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Resumo: Esta comunicação aborda o mito de Héracles, tendo como ponto de partida 

um epíteto homérico que nos pareceu oportuno para um herói que apresenta uma 

estreita relação com o mundo selvagem. Tivemos como objetivo uma formulação da 

representação imagética de Héracles a partir da análise dos textos em que o herói é 

predicado como aquele que tem um thymós (ânimo) de leão. Buscamos também elucidar 

como a representação desse herói sobreviveu até os nossos dias. 
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A metáfora ideal para o mito de Héracles é a de um caleidoscópio
2
. De fato, 

quando tentamos apreender o mito deste herói, percebemos que ele reflete, distorce, 

desdobra-se em formas e tons variados. Tal diversidade de imagens pode nos 

proporcionar sensações interessantes, curiosas, encantadoras até, mas quando se trata 

de organizar, minimamente que seja, uma teoria acerca da natureza desse herói nos 

vemos em uma situação delicada, visto que suas narrativas não se prendem a uma 

imagem única. Ora, sério e sisudo, ora grotesco e risível, Héracles é protagonista de 

poemas épicos, líricos, hinos, tragédias, comédias e dramas satíricos. 

E é esse caráter multifacetado do herói que nos abriu espaço para esta 

comunicação intitulada Perì He>rakléous Thymoléontos - Acerca de Héracles, ânimo 

de leão. Vê-se que para o título tomamos de empréstimo um dos muitos epítetos 

associados ao filho de Zeus, registrado já nos poemas homéricos. 
O Héracles thymoléo<n chamou a nossa atenção, inicialmente, por duas razões. 

Em primeiro lugar, ele realça uma estreita relação do herói civilizador com os animais 

selvagens, a qual nos parece relevante para sua construção enquanto personagem épico 
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e teatral. O herói está ligado a uma série de aventuras em que caçar, domar ou matar 

animais ou monstros se traduz na sua atividade primeira. Os labores de Héracles têm 

um caráter civilizador, na medida em que sua função é livrar a terra e a humanidade de 

seres indomáveis que devem se render a um herói, de certa forma também, indomável. 

Parece-nos que é exatamente por possuir um thymós de leão que Héracles pode realizar 

tantas façanhas – impossíveis ao mortal comum – e que não se prendem somente à 

esfera selvagem, mas também à divina, visto que ele luta e ataca deuses pouco 

desprezíveis, como Hera, Hades e o próprio Ares, deus da guerra.  

Nos relatos a respeito de suas aventuras e conquistas, a figura do leão está 

associada à imagem de Héracles mais do que a de qualquer outro animal, não só pelo 

fato de caçar e exterminar a fera de Neméia, mas, sobretudo, por incorporar, em sua 

imagem, os despojos tomados em sua vitória: Héracles aparece, permanentemente, 

revestido com a pele de um leão. Usar a pele do leão de Neméia não só servia como 

uma couraça protetora, mas também conferia ao herói o status de matador feroz com o 

mesmo poder do animal abatido, a mesma força daquele leão invulnerável. Para Bond
3
, 

por exemplo, a pele de leão garantia a Héracles o ânimo indomável e selvagem do 

devorador de Neméia, assim como no caso das mênades que ao se revestirem da pele 

da corça incorporavam poderes dionisíacos. Burkert lembra que, mesmo quando o 

herói é retratado no Olimpo, porta a sua pele de leão
4
. 

Posteriormente, observamos que em obras que se inserem entre o século VIII e 

V a.C., o epíteto thymoléo <n aparece oito vezes: cinco vezes em Homero (ou seis se 

considerarmos o hino homérico a Héracles), uma em Hesíodo e uma em Aristófanes. 

