizes he must choose between the lives 
of his two friends and saving his mother. In the end, he can’t abandon 
his friends. Promising his mother that he will return for her, Percy and 
his friends escape to the surface, where Percy battles the god Ares for 
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possession of the bolt and the helm. Percy wins, gives the helm to the 
Furies to return to the underworld, and travels back to New York with  
the bolt in time to prevent a war. 

At Olympus, Percy meets his father face to face. Poseidon seems distant 
and sad, but says he is proud of his son. He says he fears Percy has been 
born for a hero’s tragic fate. Poseidon tells Percy that his mother is back—
returned as a peace offering by Hades—and that when Percy returns 
home, he will have to make an important choice. Percy rushes back to 
his family’s apartment, where he finds Medusa’s head waiting for him, 
a trophy he had forgotten mailing home earlier in his quest. He realizes 
he has the chance to petrify his stepfather and save his mother from a 
miserable marriage. His mother implores him not to do it, however. She 
must break away from Gabe herself. Percy respects her wishes, and thus 
breaks the mold of what the tragic hero might have done. The prophecy 
thus comes true in an unexpected way: Percy fails to save what matters 
most by allowing his mother to save herself.

Upon returning to Camp Half Blood, Percy is betrayed by his friend Luke, 
son of Hermes, who turns out to be the human hero whom Kronos used for 
the theft. Luke poisons Percy, and tells him before leaving that Kronos will 
rise and destroy the age of the gods. Western Civilization is unraveling.

Percy recovers from the poison with Chiron’s help and realizes his 
adventures are not yet over. He is a hero now and must fight the rise of  
the Titans.

The novel is ultimately about Percy coming of age, learning to trust his 
friends and his own abilities, accepting his parents for who they are, and 
choosing love and loyalty over resentment and despair. 
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G R E E K  M Y T H O L O G Y

The Lightning Thief immerses readers in the world of Greek mythology. 
Below are some key mythological characters referenced in the novel.

The Twelve Olympian Gods

Zeus: Lord of the sky, chief god of the Olympians. He led the revolt against 
his father, the Titan, Kronos. His main weapon is the lightning bolt. His 
symbol is the eagle. Zeus is married to Hera but has had numerous affairs 
with other goddesses and mortal women. His demigod children include 
Perseus and Heracles (Hercules).

Hera: Goddess of marriage and motherhood. The wife of Zeus and also his 
sister, Hera is a jealous goddess who resents her husband’s unfaithfulness. 
Hera helps some heroes, like Jason, but was the enemy to others, namely 
Heracles (Hercules). Her symbols are the cow (the most motherly animal) 
and the colorful peacock.

Poseidon: God of the sea, Zeus’s brother. Poseidon is a changeable god, like 
the ocean itself, sometimes violent, sometimes calm. He created horses from 
sea foam and like his brother Zeus has had many affairs with goddesses 
and mortal women. Theseus was his most famous demigod son. Poseidon’s 
symbol is the trident, which he uses to stir up terrible storms at sea.

Demeter: Goddess of agriculture, sister of Hera and Zeus. The most 
famous story about Demeter tells how her daughter Persephone was 
captured by Hades and taken to the underworld. Demeter and Hades 
finally worked out an agreement by which Persephone would spend half 
the year with her mother and half the year with her new husband Hades. 
Demeter would only allow crops to grow during the time Persephone was 
with her. Thus the seasons were created.

Ares: God of war, Ares is the proud and cruel son of Zeus and Hera. He 
loves battle, but despite his strength he is not a smart tactician. At heart, he 
is a coward, like most bullies. His symbol is the wild boar and his favorite 
weapon is the spear. He is Aphrodite’s lover.
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Athena: Goddess of war, wisdom, and useful crafts. The patron goddess of 
Athens, from whom the city got its name. Athena sprang from Zeus’s head, 
which Hephaestus had to split open to relieve the god’s headache. Athena 
invented many things, including the chariot and the loom. She granted 
mankind the olive tree. One of the most popular goddesses, she often 
helps heroes who use their brains, like Odysseus. She dislikes Poseidon 
and Ares. Her symbols are the owl, the olive tree, and the aegis, a special 
shield upon which is mounted the head of Medusa.

