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Certo de que Teseu havia morrido, o rei se desesperou, 
desejando também morrer. Tomado de tristeza, Egeu se jogou ao 
mar se afogando. Por esse motivo, desde esse tempo, o grande 
mar que banha a Grécia chama-se mar Egeu. 

Sem saber do suicídio de Egeu, Teseu desembarcou na costa 
de Atenas. Porém, quando ficou sabendo da morte do pai, se 
entristeceu profundamente, pois se sentia culpado pelo incidente. 
Mesmo assim, Teseu tratou de assumir o trono herdado do pai. 

Sob o reinado de Teseu, Atenas conheceu a democracia, um 
sistema de governo onde os cidadãos participam da política. Com, 
isso, Atenas se tornou um próspero reino, com toda a Grécia 
conhecendo um longo período de paz. 
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Teseu era filho de Egeu, rei de Atenas, e Etra, filha do sábio 

Piteu, rei de Trezena, local onde o herói foi criado pela mãe. Teseu 
foi o maior dos heróis atenienses e um dos mais populares da 
mitologia grega.  

O mito começa quando Egeu, antes de retornar a Atenas, 
esconde sua espada e um par de sandálias debaixo de uma 
pesada rocha, após recomenda a Etra que o filho somente o 
procurasse quando se tornasse forte o bastante para levantar a 
rocha. Aos 16 anos, Teseu pôde realizar a façanha. Carregando a 
espada e calçando as sandálias, o herói parte ao encontro do pai.  

Uma vez recebido por Egeu, Teseu decide livrar a cidade de 
Atenas do pesado tributo que pagava a Creta. Os atenienses eram 
obrigados a entregar aos cretenses, a cada sete anos, sete moças 
e sete rapazes virgens para serem lançados no labirinto de 
Cnossos, onde eram devorados pelo Minotauro.  

Teseu seguiu para a Ilha de Creta como se fosse um dos 
jovens que seriam sacrificados. Entretanto, antes de penetrar no 
labirinto, o herói recebeu de Ariadne, filha de Minos, rei de Creta, 
um novelo de lã para marcar o caminho de volta, assim, não se 
perderia no labirinto.  

Teseu, junto com os trêmulos companheiros, penetrou no 
sinistro local. Conforme entrava no labirinto, o herói foi 
desenrolando o cordão, cuja extremidade havia prendido num pilar 
próximo à entrada. 

 

 

 

 

 

 

Teseu venceu ao labirinto e ao terrível Minotauro.  
 

  

Porém, o barulho dos atenienses acordou o Minotauro. O 
monstro sorrateiramente se aproximou dos invasores e saltou 
sobre Teseu. Mas o herói estava atento e, sem medo ou hesitação, 
cravou sua espada, de um só golpe, matando o monstro. 

Seguindo o caminho marcado pelo cordão, Teseu e seus 
companheiros puderam sair do Labirinto. Ao ver o herói, Ariadne 
jogou-se em seus braços. Depois, conduziu os atenienses ao porto 
da cidade. Antes de subir a bordo de seu navio, Teseu teve o 
cuidado de fazer furos nos cascos dos barcos cretenses. Em 
seguida, embarcou com Ariadne e seus amigos para Atenas. 

 

 

 

 

 

 

 
Teseu foi um dos maiores 
heróis da mitologia grega. 

Quando ficou sabendo do ocorrido, o rei Minos se enfureceu 
e ordenou que sua frota naval impedisse a fuga. Os navios que 
ainda estavam em condições de navegar tentaram bloquear o 
barco grego. Mas, com o cair da noite, Teseu, aproveitou-se da 
escuridão, conseguiu escapar. 

Em Atenas, desde a partida do filho, o rei Egeu não teve um 
único momento de tranqüilidade. Todos os dias, subia à Acrópole 
de onde ficava olhando as ondas, esperando avistar o navio do 
filho Teseu. Quando o barco enfim apareceu, estava 
acidentalmente hasteado com a vela preta (era sinal de que o 
grupo estava derrotado e, consequentemente, o filho morto).  
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