
Mitos Antigos ...................................................................................... www.historialivre.com            .................................................www.historialivre.com............................................ 

����

Desconfiados, os troianos, demoraram a crer que os gregos 
haviam desistido da guerra. Mas logo recolheram o Cavalo de Troia 
para dentro das muralhas da cidade. Durante a noite fizeram 
grande festa para celebrar a vitória. 

Durante a madrugada, enquanto os troianos dormiam, os 
gregos, que estavam escondidos dentro do cavalo, abriram as 
portas da cidade. Com isso, os exércitos gregos invadiram a 
cidade, iniciando uma sangrenta batalha que resultaria na conquista 
de Troia e na consequente vitória grega. 

Entretanto, Aquiles, enquanto procurava por Polixena, foi 
avistado por Páris. O príncipe troiano sacou seu arco e desferiu 
uma flecha que atingiu exatamente o ponto fraco de Aquiles, seu 
calcanhar. Aquiles morreu, tornando-se um dos mais lendários 
heróis gregos de todos os tempos.  
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Imagens do filme Troia (Troy, EUA, 2004). 
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Aquiles era filho de Peleu, rei de Ftia, na Tessália, e Tétis. 
Para torna-lo imortal, sua mãe o cobriu com ambrosia, mantendo-o 
sobre o fogo, depois o mergulhou no rio Estige, cujas águas 
tornaram Aquiles invulnerável. Entretanto, ao submergi-lo no rio, a 
mãe segurou o bebê pelo calcanhar, por esse motivo, essa parte de 
seu corpo se manteve vulnerável. 

Ainda criança, Tétis confiou a educação do filho a Fênix, que o 
ensinou a manejar armas e a lutar. Depois, o centauro Quirão foi o 
responsável pela educação do jovem herói. Quirão alimentava 
Aquiles com as entranhas de leões e javalis, assim, o jovem 
incorporava a força e a valentia destes animais. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquiles o grande herói da Guerra de 
Troia. No filme Troia, Brad Pitt 
encarnou ou grande herói grego.  

.Quando iniciou a Guerra de Troia, todos os homens em idade 
militar foram convocados a lutar. Porém, Tétis recebeu uma 
profecia de que o filho morreria nesta guerra. Assim, Aquiles viveu 
escondido, vestido de mulher na corte do rei Licomedes. 

Outro grande herói grego, Ulisses, descobriu a artimanha de 
Tétis, desmascarando Aquiles. Junto com Ulisses, Aquiles partiu 
para Troia para lutar contra os exércitos de Páris, príncipe troiano, 
que havia raptado a rainha Helena e, por esse motivo, iniciado a 
guerra.  

  

Logo que a guerra iniciou, Aquiles ficou conhecido por seus 
grandes feitos em batalha. Conquistou várias cidades da Cilícia, 
aliadas aos troianos. 

Entretanto, Aquiles se desentendeu com Agamenon, líder do 
exército grego, e se retirou da guerra. A partir daí, os gregos 
ficaram em desvantagem. 

Quando Pátroco, amigo de Aquiles, foi morto em batalha pelo 
troiano Heitor, o herói voltou para o combate. Mas desta vez 
Aquiles usava uma armadura mágica, que havia sido forjada por 
Hefesto, o deus do fogo. 

 

 

 

 

 

 

 

O Cavalo de Troia. Imagem do filme 
Troia (Troy, EUA, 2004). 

Aquiles desejava vingar a morte do amigo, por isso, retornou 
ao combate com uma fúria impressionante. Quando encontrou, em 
campo de batalha a Heitor, o atacou com grande fúria. Uma vez 
tendo matado o inimigo, Aquiles amarrou o corpo de Heitor em um 
cavalo e desfilou no entorno de Troia, arrastando o corpo do 
inimigo morto. 

Fazia dez anos que gregos e troianos lutavam. Quase 
perdendo a perspectiva de vitória os gregos tentaram uma última 
artimanha. Fingiram desistir da guerra simulando sua partida de 
volta para a Grécia, mas deixando um presente para selar à paz 
com os Troianos, um grande cavalo de madeira. 
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