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A QUESTÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL DA HÉLADE 

SOB A PERSPECTIVA DO MITO DOS HERÓIS 

FUNDADORES 

Rafael Silva dos Santos75 

 

RESUMO 

O espaço geográfico da Hélade era um dos mais heterogêneos culturalmente em todo 
o mundo antigo. Nele residiam as várias poleis que reclamavam para si distintas 
heranças culturais, as quais serviam para distanciá-las, e muitas vezes, antagonizá-las. 
A partir da análise de algumas narrativas míticas de heróis gregos, este artigo se 
propõe a observar como as interações étnicas na Hélade tonaram-se tão distintas, 
observando ainda as várias similaridades com o mundo moderno, o qual ainda possui 
vários resquícios da busca por identidade étnica. 

Palavras-chave: Hélade; etinicidade; heróis. 

 

ABSTRACT  

The geographical space of Hellas was one of the most culturally heterogeneous in the 
ancient world. In it lay the various poleis which claimed for themselves distinct cultural 
heritages, which served to distance them, and often to antagonize them. From the 
analysis of some mythical accounts of Greek heroes, this article proposes to observe 
how the ethnic interactions in Hélade have become so distinct, observing the various 
similarities with the modern world, which still has several vestiges of the search for 
Ethnic identity. 
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De acordo com Craig Calhoun, o nacionalismo é o que molda o mundo moderno, vindo 

a expressar-se como os vários modos de falar, pensar, escrever e agir; cada 

manifestação política, tal como as unidades mais básicas da cultura (CALHOUN, 

2008:37). Falar de nacionalismo76, para o autor, seria falar das diferentes maneiras que 

uma nação se identifica. Contudo, o que faz uma nação construir suas bases? Como tal 

pensamento chega à maturação? E que fator ou quais fatores determinam o 

sentimento da nacionalidade? Seria possível haver mais de uma nacionalidade num 

mesmo espaço geográfico? Este artigo não pretende responder todas as questões 

acerca do que é o nacionalismo, contudo, a de se compreender que há uma relação 

entre a nação e o fator étnico que a define; haverá sempre algo que servirá como 

molde para que um Estado/Nação possa existir. Para Benedict Anderson essas várias 

etnias e, consequentemente, os conflitos originados delas são fruto de vários 

nacionalismos, os quais se originaram a partir dos vários pensamentos e discursos 

distintos, assim como de várias línguas que expressavam um sentimento de 

pertencimento nacional (ANDERSON, 1991: 79).   

 Na Hélade isso ocorreu de forma evidente. E ainda que não se falasse de Estado 

ou de Nação na antiguidade, vários grupos tomavam para si pensamentos e maneiras 

de ser e de fazer distintos uns dos outros, de modo que as antigas poleis irão se 

construir em torno de imaginários que vários grupos étnicos ajudariam a forjar, a fim 

de que haja uma identidade comum a todos. Sendo assim, é válido apontar que o 

mundo moderno tem um ponto de conectividade com o mundo antigo no que condiz 

aos grupos étnicos e a legitimidade cultural para a formação do nacionalismo; então é 

                                                             
76 Dentro do contexto do nacionalismo podemos nos lembrar também dos debates entre grupos étnicos 
e religiosos que buscam defender cada um a sua concepção de nacionalidade e etinicidade. Como o caso 
dos conflitos na Nigéria. “A luta pela apropriação de recursos naturais entre pastores muçulmanos e 
agricultores cristãos é uma das principais causas de violência. Segundo números de um projecto norte-
americano sobre a segurança na zona, o “Nigerian Security Tracker”, desde 2011 já morreram cerca de 
15 mil pessoas de forma violenta, a maioria delas em assaltos da responsabilidade do grupo terrorista 
islâmico Boko Haram..”. Disponível em: http://www.redeangola.info/conflitos-etnicos-e-religiosos-na-
nigeria, acessado em 05/12/16.  
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possível observarmos que os problemas atuais não são tão exclusivos e tão pouco 

oriundos da atualidade. Consideramos que em história precisamos analisar o passado 

para repensar o tempo presente, então “presente e passado estariam, assim, 

circundados por um horizonte histórico comum.” (KOSELLECK, 2006:22).   

 A Hélade – conhecida pelos romanos como Grécia – comportou vários grupos 

distintos, através de vários processos migratórios ocorridos antes mesmo do Período 

Arcaico77, hipótese essa defendida pelo historiador Robert Drews (1989: 3,15) em sua 

obra The Coming of the Greeks: Indo-European Conquests in the Aegean and the Near 

East. Argumento esse corroborado por P.J.Rhodes (2007:28) quando diz que a Hélade 

surgiu do encontro de grupos internos com a chegada de grupos externos. Nisso, a 

pesquisadora Margalith Finkelberg, em seu livro intitulado Greeks and Pre-

Greeks:Aegean Prehistory and Greek Heroic Tradition defende a ideia de que havia 

uma heterogeneidade helênica, ou seja, o território da Hélade foi formado por vários 

grupos distintos (FINKELBERG, 2007:27).  

 De acordo com a historiografia é então possível traçar uma heterogeneidade 

grega, onde vários grupos surgiriam para povoar o território helênico. Sendo então 

agrupamentos distintos fica fácil compreender a razão por que em alguns momentos, 

esses grupos irão lutar entre eles. Há exemplos disso em toda a história helênica, tal 

como a disputa por Elêusis, que envolvia Atenas; e ainda a Guerra do Peloponeso, que 

nada mais foi do que um conflito que envolvia o lado étnico dos chamados gregos, os 

quais não possuíam raízes tão comuns quanto se aparentava. 