Apollo: God of archery, divination, and the arts. Later, Apollo was also 
associated with the sun. Handsome and talented, Apollo is the twin brother 
of Artemis. He is the patron of archers, and created music. He slew the 
great Python, and became the force behind the Oracle at Delphi, which 
could tell the future. There were other oracles, but the one at Delphi was the 
most famous. The Oracle often spoke in riddles which were not clear until 
after events came to pass. Apollo’s symbols are the lyre, the laurel tree, and 
the mouse (an animal which ran everywhere and overheard many secrets).

Artemis: Goddess of the hunt and the moon. Artemis vowed to always be a 
maiden. Because of this, her followers tended to be young unmarried girls 
who shunned men. A great archer and hunter, Artemis roams the wilds of 
the world with a band of maidens. Her symbols are the deer and the bow.

Hephaestus: God of fire and blacksmithing. As a baby, Hephaestus was 
thrown from Olympus by his father Zeus. Because of this, he grew up 
ugly and crippled, but was extremely good at working with his hands. 
He can make anything out of metal. He was given Aphrodite as his bride, 
because Hera thought it would help Aphrodite settle down. Unfortunately, 
Aphrodite has affairs behind her husband’s back, and Hephaestus is 
always trying to catch his wife with her lovers.

Aphrodite: The goddess of love, who was born from sea foam. She is the 
most beautiful goddess, and very vain. She has a magic girdle (belt) which 
can cause anyone to fall in love with her. Though married to Hephaestus, 
her main boyfriend is Ares. Her symbol is the dove.
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Hermes: The god of merchants, travelers, thieves, and medicine. Hermes 
watches over all who use the roads and are involved in commerce. The 
son of Zeus, Hermes could talk when he was only a baby and once stole 
cattle from Apollo. He made up for this by giving Apollo the lyre, which 
baby Hermes invented. Hermes uses his speedy winged sandals to deliver 
messages for the gods. He carries a caduceus, a winged staff entwined 
with serpents, which today is the symbol of medicine.

Dionysus: The god of wine. Dionysus was born a mortal, but Zeus granted 
him immortality when he invented wine. Dionysus once led a drunken 
army to India, where he captured some tigers. He once turned a boatload 
of sailors into dolphins because they would not honor him. Dionysus was 
also the god who gave Midas his golden touch. 

Other gods and Titans:

Hades: The god of the underworld. Not technically an Olympian since he 
has no throne on Olympus, Zeus’s brother Hades was made lord of the 
underworld when the gods took over the world. He oversees the souls 
of the dead and all the riches under the earth. He also guards the pit of 
Tartarus, where the Titans and monsters were imprisoned after the great 
war. His servants include the three Furies, Charon the ferryman of the 
dead, and the three-headed dog Cerberus. 

Kronos: The lord of the Titans, Kronos ruled before the gods. He is called 
the Twisted One, and took over the world when he sliced his own father 
Ouranus to pieces with a scythe. He feared his own children, the gods, 
would do the same to him, so ate them all as soon as they were born, but 
his wife, Rhea, hid their sixth child, Zeus, and gave Kronos a rock to eat 
instead. When Zeus was older, he tricked his father into disgorging his 
other children. The gods united and waged a terrible war against Kronos. 
Eventually, Kronos was cast into Tartarus. 

Rhea: The wife of Kronos, mother of the six first gods: Zeus, Poseidon, 
Hades, Hera, Demeter, and Hestia.
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Hestia: The goddess of hearth and home. A gentle, humble goddess, Hestia 
gave up her seat on the Olympian council to Dionysus in order to keep 
peace among the gods. Afterwards, she tended the hearth in the middle of 
the throne room. She is the goddess of domestic harmony.

