OS ANTIGOS GREGOS TINHAM UMA RELIGIÃO "POLITEÍSTA", ISTO É,
ADMITIAM VÁRIOS DEUSES. MAS NA VERDADE ÊLES MESMOS NÃO
ACREDITAVAM LÁ MUITO NESSES DEUSES!. ..
DE FACTO, A RELIGIÃO DOS GREGOS ERA NO FUNDO UMA
"MITOLOGIA", OU CONJUNTO DE "MITOS".
OS "MITOS'' SÃO HlSl'ÓRIAS INVENTADAS E FANTASIADAS, QUE
PROCURAM EXPLICAR OS FENÓMENOS NATURAIS, AS ACÇÕES, OS
SENTIMENTOS DAS PESSOAS E OS ACONTECIMENTOS DA HISTÓRIA.
COMO APARECEM OS "MITOS"?
SÃO AS TRADIÇÕES, AS LENDAS E AS MEMÓRIAS DE CADA POVO
QUE SE VÃO FIXANDO E TRANSFORMANDO À MEDIDA EM QUE SÃO
TRANSMITIDAS DE PAIS PARA FILHOS OUDE POVOS PARA POVOS QUE
AS VÃO ADOPTANDO. ASSIM, OS MITOS GREGOS SÃO UMA MISTURA
DE MITOS PROVENIENTES DE VÁRIOS POVOS E CIVILIZAÇÕES QUE SE
FUNDIRAM FORMANDO A GRÉCIA, SETE OU OITO SÉCULOS ANTES DE
CRISTO ...
POR ISSO OS MJTOS MAIS ANTIGOS, QUE SE REFEREM À CRIAÇÃO
DO UNIVERSO SÃO TÃO OBSCUROS, CONFUSOS, CRUÉIS E ESTRANHOS
COMO OS QUE COMEÇAM ESTA NARRATIVA: - URANUS, GE E
CRONOS.
QUE HISTÓRIAS FANTÁSTICAS DEPOIS OS GREGOS INVENTARAM!
AIND/\ AGORA, NOS NQSSOS TEMPOS, GOSTAMOS DE CONIIEChR
MlJIT/\S DELAS, E TENTAR PERCEBER O QUE SIMBOI JZAM .
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A GENEALOGIA DOS DEUSES GREGOS

Os gregos foram inventando origens diversas para os
seus deuses, muitas das quais foram trazidas pelos
primeiros povos indo-europeus que vieram a fixar-se no
tenitório que hoje se chama a Grécia, mas que deveria
antes ser conhecido por "Hélade".
Com estes vieram umas divindades iniciais e misteriosas
que apareceram no CAOS, isto é, no vazio do "nada"!
Como é que do nada apareceram duas divindades
primitivas chamadas URANUS (que representava o CEU)
e GE ou GAJA, (que representava a TERRA)?
Os gregos também não sabiam explicar, mas não se
incomodavam nada com isso . . .

Uranus
vivia
com
Ge,
e
ambos
estavam
permanentemente a ter filhos, tantos que Ge acabou por
se frutru· e arranjou maneira de impedir que Uranus
quisesse ter mais ±!lhos, e conseguiu isso com a
cumplicidade de um deles chamado CRONOS, que para
os gregos significava o TEMPO. ( É daí que vêm
palavras como "cronómetro ", "cronologia", "crônica ",
etc!)
Ora Uranus nunca perdoou a Cronos e amaldiçou-o,
dizendo que por sua vez Cronos viria a ser morto por um
dos seus filhos. Á cautela, Cronos foi matando os seus
filhos à medida em que iam nascendo. Gente simpúli ca,
pelo que se estava a veJ!...

Cronos, como se viu , rc~olveu matar todos os filhos que
viessem a nascer da sua união com Reia. Mas Reia,
esperta, enganou Crnnns dando um dos filhos recém
nascidos a criar a un1 as ninfas conhecidas que o levaram
par uma serra distanlL' onde o criaram até se tornru· forte e
corajoso. Chamnv<1 SL' Zll, l JS, e a sua coragem levou-o a
cumprir a malcliçii t> d ~ llrnnus dominando Cronos e
passando a ser o chef e In g rupo dos seus filhos.