Se nos dois primeiros autores, ele é atribuído a heróis extraordinários como Aquiles, 

Odisseu e Héracles, em Aristófanes, no entanto, aparece de modo genérico se referindo 

a „Pátroclos e Teucros‟, como uma metonímia para designar os guerreiros homéricos. É 

fato que, nos poemas homéricos, encontramos vários símiles “leoninos” relacionados a 

heróis gregos e troianos (de média ou grande notabilidade), mas no caso do epíteto 

thymoléo >n, sua ocorrência se dá apenas para qualificar três heróis (Héracles, Aquiles e 

Odisseu), razão que contribuiu para uma investigação sobre o que poderia diferenciar 

esses três heróis de outros, ou melhor, que tipo de herói pode ocupar este estatuto de 

possuir o thymós de leão. Principalmente, quando pensamos na figura do leão como 
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representante máximo da excelência heróica na representação figurada, tendo em vista 

a grande quantidade de símiles de leão registrados em Homero, sobretudo na Ilíada. E 

quando pensamos nos modelos de heroísmo incorporados por Aquiles e Odisseu e na 

querela do “melhor dos aqueus”, deparamo-nos com um dado importante a respeito do 

epíteto thymoléo>n: ele aparece para os protagonistas das duas epopéias, mas há uma 

utilização particular para Héracles, visto que, nos dois poemas, o único herói que o 

poeta caracteriza como thymoléo>n é o nosso protagonista. 

Afinal, o que vem primeiro à mente quando se indaga o que representa um 

herói que tem um ânimo leonino? No mínimo, configuram-se imagens do animal 

relacionadas à selvageria, à intrepidez, à coragem, ao des-temor, atributos que são 

apropriados a Héracles e que nos chegaram por meio da iconografia e da literatura. 

Assim, se as epopéias servem como uma espécie de glorificação de um tempo de heróis 

de excelência, poderíamos encontrar, em Héracles, um supra-modelo de heroísmo. 

Além do que, de todos os heróis para os quais o epíteto é utilizado, é somente Héracles 

que – como afirma Schanapp-Gourbeillon
5
 – vive nu. A colocação é interessante, 

sabemos que sua nudez é coberta com a pele de um leão. Pele sobre pele, suscita-nos 

outra colocação: quem está sob a pele de quem? Dessa forma, sem o aparato de hoplita, 

somente com a clava, o arco e as flechas - atributos incorporados em sua imagem nas 

representações iconográficas e literárias - Héracles é atípico. Se admitirmos que pele é 

uma sinédoque para corpo, e o corpo para a pessoa (pensada em sua totalidade: so>&ma, 

thymós, psyché, nous etc.), podemos entender que a imagem de Héracles é também um 

amálgama de virtudes e defeitos do leão.  

Essa personagem mítica parece integrar uma certa mistura – ou fusão – de 

tendências que beiram à coincidentia oppositorum
6
. Lembremo-nos, por exemplo, dos 

oito pares de oposição apontados por Nicole Loraux como paradoxos presentes no 

herói, a saber: o civilizado e o bestial; o sério e o burlesco; o são de espírito e o louco; o 
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salvador e o destruidor; o livre e o escravo; o divino e o humano; o viril e o feminino; o 

herói do pónos (trabalho) e o herói do prazer
7
 

De modo que, qualquer estudo a respeito de Héracles exige que se leve em 

conta o caráter ambíguo do herói: com ele nos deparamos com um paradigma não só 

marcado pela bía, força bruta, mas também pela hýbris, transgressão, mesmo que o 

excesso de força possa servir a um fim social. Isso porque o caráter civilizador de 

Héracles está evidenciado nas façanhas que realiza, em geral: restituir a ordem depois 

de matar, capturar ou domesticar animais selvagens e antropófagos, e é esse fazer do 

herói, talvez, a razão primeira da sua existência
8
. 