Prometheus: A Titan who did not fight against the gods, Prometheus 
was one of the first to see the potential of men. Against Zeus’s order, 
Prometheus brought man the secret of fire and allowed human civilization 
to begin. As a punishment, Zeus had Prometheus chained to a rock, where 
birds of prey would devour his liver each day. Some say he was finally 
freed from his torment by Heracles (Hercules).

Monsters and strange creatures:

Furies: The three Furies were avenging spirits controlled by Hades. They 
had bat wings, fiery whips, and are sometimes pictured with bleeding 
eyes, snake hair, and the heads of dogs. They oversaw some of the 
punishment in the underworld, but Hades would also send them into the 
world of the living to punish especially wicked people. They could drive 
their victims mad.

Fates: The three Fates were mysterious old hags who controlled the destiny 
of all living beings from birth to death. They spun out each life as a thread, 
and cut it at the moment of death. Even the supposedly immortal gods 
were afraid of the Fates.

Harpies: Harpies are wild, unruly bird-winged maidens, sometimes 
pictured as ugly hags. They stole food from the seer Phineas as a 
punishment from Zeus. Sometimes they carried off people to the 
underworld.

Cerberus: The three-headed dog who guards the gates of the underworld. 
A son of the monster Echidna, Cerberus permits new spirits to enter the 
world of the dead, but will not allow any to leave.
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Charon: The ferryman of the dead. Greeks would leave a coin under the 
tongue of a dead person to pay for passage across the River Styx. Those 
who could not pay were doomed to wander the earth until they found 
some other way into the underworld.

Chiron: This immortal centaur was kindly and wise. He trained many 
heroes, including Heracles (Hercules).

Satyrs: These creatures are human from the waist up, goat from the waist 
down. They inhabit the wild places of the earth, and are the companions of 
the wine god Dionysus.

Centaurs: Centaurs are human from the waist up, horse from the waist 
down. Most are wild barbaric creatures, though one, the famous teacher 
Chiron, is immortal and quite wise.

Medusa: One of three sisters called the Gorgons, Medusa was once a lovely 
maiden. She had an affair with Poseidon in the temple of Athena, and 
because of this Athena turned her into a hideous monster. Her hair became 
live snakes, and her gaze could petrify any who looked upon her. Perseus 
later cut off her head, which was mounted on Athena’s shield, the aegis.

Minotaur: The horrible son of Pasiphae, the queen of Crete, who mated 
with a white bull because of a curse inflicted by Poseidon. The Minotaur 
was half-man, half-bull. He caused so much destruction that King Minos 
had his famous architect Daedalus build a maze called the Labyrinth to 
imprison the beast. Each year, maidens and young men from Athens were 
sacrificed to the Minotaur until Theseus killed the monster.

Naiads: Female spirits that inhabit bodies of fresh water such as rivers 
and lakes.  

Nereids: Female spirits of the sea.

G R E E K  M Y T H O L O G Y
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Dryads: Female spirits of nature that live in trees or forests.

Procrustes: “The Stretcher.” This giant challenged Theseus on his way 
to Athens. He made each guest lie on a bed. If the guest was too short, 
Procrustes would stretch him to fit. If the guest was too long, Procrustes 
would cut off whatever hung off the bed. 

Echidna: The mate of the horrible monster Typhon, Echidna was half-
woman, half-serpent. She had many monstrous children, which Zeus 
allowed to live as a challenge to future heroes. Her offspring included 
Cerberus, the Nemean Lion, and the Chimera.

Chimera: The Chimera was one monstrous offspring of Echidna. It had 
the body of a goat, the head of a lion, and the tail of a serpent. It terrorized 
Asia Minor until it was killed by the hero Bellerophon.