Dos filhos de Uranus e de Gaia mats ou menos
conhecidos ou identificados pelos "mitólogos" (isto é,
"estudiosos dos mitos" e que deveriam ser muitos, pelo
que consta, a maior parte eram seres ou divindades
obscuras, tenebrosas e potentes, uns muito maus outros e
menos, chamados TITÃS. Os Titãs podiam ser
masculinos ou femininos, mas todos eles eram dotados de
forças enormes e terríveis. Não tinham formas
conhecidas e agradáveis; supunham os gregos que
deveriam ser hmTíveis e meter medo a todo o universo.
De entre eles, os mais importantes dos Titãs tinham
nomes como: Oceano, Tétis, Ceo, Hipérion, Jápeto,
Témis, Mnemosine, Cronos, os Ciclopes (gigantes com
um único olho na testa!), e os Hecaconquiros' (gigantes
com cem mãos!). Gente fina também, pelos vistos!

Desta raça de Titãs nasceu uma quantidade enorme de
divindades, umas muito conheetdas, outras menos
importantes, tais como por exemplo Hélio (o Sol) c
SELENE (a Lua) ambos filhos de llipérion, c as Ninf~1s
e os RIOS, Filhos de Oceano e de Tétis. Sobretudo
importa lembrar alguns Titãs mrtis conhecidos tais como
por exemplo ATLAS, PROMETEU c PANDOI~A, que
hão de aparecer mais logo ncslu história.

Numa ocasiuo em qu · í',~us estava zangado com HhR/\, cheio de don.!s
de cabeça e rurioso, pediu a Ares que lhe rachass · a cah~<;a para se ver
livre daquele incômodo c, com grande espanto de lodos saiu da ·abcça de
Zeus uma deusa, lodn armada de lança e escudo e de aspecto severo.
/
./

Era I•At .l ,t\S ATENEIA (de ondl' v ·i o o nome da cidade de Atenas que
hoj\.· ·. " capital da Grécia ... ). I'!\ I ,I J\S l(li lnnwda ·o mo a deusa que
prolt' ·.i:! •• Ciência e a Filosolia. /\l '·an dc.as armas · do l.'sc udo (chamado
«('f.Ídl· >) P 1\LLAS é representad11 n1111 um morlw '"l nmhw porque para os
< ;n·1 ~os :aquda ave simbolizava u S~thnlnri•a. ..

I 11•.1{1\, :t.\lltgw.Ja n>na :l.ctts por ele ter tido uma filha que não nascera dela,
r '.'nlwu

IL'I'

um li lho sú tkb.

Zeus, Hera, Héstia , Ares, Hades, Hefaístos e Posídon eram chamados
os "deuses maiores" na família dos Olímpicos.

,

TODAS ESTAS DIVINDADES E DEUSES, EM
CONJUNTO, CHAMAM-SE "CTÓNICAS) o que
significam que. vêm · do fundo dos tempos, das
profundidades misteriosas da Terra e que escapam ao
conhecimento dos homens! ("Ctónicas" escreve-se assim
mesmo - não é erro ... )

Zeus ~ntâo juntou os seus irmãos e instalaram-se todos
numa numlanha sentpr • iluminada e agradável chamada
OLIMPO. /\í Zcus manitcstou todo o seu poder e
capacidad~ d · governar os deuses e os homens, e
passa11dP a !l:r o título de "Pai dos deuses". Chamou para
junto tk : i /\ frodis, que era uma deusa ctónica mas foi
incorporada 11aqtt ·la ~r~tnde família de deuses e semideuses que pu: ·sou :1 .'t'r conhecida por OS DEUSES
OLÍMPICOS! 1·. ;1 p :ultt do Olimpo, conduziu os destinos
do Mundo e dos hotlt l' ll' a "i tt : t lllancíra e segundo a sua
vontade!
.·,:
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Zeus é represe/lllfof,, /'• ,, 1/lt/,, ft,.,,l 1 IIIIJ'•''" ,,, .,, .,,, .. 11tft. hln
por 1/11/(1 Úg i/Í(I <filo ' I •' \f 11 1•11/•, •(o • • • o 'I I 1/ttl f, /I ,/, I 1/fO\ 1/11
porque I' f,· ,: u ,j,. ,, ,/, '' (1 " ' •• ,
./.. ( • •• /,, / .• • l.t/11 111"

ZEUS, enlilo ·'!'."'" '·l· tdtor L' chefe de todos os imorl:ti s, fl\ utt ~·v 11o 111onte
OLIMPO, r : nHJ ''"'t I U:R!\ e deu origem de Ulll;t .>l ' IW dt • dt.· tl s ·s os
deu~~s "olittqltl n :;"l
o :, tluais passaram a consfil11it tt111 :1 .,. ,~,;~, · i, d •
fam1lta, con1 :r . :.11 1: • • u.t r tL·ríst icas diversas.
/1/1((1

