
MIto de Perséfone 
 

Deméter segurou a mão de sua linda filha, Perséfone, e as duas dançaram pelo 
colorido campo de flores. A deusa da colheita, Deméter, adorava encher a Terra de árvores 
frondosas, flores perfumadas e colheitas fartas. A única coisa que ela amava ainda mais era 
Perséfone.  

As duas brincavam nos campos , se deliciando com o ar de primavera, em vestidos 
roxos e amarelo. Deméter incentivava o milho a crescer alto e as maçãs a amadurecerem 
nas árvores. Perséfone achava graça quando flores brotavam magicamente a seus pés, a 
cada passo que dava. Saltitava e dançava, tentando pegar as borboletas.  

Do outro lado do campo, atrás de uma árvore grande, camuflado na sombra, Hades, 
deus do Mundo Subterrâneo, observava as duas. Tinha escutado a risada de Perséfone das 
profundezas da Terra. Atraído pelo som, viajara à superfície para uma visita, algo muito 
raro. Agora não conseguia tirar os olhos da bela menina. Sentia seu coração se apertar com 
a alegria dela. Estava apaixonado e queria fazer de Perséfone sua esposa. Ela traria a luz 
ao seu reino sombrio.  

Hades não pediu a Deméter a mão da filha em casamento, pois já sabia qual seria a 
resposta. Em vez disso, esperou.  

Uma noite, enquanto a mãe estava ocupada em outro lugar, Perséfone dançava 
sozinha no campo. Deslumbrada pelos vaga-lumes a piscar, ela corria de um lado para o 
outro tentando pegá-los. Os olhos se iluminaram, atraídos por uma linda flor branca, cujas 
pétalas reluziam à luz da lua. Ela se abaixou para colher a flor e, de repente, abriu-se 
violentamente uma fenda no solo. Perséfone foi sugada com força, e a fenda se fechou de 
novo.  

Hades a agarrou pelos cabelos longos e dourados e jogou-a em sua biga. Chicoteou 
os quatro enormes cavalos pretos, que galoparam a toda velocidade, puxando o carro para 
as abismais profundezas da Terra. Perséfone gritou, e os gritos ecoaram na escuridão. 
Cada vez mais rápido, a biga mergulhava em direção à Terra dos Mortos.  

Hades levou Perséfone a seu palácio no Mundo Subterrâneo. Tinha mandado fazer 
um trono especialmente para ela, e colocou sobre sua cabeça uma coroa com pedras 
preciosas que brilhavam como nenhuma outra.  

- Eu te amo. Você será minha rainha. 
Perséfone jogou a coroa no chão.  

- Não quero ser sua rainha. Quero voltar para casa e para minha mãe. 
- Você vai gostar daqui. - Hades afirmou, recolocando a coroa na cabeça dela.  

Perséfone deu uma olhada naquele mundo sombrio. Fantasmas flutuavam por todos 
os lados, gemendo. Uma névoa úmida e fria cobria tudo, causando-lhe arrepios. Ela sabia 
que jamais gostaria daquele lugar.  

- Venha, minha querida - convidou Hades, pegando em seu braço com um 
toque gélido. - Bom apetite.  

Perséfone empurrou a mão dele.  
- Não.  
- Você tem que comer. Olhe só para essas coisas deliciosas que mandei 

buscar para você - Hades disse.  
- Não estou com fome. Nunca vou comer sua comida! 



Perséfone chorou e saiu correndo, fugindo de Hades. As lágrimas escorriam-lhe 
pelas faces. Ela sentia saudade de sua mãe e detestava aquele mundo horrível e 
deprimente.  

Mas não havia para onde correr. Vagou pelas sombras até que chegou ao Jardim 
dos Mortos - um bosque de árvores secas delimitado por uma cerca caindo aos pedaços.  