Lotus Eaters: On his way back from the Trojan War, Odysseus 
encountered the Land of the Lotus Eaters, where the inhabitants lived in 
perfect contentment doing nothing but eating lotuses all day. This lazy 
lifestyle was dangerous because it tempted Odysseus’s sailors to forget 
about their journey and remain on the island.
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D I S C U S S I O N  Q U E S T I O N S

 1.	 	Percy	has	been	diagnosed	with	ADHD	(attention	deficit	hyperactivity	
disorder). The main traits of ADHD are inattention, hyperactivity, and 
impulsivity. The ADHD child often has trouble keeping his mind on 
one	thing	and	organizing	a	task.	He	feels	restless	and	fidgety.	He	may	
blurt	out	comments	or	act	without	thinking.	Does	this	profile	fit	Percy?	
Discuss how Percy does/does not seem like an ADHD child.

2.  Percy says, “Mr. Brunner expected me to be as good as everybody 
else, despite the fact I had dyslexia and I had never made above a C- in 
my life. No—he didn’t expect me to be as good. He expected me to be 
better.”	What	do	you	think	of	Mr.	Brunner	as	a	teacher?	

3.  When describing his mother, Percy says, “She’s the best person in 
the world, which just proves my theory that the best people get the 
rottenest	luck.”	How	does	this	apply	to	Percy’s	mom?	Is	this	theory	true	
in	life?	In	the	Greek	myths?

4.  Percy gets exasperated with his mother because she puts up with 
Smelly Gabe, yet he is proud of her because “she did have a rebellious 
streak,	like	me.”	Do	you	find	Sally	Jackson	a	strong	character?	Does	she	
stand	up	for	herself?	For	her	son?

5.	 	Percy’s	first	encounter	with	an	Olympian	god	is	Mr.	D,	Dionysus.	
Initially, Percy has a hard time believing Mr. D is immortal. What is 
your	reaction	to	the	way	Dionysus	is	portrayed	in	the	book?	The	Greek	
gods have very human traits—would this make them easier or harder 
to	believe	in?

6.  Chiron describes Western Civilization as “a living force. A collective 
consciousness that has burned bright for thousands of years.” He says 
the Greek gods are part of this, and move around as different nations 
become the central power of Western Civilization—Greece, Rome, 
Germany, France, England, the United States. What do you think of  
this	idea?	Is	“the	West”	a	clearly	identifiable	cultural	force?
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7.  Annabeth is the daughter of Athena, the goddess of wisdom and 
warfare. Read the description of Athena in this guide. Look at some 
of the myths about Athena, including the stories of Arachne, Medusa, 
and	the	founding	of	Athens.	How	is	Annabeth	like	her	mother?	Does	
anything about Annabeth’s character strike you as unlike	Athena?

8.  After Percy learns he is a half-blood, he wonders who his own father is. 
He	also	learns	that	some	half-bloods	never	find	out.	He	says,	“I	thought	
about some of the kids I’d seen in the Hermes cabin—teenagers who 
looked sullen and depressed, like they were waiting for a call that 
would	never	come.	I’d	known	kids	like	that	at	Yancy	Academy,	shuffled	
off to boarding school by rich parents who didn’t have the time to deal 
with them. But gods should behave better.” How would you feel if you 
were	in	Percy’s	place?	Would	it	be	easier	to	believe	your	father	was	
dead,	or	to	know	that	he	was	alive	but	not	communicating	with	you?

9.	 	When	Percy	finally	learns	the	truth	that	he	is	the	son	of	Poseidon,	are	
you	surprised?	What	hints	are	dropped	before	the	revelation?	How	
does	Percy’s	personality	fit/not	fit	the	god	Poseidon?

10.  Throughout the book, humor is used to counterbalance the serious 
situations Percy faces. For instance, the Minotaur wears white Fruit-of-
the-Loom	underwear,	and	Percy	wants	to	tell	the	mummified	Oracle,	
“thanks, wrong door, just looking for the bathroom.” What’s your 
reaction	to	the	book’s	humor?	Does	it	seem	appropriate	for	a	sixth-
grade	narrator?	Does	it	change	your	perception	of	the	mythology?