ARTEMIS era a deusa que presidia às caçadas e não se ocupava com mais
nada. Vivia rod acla de cties de caça e era acompanhada por ninras também
elas caçadoras, mas n5o queria ter nenhuma relação com figuras masculinas
nem deixava quc as suas compa11hciras as tivessem.
ARTEMJS é St'lll/ ll'l' ~"<'/'l"l'.l't'llftll lu 1111 m eio du matilha dos seus cães, com u seu urcu
companhia das s 11us 11iu/11.1', ·u\ ·rulor11s

MIS

t' sdas

e na

)

llltSTIA é entendida como a deusa do ll11'.U dntn ··~: li eo ou do lar. Uma
deusa sossegada e caseira, que nu11 ':t c: t•: o11 '~~""' dl'Lt constam quaisquer
avl~ntur:.ts

ou hi stórias complicadas.

H ESTIA

(,.

DEMETE

DEMETER é uma deusa muito importante pelo que representa: a
agricultura, a abundância e da terra cultivada que alimenta os Homens.

( ERES)

Erepresentada COIIIO wnajigurafeminino, majestosa e calma, tendo como símholu umajoicc e uma
braçada de trigo.

os

DIONISOS era, de entre os filhos de Zeus, o mais turbulento, barulhento e
desordeiro. J:~,ra o deus das bdgas, das bebedeiras, da sensualidade c das
comezainas, e segundo o mito, foi o inventor do vinho. Foi edu cado por um
sátiro c andava rodeado de sátiros e de "ménadt.:s", qut.: eram ni n l~1s
convertidas a uma vida desregrada, meio loucas c bêbedas. Não crn , pelos
vistos, mujto do agrado da sua tia Héstia, sempre t5o certinha e composta
como deusa da casa e do lar!
DfONJSOS é representado com uma figura gorda e boçal, com um coroCJ dr.: fiJ/Iws de vidcim 1' o
seu símbolo mais conhecido é o ''tir,\0" que é uma vara terminado numa pinhu c con1 jollws de
Fideira enroladas. As ''ménades " traziam com elas também
seus ''rirsos "pura as suas don~~as
desenfreadas.

os

}O
Da união de· Zeus com uma nobre filha do Titã CEO chamada LETO
nasceram dois deuses irmãos gémeos muito importantes e conhecidos:
FEBO ou APÓLLON, deus da beleza, da música e das artes, e ARTEMIS,
deusa da caça e que não estava nada interessada em ter- contacto com
homens ou outros deuses. Febo, de resto, tinha o maior cuidado em
proteger a honra da innã.

APOLLON era um deus muito bonito, atlético e elegante, sempre rodeado
pelas MUSAS que representam as várias artes. Deslocava-se num ~a~To
através dos céus puxado por cavalos alados, e era o deus do Sol, da mus1ca
·· e da po.esia.
APOLLON é representado sempre com uma lira, e irradiando luz do Sol.

ARES é o deus da guerra e dos combates.
Apm·ece sempre couraçado e com capacete e armas, como guerreiro que é!

ARE
(MA

HADES era itmão de Zeus e de Posídon. Repartiu com eles o domínio do
Universo, tendo cabido a Zeus o Céu, a Posídon o Mar e ele ficou com o
dominio do Mundo Subterrâneo (o -Inferno!). Hades possuía o poder de se
tornar invisível e também o de ressuscitar os mortos (poder que raramente
usava ... )
Represcntava-.1·,

af1t't1Wi

como um velho de grcmdes barbas e ar sinistro.

A primeira deusa trazida por Zeus para o Olimpo foi AFRODIS,
que nasceu da espuma do mar na ilha de Creta, e que,
muito bela, era a deusa do "Amor".

Representava-se acompanhado ele um menino pequeno com umas
Asinhas e um aro e setas - chamado EROS.

..

AFRO, IS

VE US)

-

Porém esta família foi-se alargando, com o aparecimento de deuses
chamados "menores". E estes eram até bem divertidos e variados!