- Tome. Isto vai fazer com que se sinta melhor - uma voz fina sussurrou.  
Perséfone viu um homem debilitado que trazia na mão a romã mais vermelha que já 

vira. Ele abriu a fruta madura, e dos caroços gotejava um sumo doce. A boca de Perséfone 
se encheu de água, mas ela balançou a cabeça negativamente.  

- Não quero.  
Mesmo assim, o velho colocou 12 caroços na mão dela.  

- Talvez mais tarde - ele disse.  
Enquanto isso, na Terra, Deméter estava enlouquecida de tristeza. O que 

acontecera com sua linda filha? Em um minuto ela estava lá, e no momento seguinte havia 
desaparecido. Deméter a procurou incansavelmente, chamando o nome de Perséfone sem 
parar. Por dias e noites ela andou pela Terra à procura da filha desaparecida.  

Ninguém sabia o que tinha acontecido com a menina. Deméter não comia nem 
dormia mais; só chorava, e a Terra a acompanhava em sua tristeza. A grama ficou marrom, 
e as árvores soltaram as folhas. As flores murcharam. A beleza de Deméter se esvaiu. Seu 
rosto, que era jovem, ficou todo enrugado. As roupas vibrantes enegreceram. Ela começou 
a andar curvada e precisava do auxílio de uma bengala. Ventos gelados começaram a 
soprar na Terra, e a neve caia em toda a parte. Os campos ficaram frios e inférteis, e as 
plantações morreram. Os animais e as pessoas passavam fome, pois nenhum alimento 
brotava para que pudessem comer.  

Zeus olhou para baixo e ficou horrorizado ao ver a Terra. Não queria que o mundo 
acabasse.  

- O que há de errado?  - perguntou a Deméter.  
Ela lhe contou de desaparecimento da filha. Zeus sabia que seu irmão sequestrara a 

pobre Perséfone, mas até então não tinha se dado conta da intensidade da dor de Deméter. 
Zeus se apiedou e prometeu ajudar.  

Zeus enviou Hermes, o mensageiro dos deuses, ao Mundo Subterrâneo. Hermes 
pediu a Hades que libertasse Perséfone.  

Hades não queria deixar a jovem ir embora, mas, como Zeus pedira, concordou. 
Perséfone não cabia em si de tanta alegria, ansiosa para ver a mãe. Apressou-se em seguir 
Hermes para sair do Mundo Subterrâneo.  

- Espere - disse Hades.  
Hermes e Perséfone se viraram para ele.  

- Você só poderá sair se não tiver comido a fruta dos mortos. Caso contrário, 
terá de ficar para sempre.  

O rosto de Perséfone ficou pálido.  
- Não! - ela gritou, pois tinha mordiscado um pouco de sementes suculentas da 

romã.  
Hades sorriu com alegria.  

- Você armou uma cilada! - Perséfone o acusou - Por favor, por favor, não 
pode me forçar a ficar aqui neste lugar sombrio para sempre - disse ela, 
soluçando de tanto chorar.  



Hades se sentiu culpado. A alegria que o encantar tinha desaparecido. Ele a amava 
e não queria que Perséfone fosse infeliz.  

- Farei um acordo com você - propôs - Poderá voltar para a Terra e ficar lá 
com a sua mãe por metade do ano. Na outra metade você ficará comigo, 
como minha rainha.  

Perséfone aceitou, e Hermes voou com ela de volta à superfície. Sua mãe a 
abraçou, e a alegria de Deméter fez com que o mundo florescesse novamente. Os campos 
ficaram verdes, as frutas amadureceram e os pássaros cantaram. Depois de seis meses, 
Perséfone cumpriu o prometido e voltou ao Mundo Subterrâneo. Quando foi embora, a 
tristeza de Deméter pela ausência da filha fez com que as folhas caíssem das árvores e as 
plantações murchassem. Mas a filha voltaria, e com ela também as plantas, as flores e as 
árvores. Todos os anos Deméter se encontra com a filha e se despede dela, causando a 
mudança nas estações.  
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