11.  When describing the effects of Mist, Chiron says, “Remarkable, really, 
the	lengths	humans	will	go	to	fit	things	into	their	version	of	reality.”	
How	is	this	true	in	the	novel?	In	Greek	mythology?	In	real	life?	

12.  Medusa tempts Percy to stay with her as a statue. She warns him that  
he	is	simply	a	pawn	of	the	gods.	Does	Percy	seem	like	a	pawn?	Why	 
or	why	not?	If	you	were	given	Percy’s	quest,	would	you	undertake	it	 
or	would	you	rebel?
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D I S C U S S I O N  Q U E S T I O N S

13.  Read Grover’s account of the search for Pan in Chapter 12. Percy 
wonders if this is a hopeless quest, trying to reclaim the spirit of 
the wilderness. Do you think the search for Pan is an appropriate 
metaphor	for	modern	man’s	relationship	with	nature?	Is	“the	wild”	
being	lost	forever?

14.  Dreams play an important role in the narrative. At Montauk, Percy  
first	dreams	of	a	horse	and	eagle	fighting	on	the	beach.	Later,	he	
dreams of a voice from the pit. As he gets closer to Los Angeles, his 
dreams	get	scarier	and	more	specific.	What	would	the	book	be	like	
without	these	dream	episodes?	Is	there	information	that	Percy	can	 
only	get	from	his	dreams?

15.	 	Percy’s	fight	with	Echidna	and	the	Chimera	is	a	low	point	for	his	
morale. He begins to doubt that he is capable of being a hero. Why  
does	he	feel	this	way,	and	do	you	think	his	doubts	are	reasonable?	
What	does	this	fight	scene	reveal	about	Percy’s	character?

16.  The god, Ares, says he loves America. He calls it “the best place since 
Sparta.”	What	does	he	mean?	Do	you	think	this	is	a	fair	critique	of	
American	society?	Why	or	why	not?

17.  The Lotus Casino in Las Vegas is a modern-day version of the Land  
of the Lotus Eaters, which Odysseus visited on his way back from  
Troy. Read the original version from The Odyssey. How do the two 
accounts	differ?	Is	the	danger	Odysseus	faced	similar	to	the	danger	
faced	by	Percy	and	his	friends?	Is	society	today	more	dominated	by	
“Lotus	Eaters”?

18.  As the book progresses, we learn more about Annabeth’s family life, 
and her unhappy history with her father. How does this compare with 
Percy’s	own	family?	How	does	this	help	the	two	half-bloods	overcome	
their	mutual	distrust?
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19.  Read the modernized description of the underworld in Ch. 18— 
the EZ Death line, the security ghouls, the pollution in the River 
Styx.	What	do	you	think	of	this	portrayal	of	the	afterlife?	Percy	says	
Asphodel makes him depressed because “so few people did good in 
their lives.” Do you think believing in paradise and punishment makes 
people	more	likely	to	do	good	deeds?	What	do	you	think	of	the	Greek	
concept of Asphodel, a neutral area where most of the dead are sent to 
do	nothing	for	eternity?

20.  Percy’s trip to the underworld does not turn out as he suspected.  
What	do	you	think	of	Percy’s	decision	to	leave	his	mother	behind?	
What does the scene in the throne room tell you about the three 
friends—Annabeth,	Grover,	and	Percy?

21.	 	When	Percy	finally	meets	his	father,	Poseidon	seems	distant	and	hard	
to read. Percy says that he is actually glad about this. “If he’d tried 
to apologize, or told me he loved me, or even smiled—that would’ve 
felt fake. Like a human dad, making some lame excuse for not being 
around.”	Do	you	agree	with	Percy?	Do	you	find	yourself	liking	
Poseidon	or	not?

22.  How does the last line of the prophecy—you shall fail to save what 
matters most in the end—come	true?	What	do	you	think	of	this	ending?	
Did	Percy	make	the	right	choice?	What	would	you	have	done	in	his	
place?