m i di
u
m nore
. Herm era
m Titã. chamada
. Logo que na ceu e
filh de Z
ainda de be ç . pregou ao eu tio eb a partida de lhe roubar uma manada
de aca sag,.adas, e mentiu de caradamente perante o outros deuses
acerca de e roub . Daí para frente passou a fazer as mais variadas
marotices, mas que lhe eram sempre perdoadas por causa da sua habilidade
para se tornar útil quando era preciso. Tantas eram as habilidades e a
velocidade com que se deslocava nas suas aventuras que Zeus o nomeou
"Mensageiro dos deuses".
Com aquele carácter, não admira que Hermes seja tomado como patrono
dos viajantes e dos marinheiros mas também dos comerciantes e até,
pasme-se! dos ladrões ...
Que grande passarão que nos saiu este Hermes !
Herm~s é representado na f:'gura dum jovem atleta sempre a correr, com asa~· nos pés. e num chapéu
de viajante a que os gregos davam o nome de "péta!J'O ", também com umas asinhas.
Ele também aparece sempre trazendo nas mãos um bastão com duc1s serpentes enroladas. às vezes
com wmL\' pequenas asas. Este bastão chamou-se o "caduceu "e como Hermes era igualmente
habilidoso para tratar doenças, passou a ser também patrono da Medicina e inventor de remédios
(rinr is.1·o é que se vê nos letreiros de muitas farmácias o tal "caduceu " ...

HERMES
·-·

( MER.CÚ

O)
....

~

Arranjou maneira de ter um filho sem ter necessidade dum pai, mas o que
saiu foi um deus mal encarado, feio e côxo, que se tornou o patrono dos
ferreiro,s e dos mineiros, sempre agarrado à fot:ia e à oficina: chamou-se
HEFAISTOS, ou HEFESTOS, e os outros deuses faziam troça dele!

Hefaistos é representado como o que era: um ferreiro sempre sujo e feio,
junto dafOJju e da bigorna, com o malho de ferreiro nas mãos.

POSÍDON é um dos irmãos de Zeus com maior significado para a
mitologia grega porque os gregos dependiam muito do mar, e Posídon era o
"deus do mar". Era segundo deus mais importante e poderoso a seguir a
Zeus, e estava sempre em conflito com este. Mal humorado, mau e
vingativo c cruel para com os homens, para os quais volta e meia criava
tempestaJes terríveis! Não é uma personalidade nada agradável. ..
Posídon é representado c:omu um velho sen1pre zangado, com um tridellte nas mãos, e às vezes
rodeado pelas l>elas nil!fús NEREIDES.

,
POS DON
( NEPTUNO)

HEFAISTOS
(

O)

Mns havia cntüo lllnn slro:; sÍll J'Id:u ·s 1.' lig<Klos a lugares definidos,
por ex.eiTIJ lu, ·nlr ·os 1mi .· l'Oillle,·idDs.

l' OilH>

- as <;ÓIU~ONt,:s , monstros alados, com serpentes em llll'.: tr c.l~.· e:II1L' Ius,
com '<IITi ts il tiad :t.· til' hrnnz ' c o poder especial de tornm d · p~.•dr: t qttv tlt as
fitasse 11os olhos!...

- 'lS

IIÁRPIAS, aves nojcnt:t .·

qu • ns pessoas estivessem ''
ô l(mw!

- CERBÉRO, cão com três cabeças que lançavam fogo, e que estava poslo
por lladcs a gum·dar as portas do In lerno.

aparecim11 em bando e se atitavunt ;1o
L' sujavam tudo de modo a dei , at tndo.

qt1 ,

L"lltlll'l'

HÉRACLES era filho de Zeus e de ALCMENA, que era uma mortal pela
qual Zeus se tinha apaixonado, e que logo depois de nascer se mostrou
fabulosamente forte e corajoso. Ainda no berço estrangulou duas enormes
serpentes que lhe tinham sido mandadas por maldade para o matar!
Depois foi um nunca acabar de feitos prodigiosos de força e de coragem,
sobretudo os doze que lhes tinam sido impostos por castigo devido a certas
acções que desagradaram aos deuses. Porém, quando alguns Titãs se
revoltaram contra os deuses do Olimpo, Heracles ajudou Zeus a combatêlos e a submeter aqueles revoltosos. Então Zeus, por gratidão, tornou-o
imortal e acolheu-o entre os deuses do Olimpo.

Para cumprir o castigo Heracles teve de fazer doze coisa perigosas e que
obrigavam a ter uma força e uma coragem excepcionais, das quais as mais
notáv_eis foram:
-Matar o Leão de Nemeia - monstro que assolava a região da Argólida
- Matar a Hidra de Lenw, monstro com sete cabeças que renasciam se
fossem cortadas. Heracles queimou as cabeças, depois. uma a uma, para
não renascerem!
-Roubar as MAÇÂS DE OURO do jardim dlls HESPÉRIDES, que era
guardado por um dragão imortal com cem cabeça:s para as devolver a
Hera a quem tinham sido roubadas.