A sua essência está ligada ao esforço, ao sofrimento, a um penar sem fim e, 

principalmente, a um fazer sobre-humano quando comparado a outros. Seus feitos só 

são possíveis porque Héracles lida com um mundo selvagem e o enfrenta através de 

sua bía, força bruta. E é também com a sua bía que ele lida com o mundo humano e 

com o divino. De acordo com Chantraine
9
, a bía se distingue de outros nomes da força 

(como alke> &, dýnamis, sthénos) pelo fato de exprimir uma violência voluntariosa, uma 

força que se entrega a um ato de violência, uma força que se traduz sempre em excesso. 

É conveniente ressaltar que as representações de Héracles como o herói da desmedida 

se refletem não só na força, mas também na quantidade de trabalhos penosos, de 

atitudes arrogantes diante com relação aos deuses, de extremado apetite alimentar e 

sexual (veja-se, por exemplo, as várias histórias a respeito de seus inúmeros filhos
10

). 
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Quando pensamos no contexto épico, a bía se revela como uma característica 

valorizada e, em alguns casos, necessária aos heróis homéricos. Gregory Nagy
11

, por 

exemplo, afirma que a bía é um elemento chave para a glória, kléos, de Aquiles na 

Ilíada e de Odisseu na Odisséia, visto que é graças à bía de Aquiles (antes mesmo da 

me>&tis, astúcia, de Odisseu) que os aqueus conseguem se livrar de Heitor e tomar Tróia. 

E é graças também à bía de Odisseu frente aos pretendentes de Penélope que o filho de 

Laertes resgata seu trono em Ítaca. Porém, no que diz respeito ao teatro grego, o herói 

dessa força excessiva sofre crítica contundente e torna-se alvo de ataque, sem qualquer 

possibilidade de conciliação entre sua natureza bruta e a pólis grega. É o que se percebe 

não só no Héracles, de Eurípides, mas no Ájax, de Sófocles.  

Além da cena do enlouquecimento de Héracles, registrada na tragédia de 

Eurípides, acreditamos que, em outras representações, o poderoso exterminador de 

monstros (como no Escudo) é retratado, com freqüência, a ultrapassar o limiar do 

civilizado. A tragédia, todavia, exige, para seu caráter, uma reparação. A comédia, por 

sua vez, apresentando-o como grotesco, ridículo e inadequado, impõe-lhe uma revisão 

de valores. 

No que diz respeito à tragédia, o epíteto não aparece em nenhuma das peças 

que chegaram até nós. Tal aspecto é relevante, quando percebemos que a ausência 

tanbém significa e o epíteto, para se realizar de forma mais espetacular, como é de se 

esperar no teatro, deve antes materializar-se, corporificar-se na cena, mais do que 

simplesmente ecoar em palavras aladas. Porém, há uma cena no Héracles de Eurípides 

em que os vocábulos que compõem tal epíteto aparecem na fala de Anfitrião, pai 

mortal do herói: “Oh Filho! Retém teu ânimo de leão feroz”. A fala de Anfitrião 

ocorre, após o acesso de loucura, em que o herói mata a esposa Mégara e os filhos, o 

que nos remete à problemática do Héracles-leão, nessa fusão entre homem e animal, 

que caminha no limiar entre dois mundos, o civilizado, no qual é benfeitor e grande 

amigo dos mortais
12

, e o bestial, que levado ao extremo pode se transpor para o 

universo da manía, loucura. Eurípides não usa o epíteto, mas escolhe apresentar os dois 

elementos separados e acrescenta um adjetivo que é quase uma redundância do aspecto 

semântico que o vocábulo leão suscita. Nos versos citados acima, os dois termos 

thýmos+leão aparecem acompanhados do adjetivo ágrios, selvagem, que qualifica o 
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herói não só como aquele que possui um thýmos de leão, mas o thýmos de um leão 

feroz. Em tal desdobramento, o tragediógrafo evidencia o thýmos não domesticável do 

herói. Logo, Eurípides, ao cortar a composição do epíteto, cria uma perífrase e detalha 

o que na épica é sintético. Note-se que o argumento de Anfitrião, pai mortal de 

Héracles, responsabiliza o herói pela própria ruína: é o seu thýmos, mais do que 

qualquer outra coisa que atrai os males para a vida desditosa do filho. 