23.  In the end of the book, do you sympathize at all with Luke’s feelings  
of	betrayal?	How	does	his	story	act	as	a	foil	(a	counterpoint)	to 
Percy’s	own?
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C L A S S R O O M  A C T I V I T I E S

1.  The Gods of Olympus.	Before	reading	the	book,	have	students	fill	out	
the attached worksheet, “The Gods of Olympus,” to see how much 
they	know	about	Greek	mythology.	Once	they’ve	filled	out	as	much	as	
they know on their own, have them work with a partner to compare 
notes. This works well as a timed activity. Make it a competition to see 
who can get the most, with their partner, in 2–5 minutes. Stress that it 
is okay to be wrong on this activity—they are simply trying to jog their 
memory as much as possible.

2.  Pick an Immortal Parent. Remind students that the gods frequently 
had children with mortals. Ask them to research which god or goddess 
they would most like to be related to. For ideas, visit the web site  
http://www.theoi.com. Students should write down their top three 
choices and explain each.

3.  The Battle with the Titans. Read an account of the Titanomachy, 
the war between the gods and Titans. One is available online at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanomachy. Compare this to the 
version Percy gives Mr. Brunner in Ch. 1. Make a list of any differences 
between the two versions. Make a list of details Percy forgot to include. 
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4.  Make a Graphic. A graphic is an illustrated representation of one 
chapter. You can do this on regular printer paper, or larger art paper. It 
can be done individually or with a partner. A graphic has the following 
components: 

 a.   A picture in the middle which is a symbol for the chapter. It can be 
an important object mentioned in the chapter—the bus, for instance, 
or a pair of scissors. 

 b.   At least three colors used to color the object. Each color has to 
represent something, and you must write why you chose that color. 
For instance, “Red stands for Percy’s anger at being expelled.” 

 c.   On each corner of the page, pick a quote from the chapter and copy 
it.	The	quote	can	be	any	1–2	line	section	that	you	think	is	significant,	
important, or tells something revealing about one of the characters. 
After each quote, explain what it means and why you picked it in a 
sentence. 

 d.   Put the title of the chapter and your name at the top. 

  Once students learn how to do a graphic format, it can be easily used 
with any chapter or short story in the future. A sample graphic is attached.

5.  Character Collage. This activity can either be done with computers 
and Internet clipart, or paper and old magazines. Ask students to make 
a list of characters they’ve met in the book so far. These include: Percy, 
Grover,	Nancy	Bobofit,	Mrs.	Dodds,	Mr.	Brunner,	Smelly	Gabe,	and	
Sally Jackson. Have them search and cut out (or copy on a computer) 
photos of people that they think are close to how these characters 
would appear. Paste these onto a large piece of paper (or into 
PowerPoint or a similar computer program). Students should then label 
each	character	and	find	a	quote	about	them	from	the	book—either a 
description of the character or something they said. This line should be 
written underneath each character’s picture. This activity is good for 
keeping the characters straight and can be a lot of fun when students 
start comparing their visualizations of the different characters. 
Working in pairs is good for this activity.
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C L A S S R O O M  A C T I V I T I E S

Gods of Olympus

In each throne, write anything you think is true about that god or goddess.

Zeus Hera

Poseiden

Ares

Apollo

Hephaestus

Hermes

Demeter

Athena

Artemis

Aphrodite

Dionysus

Hestia
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A Sample Graphic
(this is for chapter one; yours will be for another chapter)

Your graphic has to have:

•   A picture in the middle which is a symbol for the chapter. It can be an 
important object mentioned in the chapter—like Nancy’s sandwich. 

•   At least three colors used to color the object. Each color has to represent 
something, and you must write why you chose that color. For instance, 

“Red stands for Percy’s anger at being expelled.” 
•   On each corner of the page, pick a quote from the chapter and copy it. The 
quote	can	be	any	1–2	line	section	that	you	think	is	significant,	important,	
or tells something revealing about one of the characters. After each quote, 
explain what it means and why you picked it in a sentence. 

•   Put the title of the chapter and your name at the top. 