As nove MUSAS eram filhas de Zeus e de MNEMOSINE. Mnemósine
era a deusa que sjgnificava a ''Memória". As Musas (que acompanhavam
depois Apollon!) tutelavam com ele as artes e as ciências. Eram elas:
CLIO (a História), TERPSICORE (a DANÇA), MELPOMENE (a
Tragédia), TÁLIA (a Comédia), URÂNIA; (a Astronomia), ERATO ~a
Poesia Amorosa), CALÍOPE (a Poesia Epica), EUTERPE (a Poes1a
Lírica), e POLÍMNIA (as Canções dedicadas aos deuses).

HERÓIS, SEMI-DEUSES E MONSTROS

Abaixo dos deuses havia outras categorias de divindades que estavam entre
os deuses propriamente ditos e os simples mortais. Alguns foram
inicialmente mortais que se distinguiram pelo seu valor e que por isso
foram aceites para viver no Ollmpo como Semi-deuses, mas começaram
por ser HERÓIS. São muitos e variados, tendo feito acções notáveis em
várias situações e com méritos relativos; destes Heróis fonnidáveis basta
dar três exemplos mais conhecidos: HÉRACLES, TESEU e JASÃO.

OS HERÓIS DISTINGUIAM-SE SOBRETUDO NA AJUDA QUE
DAVAM AOS DEUSES E AOS HOMENS PELOS COMBATES QUE
TRAVAVAM COM OS MONSTROS E OUTRAS FIGURAS
INUM~RÁ VEIS E LENDÁRIAS DA MITOLOGIA GREGA. MUTT AS
DESTAS FIGURAS MÍTICAS SÃO ATE DE ORIGEM MAfS ANTIGA
DO QUE i\ GRiiCIA.

Alguns seres mitológicos entre os mais conhecidos viviam nos bosques e
nas montanhas con tituindo raças e classes diferentes são, por exemplo :
-os CENTAUROS, metade cavalos, metade homens ...
-os SÁTIROS, com rabo de cavalo, pés de cabra e orelhas enormes, eram
maus c perseguiam as ninfas c os mortais.
-os FAlJNOS eram p~quenos, com uns chili·e ·inhos na cabeça e patas de
cabrito; crnm brincalhões c alegres.

•.

- EQUJDNA metade mulher e metade serpcntl', que ·om TÍFON (ambos
se r s
tónicos!) gerou monstros tais como '' IIIDRJ\ , a ESFIN( i!\,
l'ERBERO, o LEÃO DE NEMEIA, a QUIMEIV\ , · ainda oulros.

- a Qlll Mfc~ RA, monstro com cah ·~a d · I ·ao, ·nrpo dl' ·ahrn c cauda de
qtl . lançava fogo pela bocu.

ura g: to,

llllli~A . Sl' IJ W it ll' dl' úgua com muitas cabeças qtiL' rt' ll ;wcí:tttl lll 'tndo
~.: r: uu r ottada o.;, l ' :tlcrrmi zava a população de LI•~I~NA , n:1 1\q•/•llllil , l' que

-a

J(li 11101l a po1 I kr:~d ·s.
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TESEU foi outro das mais importantes Ht~róis dn mitologiu grega.
Distinguiu-se por muitos actos espantosos mas o mais importante foi o de
conseguir matar o terrível MINOTAURO, monstro com ~orpo d~ hum ·m
e cabeça de touro, que na ilha de Creta vivia num palúcic clu.utwdo
LABlRÍNTO, de onde não se conseguia sair por ter inúmeros corr~dtll·cs
complicados. No palácio estava cativa a princesa ARIADNR n qu•ll d ·u a
TESEll um lio muito grande que permitiu a TESEU encontrar a saída do
Labirinto~ salvú-la .

.JASÃO

herúr q~t c l ~> t 'd11 1 . 1dn 1wln

, · ,·t tl.tlllo

C)UÍRON, foi encarregado de

i r '' unl;r ll'J' t.tll l•ut '"'tJ' L' l lr .ull .td .t ( ·cH ,( H li UA lcntar trazer o VELO DE
OliRO t' l', lf , l r·.··• ' ' tt l'""' n11 11111 11. 1, ' " ' h.rru;rdo ARGO onde embarcaram
· inqt~t · rtl : t l ' t iiii P
t or :qn ·:tt ' lrtplll .utl ·:. qu· s5o designados por
AI{(~ON..\111'.\~ ·nl ll 11 ':
1. 1111 t. r11d•t l ll v ú1ios llcróis: lll ~ J{I\( ' LES,
<' /\SI< W t n ·' 11 tltli.tn I'< I) l li
1\11 I 1•, \< d{ <l ,. uulros.
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