Em Rãs, de Aristófanes, o epíteto thymoléo>n aparece pela última vez e, 

apesar de não estar relacionado à figura de Héracles, o herói é um dos personagens da 

peça, é o duplo de Dioniso. O epíteto aparece no genitivo plural e, por isso mesmo, se 

refere de modo genérico a todos os guerreiros helênicos, representados por Pátroclo 

(que lutou de modo insaciável até ser morto por Heitor) e Teucro (considerado um dos 

melhores arqueiros do exército grego na Ilíada).  

Para o público da época e, principalmente, para o momento da conturbada 

Atenas, Aristófanes coloca em foco não mais aquele modelo de heroísmo personificado 

pelo excesso de cólera e de bía presente em Aquiles, ou pela astúcia, métis, presente 

em Odisseu: serve-se de heróis corajosos, mas não tão excepcionais a ponto de se 

excederem como modelo. A comédia de Aristófanes, por sua vez, explora o herói e o 

deus Dioniso como lados opostos de uma mesma moeda, o verso e o reverso. Dioniso 

que entra em cena com um enorme póthos (desejo) de rever Eurípides, este deus que se 

veste de krokotós e, paradoxalmente, leva a clava e a marca selvagem da pele do leão; 

este deus, assim ridicularizado espelha-se em um herói ultrapassado no que diz respeito 

ao seu modo de agir. Sua figura se materializa de forma tão fora dos padrões que causa 

espanto e riso naquele com quem o deus da tragédia almeja parecer. De modo que, 

ambos, deus e herói tornam-se esquisitos, extravagantes, excêntricos. A crítica aos 

antigos heróis também é a crítica ao patrono da tragédia e, por extensão, à própria 

tragédia. No transcorrer da peça, veremos o deus oscilar em sua identidade tomada do 

meio irmão: „ser ou não ser Héracles?‟. Aristófanes fabrica um Dioniso que, na 

essência, foi destruído quando se assumiu na pele de Héracles. 

Para finalizar, é preciso ressaltar que nossa motivação para este trabalho partiu 

da perspectiva de se tentar elaborar uma leitura possível acerca da natureza de um herói 

que se apresenta, por vezes, volátil. Volátil, naturalmente, naquele sentido do que nos 

escapa, do aéreo, nevoento, impalpável. Os heróis gregos não existem por si mesmos, 

dependem de nossas leituras, interrogações, deslumbramentos para que “venham a ser”. 

A figura de Héracles sempre nos intrigou por causa do caráter excessivamente variado 



de suas aventuras, o número de obras em que ele é aludido é enorme e, na 

contemporaneidade, dos heróis gregos, é o que mais recebeu e recebe sempre novas 

leituras.  

A representação do filho de Zeus sofreu muitas variações, transformando-se ao 

longo dos tempos, como seria natural para essa figura híbrida. No caso específico da 

literatura brasileira, é digno de menção Os doze trabalhos de Héracles, de Monteiro 

Lobato, obra em que ele é apresentado como um bobalhão de força excessiva e pouca 

inteligência, o cumprimento dos trabalhos depende sempre da intervenção persuasiva de 

Emília, a bonequinha de pano.  

No que se refere à representação do herói na modernidade, notamos que ela se 

construiu de modo bem caricatural, seja por meio do cinema, seja em desenhos ou em 

seriados norte-americanos. No desenho da Walt Disney, por exemplo, realizado no ano 

de 1997, o mito de Héracles sofre variações para atender à cultura norte-americana dos 

Estados Unidos. 

