
Ícaro e Dédalo 

Anos antes do nascimento de Ícaro, seu pai, Dédalo, era considerado brilhante 

como inventor, artesão e escultor em sua terra natal, Atenas. Ele inventou a carpintaria e 

as ferramentas necessárias a ela. Ele projetou a primeira sala de banho e a primeira pista 

de dança. Ele produziu esculturas tão fiéis que Hércules as confundiu com homens reais. 

Apesar de hábil e renomado, Dédalo era egotista e invejoso. 

Com tantas encomendas, Dédalo já não conseguia atender a todos os pedidos e 

decidiu ter um aprendiz em sua oficina: seu sobrinho Talo. Dédalo lhe ensinou todos os 

segredos. Ao passo que Talo mostrou-se um excelente aprendiz. Ele começou a adquirir 

muita fama em Atenas, conquistando os antigos admiradores e clientes de Dédalo. Aos 

poucos, Dédalo foi perdendo a genialidade criativa e sua inveja tirava sua inspiração. 

Preocupado que seu sobrinho fosse um artesão mais habilidoso, Dédalo o convidou para 

um passeio ao templo de Atena, que ficava no alto de um penhasco e o matou. Atenas, se 

comovendo com a situação do aprendiz, transformou sua alma num pássaro - perdiz. 

Como punição, Dédalo foi banido de Atenas e dirigiu-se a Creta. Precedido por 

sua notável reputação, Dédalo foi recebido de braços abertos pelo rei de Creta, Minos. 

Lá, atuando como conselheiro técnico do palácio, Dédalo continuou ampliando os limites. 

Para os filhos do rei, ele fez brinquedos animados mecanicamente que pareciam estar 

vivos. Ele criou a vela e o mastro, que permitiam ao homem controlar o vento. A cada 

criação, Dédalo desafiou as limitações humanas que até então separavam mortais e 

deuses. Até que, finalmente, ele ultrapassou os limites. 

Pasifae, esposa do Rei Minos, foi amaldiçoada pelo deus Poseidon a apaixonar-se 

pelo valioso touro do rei. Enfeitiçada, pediu a Dédalo para ajudá-la a seduzir o animal. 

Com sua audácia característica, ele concordou. Dédalo construiu uma vaca oca de 

madeira tão realista que enganou o touro. Pasífae, escondida dentro da criação de Dédalo, 

concebeu e deu à luz o Minotauro, meio homem e meio touro. Isso enfureceu o rei, que 

culpou Dédalo por permitir tal perversão das leis da natureza. Como punição, Dédalo foi 

forçado a criar um complexo labirinto abaixo do palácio para o Minotauro. 

Concluído o labirinto, Minos aprisionou Dédalo e seu único filho Ícaro no topo da 

mais alta torre na ilha. Ao observar os pássaros que circundavam a torre, o método da 

fuga tornou-se claro. Usando penas das aves que empoleiravam-se na torre e cera de velas, 

Dédalo construiu dois pares de asas. Enquanto amarava as asas em Ícaro, deu-lhe o 

conselho: voar muito perto do oceano umedeceria as asas e as tornaria muito pesadas. 

Voar muito perto do sol aqueceria a cera e dissolveria as asas. Em ambos os casos, eles 

morreriam. Portanto, a chave para a fuga deles seria permanecer a uma altura média. 

Enquanto Dédalo permaneceu a uma altura intermediária, Ícaro começou a 

abandonar a companhia do pai para voar mais alto. A proximidade do sol escaldante 

começou a amolecer a cera que mantinha as penas, que começaram a cair. Continuou 

voando com seus braços, mas nenhuma pena restou para conter o ar. Enquanto proferia 

gritos de socorro ao pai, afundou nas águas azuis do mar, que desde então passou a ser 

chamado pelo seu nome. 

Seu pai gritou: “Ícaro, onde estás?”. Finalmente viu as penas flutuando sobre as 

águas e, amargamente lamentando a própria arte, enterrou o corpo e batizou a terra de 



Icária, em memória de seu filho. Dédalo chegou são e salvo à Sicília, onde construiu um 

templo para Apolo e pendurou suas asas como oferta ao deus. 
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