Graphic for “I Accidently Vaporize My Pre-algebra Teacher”
By I. B. Student

 Quote 3  Quote 4 

I told Grover I didn’t think Mrs. Dodds 
was human. He looked at me real serious 
and said, “You’re absolutely right.”
I chose this quote because it foreshadows 
what will happen to Dodds.

 Quote 2 

Red stands for Percy’s anger at Nancy

White stands for 
Grover’s fear of 
Mrs. Dodd

Brown stands 
for the nasty 

feeling of having 
somebody throw 

food at you
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Q. Where did you get the idea for Percy Jackson?

A.  My son was studying the Greek myths in second grade when he asked 
me to tell him some bedtime stories about the gods and heroes. I had 
taught Greek myths for many years at the middle school level, so I was 
glad to do it. When I ran out of myths, he was disappointed and asked 
me if I could make up something new with the same characters.

 Off the top of my head, I made up Percy Jackson and his quest to 
 recover Zeus’s lightning bolt in modern-day America. It took about  
 three nights to tell the whole story, and when I was done, my son  
 told me I should write it out as a book.

Q.  You were a teacher for a long time. Why did you leave  
the classroom?

A.  That was a hard decision. I love teaching. I love working with kids. 
After I finished the first Percy Jackson book, I didn’t think I’d be able  
to keep writing a book a year and do a good job in the classroom, so I 
made the reluctant decision to leave teaching.

 The good part is I still get to work with kids as a children’s author. 
 Hopefully, I’ll be able to get even more kids interested in reading  
 Greek mythology.

Q.  Did you share the Percy Jackson novel with any of your students 
before it was published?

A.  My nine-year-old son was the first one to hear to story, but I also 
wanted to be sure it would interest older kids. I picked a few of my 
sixth, seventh, and eighth graders and asked them if they’d be willing 
to “test drive” the novel. I was nervous! I’m used to showing my work 
to adults, but I had no idea if kids would like Percy. I finally understood 
what it must be like for them, turning in an essay to me and waiting to 
get their grades back! Fortunately for me, the kids loved the book.
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Q. Any advice for young people who might want to be writers?

A.  Don’t be afraid to ask for help! Find a teacher you respect. 
Correspond with authors. You will find that a polite e-mail will  
almost always get a response.

 Secondly, read a lot! Read everything you can get your hands on.  
 You will learn the craft of writing by immersing yourself in the  
 voices, styles, and structures of writers who have gone before you.

 Thirdly, write every day! Keep a journal. Jot down interesting stories 
 you heard. Write descriptions of people you see. It doesn’t really matter 
 what you write, but you must keep up practice. Writing is like a sport—
 you only get better if you practice. If you don’t keep at it, the writing
 muscles atrophy.

 Finally, don’t get discouraged! Rejection is a part of writing, and it  
 hurts. The trick is to keep at it. Wallpaper your room with rejection 
 notes, if you want, but don’t give up.

A  T A L K  W I T H  R I C K  R I O R D A N  continued
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Books for Students & Teachers:

Colum, Padraic. The Children’s Homer. Simon Pulse, 1982.

D’Aulaire, Ingri. D’Aulaires Book of Greek Myths. Delacorte, 1992.

Evslin, Bernard. Heroes, Gods and Monsters of the Greek Myths. 
Laurel Leaf, 1984.

Osborne, Mary Pope. Favorite Greek Myths. Scholastic, 1991.

Osborne, Mary Pope. Tales from the Odyssey. 
Hyperion Books for Children, 2003.

On the Internet:

Percy Jackson Web site: percyjacksonbooks.com

Disney•Hyperion Web site: www.hyperionbooksforchildren.com

Rick Riordan’s Web site: www.rickriordan.com

Greek mythology:

www.mythweb.com

www.pantheon.org

www.theoi.com

“Winged Sandals” website:  
http://abc.net.au/arts/wingedsandals/default_lowband.htm

R E F E R E N C E  R E S O U R C E S
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