A sinopse do filme nos apresenta um herói de uma força sobre-humana, o jovem 

mortal Hércules precisa provar que é um herói para seu pai, o grande deus Zeus. Ele e 

seus amigos, Pégaso, um cavalo alado e Phil, (Philoctetes, herói grego que recebe de 

presente o arco e as flechas de Héracles, ou o herói da frota de Ulisses), seu treinador 

particular, são enganados por Hades, um vilão de cabeça quente que quer conquistar o 

Monte Olimpo. Hércules precisa escolher entre seus poderes e Meg (Mégara), seu 

verdadeiro amor. O reconhecimento do filho de Zeus, só vem depois que ele aprende 

que “o verdadeiro herói não se mede pela força física, mas pela força do seu coração”, 

fala de Zeus no filme.  

A primeira modificação relevante que sofre o mito grego, na versão 

cinematográfica, é que a história do herói foi retratada dentro de uma visão maniqueísta, 

bem típica do cinema americano: Héracles é filho de Zeus – que é a personificação do 

bem – e passa a vida sendo atormentado por Hades, em vez de Hera – que representa o 

mal. Sua mãe é Hera, esposa de Zeus, Alcmena e Anfitrião serão apenas os pais 

adotivos.  

É importante refletirmos a respeito não só da visão entre bem e mal, 

predominantemente marcada na narrativa, mas também sobre a ideologia capitalista 

veiculada pelo desenho Hércules: o jovem que sai pelo mundo com o objetivo de se 

tornar um verdadeiro herói, combate monstros, protege a cidade de Tebas, ganha muito 

dinheiro e fama. Muitas cenas se assemelham a prática cultural veiculada atualmente em 



nossas programações televisivas, bem ao gosto do Imperialismo norte-americano. À 

medida que Hércules realiza façanhas torna-se também um grande empresário, como os 

“nossos atuais ídolos e musas”, abre-se um mercado para as suas estátuas, botons, 

sandálinhas, bonequinhos, caixinhas de sucos, enfim, todas essas pequenas inutilidades 

personificadas do mundo atual. 

A representação do herói, nos enredos de filmes comercias da cinematografia 

dos Estados Unidos, retrata um personagem que, entre poucas variações, é um super 

homem que realiza coisas mirabolantes e, ao mesmo tempo, passa por uma trama 

amorosa. É sempre o super macho que se apaixona pela super feminina que será salva 

ou se sacrificará por este homem, ou se redimira de sua vida difícil, sendo 

compreendida por aquele que tem um coração de “ouro”. Uma maneira de nos 

convencermos de que este homem, quase divino, é também composto de sentimentos 

nobres. Em geral, a trama amorosa é piegas e preconceituosa, já que o super machão, 

sempre se apaixonará por uma mulher, como convém a um verdadeiro cristão. O 

Hércules de Walt Disney é tão bom quanto um herói americano, tão bom que quase 

nem precisa dos deuses. 

Por fim, só queremos chamar a atenção para o fato de que o herói grego 

Héracles é o mito mais explorado na construção dos heróis nos Estados Unidos, ele 

serviu de inspiração à construção de personagens como o Superman, e outros heróis de 

gibis e, sem dúvida nenhuma, aos demolidores e exterminadores do futuro.  

À exceção dessas representações, acreditamos que o filho de Zeus é 

apánthropos, está distante, apartado do humano. Ocupa um lugar intermediário entre 

homens e deuses. Ao mesmo tempo, ele, portador da pele, símbolo da força 

extraordinária e invulnerabilidade, porta também o thymós de leão, símbolo de um 

ânimo selvagem que se manifesta nas suas ações para o melhor (como livrar a terra de 

monstros), e para o pior (como assassinar os próprios filhos ou aremessar bruscamente 

seu hóspede Ífito nos rochedos). Mesmo nas representações modernas, ressalta-se, de 

certo modo, sua força selvagem. Nessa oscilação entre homem e besta fera, entre 

homem e divindade, entre benfeitor e malfeitor, Héracles thymoléo>n, o maior herói 

entre os gregos, ocupa um entre-lugar, lembrando-nos de que, entre o homem e o leão, 

a crueldade e a clemência, a fúria e o domínio de si mesmo há limites frágeis. 


