
                                 O MITO DE SÍSIFO 

  A figura de um homem encurvado pelo grande 

esforço de empurrar enorme pedra morro acima, que vi em 

livro de História de meus tempos de ginásio, ainda está bem 

viva em minha memória. Tratava-se de Sísifo, por cujas 

peripécias somente mais tarde me interessei, assim como em 

relação a outros mitos criados pela fértil imaginação dos  

gregos antigos, todos eles retratando, de forma irretocável, 

virtudes e defeitos inerentes à condição humana. 

  Sísifo era malandro de marca maior, ardiloso e sem 

escrúpulos, porém muito inteligente, que, por haver 

conseguido tantas vezes trapacear homens e deuses, julgava-se 

invencível, até mesmo mais esperto do que Zeus. Era, por isso 

mesmo, extremamente vaidoso. Com efeito, hábil na arte de 

mentir parecendo dizer a verdade, logrou engabelar até 

mesmo Tanathos, o deus da morte, além de Hermes, a 

divindade encarregada de guiar as almas no mundo dos 

mortos. Até que os deuses –  eram muitos na mitologia grega – 

perderam a paciência com ele e o condenaram a arrastar, por 

toda a eternidade, enorme pedra encosta acima, a qual 

entretanto, antes de chegar ao topo, por ter sido encantada 

por Zeus, rolava morro abaixo, obrigando-o a recomeçar o 

árduo trabalho. 

  Há um viés religioso na interpretação desse mito, 

em torno da permanente relação do mundo dos vivos com o 

dos espíritos, vistos pelos gregos como divindades, todas elas  

subordinadas a Zeus, o ente supremo,  o que de certa forma é 

comum às crenças modernas, variando somente  as 

circunstâncias em que ocorre. Outras lições, contudo, podem 

ser tiradas do Mito de Sísifo. 

  Talvez a principal delas seja a de que, por mais 

inteligente que alguém  possa ser, por mais admiráveis seus 

feitos ou mais convincente seu discurso, ninguém é infalível ou 

maior que o Criador e muito menos pode dele prescindir. Há 

momentos críticos na vida de qualquer pessoa, causados, por 

exemplo. por acidente ou por moléstia grave, em que somente 



a invocação da divindade pode trazer consolo e alimentar  

esperança.  A própria proximidade da morte pelo peso dos 

anos, ou seja, a visita inescapável de Tanathos, que Sísifo só 

logrou enganar uma única vez, faz qualquer um refletir sobre 

o que haverá do lado de lá, na dimensão espiritual da vida, 

valendo então o consolo da crença em uma Entidade Maior,  

que tudo pode e a tudo provê. Mas que há de ter criado leis 

imutáveis tanto para o mundo físico quanto para o espiritual, 

a fim de distribuir prêmios ou impor castigos de acordo com o 

merecimento de cada um.  

  Quando disse à minha esposa que conversei com  

Raimundo sobre o Mito de Sísifo, levei um carinhoso puxão 

de orelhas. “Você não tem jeito mesmo, onde já se viu falar 

com ele dessas coisas complicadas?”. A verdade, contudo, é 

que Raimundo não se fez de rogado. “ Sabe, seu doutor”, 

respondeu-me ele depois de pensar um pouco,  “esse cara de 

nome esquisito que nem sei pronunciar direito, não foi nada 

inteligente nessa história de empurrar a pedra morro acima. 

Era só colocar um bom calço quando chegasse ao topo que ela 

não ia rolar de volta...” Simples assim, não acham?  
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