                                                             
77 A periodização desses ciclos migratórios é um tanto incerta, de modo que a historiografia não chegou 
a um pleno consenso quanto à questão. Se observarmos o que Roland Etiene (2000:21), representante 
da historiografia francesa diz acerca desta questão, teremos uma datação mais tardia, por volta de 3000 
– 1100 a.C, para se firmar essas migrações e a formação do território grego. Por outro lado, Ian Morris 
(2007:30), representando a historiografia anglo-americana irá defender uma data mais recente, em 
aproximadamente 1600 – 1200 a.C. 
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Mapa 1 – A Hélade na Ilíada, Disponível em http://www.ancienthellas.ga/2016/05/trojan-war.html. 

Acessado em 17/01/17. 
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Mapa 2 – A Hélade na Odisseia, Disponível em https://br.pinterest.com/joshuachlim/greece/, 

acessado em 17/01/17. 

 

 Já no Período Clássico os vários grupos se misturaram e se fundiram dando 

origem a Hélade mais heterogênea possível (ver Mapa 3). 

 

Mapa 3 – Hélade no Período Clássico, Disponível em 

https://br.pinterest.com/joshuachlim/greece/, acessado em 17/01/17. 
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Ideologicamente, serão os símbolos e o imaginário social comum que irão ditar 

o que cada éthos 78irá crer, e assim surgem as diferenças. Queremos defender aqui 

que, dentre os muitos símbolos, a ascendência heroica foi fundamental para tratar as 

diferenças entre as várias poleis helênicas. 

 A “construção” da Hélade por assim dizer está repleta de questionamentos e 

hipóteses dentro da historiografia clássica, sobretudo quando são levantados os 

diálogos com a arqueologia. Sir John Myers, arqueólogo britânico que atuou no final 

do século XIX e início do século XX, defende que os gregos nunca se originaram de um 

ponto comum, na verdade, “os gregos se fizeram gregos”. Do que a vertente 

historiográfica anglo-americana mais tradicional discorda em certo sentido, pois para 

Myers uma etinicidade autóctone é improvável; Jonathan Hall defende a ideia de que 

não se falava de uma origem comum aos gregos para pelo menos antes de Heródoto 

no século V a.C. (HALL, 2001:214). Contudo, a questão da etinicidade comum não é 

desprezada pelos historiadores. 

                                                             
78 Na antiga sociedade dos gregos havia uma distinção entre o que viria a ser o éthos – os costumes e os 
hábitos –, e havia o êthos – a morada, a pátria (FIGUEIREDO, 2013: 34). Nos referiremos aqui aos 
costumes e as práticas que são melhor expressos pelo termo éthos. 
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Figura 1 – After West 1985 e Finkelberg 1999 apud Finkelberg, 2007, p. 27. 

  

 Quanto a etinicidade, Hesíodo demostra que havia uma crença de que várias 

raças ocuparam o território grego, sendo que o chamado “Mito das cinco raças” pode 

favorecer tanto uma explicação que favorece as genealogias, quanto o processo 

migratório. Defendemos aqui que ambas as hipóteses são possíveis, e que muitos dos 

heróis e seus mitos vieram de fora da Hélade. De acordo com Hesíodo em Os 

Trabalhos e os Dias: 

Primeira de todas entre os humanos de fala articulada, fizeram os imortais 

que têm moradas olímpias uma raça de ouro.  Eles existiram no tempo de 



 

 
 
NEARCO – Revista Eletrônica de Antiguidade 
2017, Ano IX, Número II – ISSN 1972-8713 
Núcleo de Estudos da Antiguidade 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 137 

Cronos, quando este reinava no céu; como deuses viviam, o coração sem 

cuidados, sem contato com sofrimento e miséria. Em nada a débil velhice 

estava presente, mas, sempre iguais quanto aos pés e às mãos, alegravam-

se em festins, fora de todos os males, e morriam como que vencidos pelo 

sono. (HESÍODO, v. 111 – 116). 

 

A raça de ouro é descrita como sendo semelhante aos deuses; antigos viviam 

ainda no tempo dos titãs, o que mostra a presença deste grupo muito antes da 

chegada do culto aos deuses olímpicos; sendo esta raça autóctone ou não seriam os 

primeiros ocupantes daquele território, mas Hesíodo narra que estes desapareceram e 

foram substituídos por outro grupo.  

Então uma segunda raça, e muito pior, depois fizeram os que têm moradas 

olímpias, a de prata, que não se assemelhava à de ouro nem em corpo nem 

em pensamento. Mas o filho junto à mãe querida por cem anos era nutrido, 

um grande tolo brincando em sua casa. Mas quando tornavam-se 

adolescentes e alcançavam a flor da idade, viviam por pouco tempo, 

padecendo dores com sua insensatez, pois não podiam conter uma 

presunçosa insolência uns para com os outros, nem queriam servir aos 

imortais nem sacrificar nos santos altares dos bem-aventurados, como é 

justo para os humanos, conforme os costumes. (v.127 – 137). 

 

A raça de prata surge após o fracasso da anterior, esta é menos nobre e mais 

violenta, agora já vivendo no tempo dos deuses olímpicos. Devido a sua maldade Zeus 

os destrói, e são substituídos por uma terceira raça.  

E Zeus pai uma outra raça de humanos de fala articulada, a terceira, de 

bronze fez, em nada igual à de prata, mas nascida de freixos, terrível e 

vigorosa; eles se ocupavam dos funestos trabalhos de Ares e de violências, e 

trigo não comiam, mas tinham um coração impetuoso, de aço (v. 140 – 145) 

  

Essa terceira raça, a de bronze está mais próximas dos mortais comuns. Seu 

nome é provavelmente uma referencia ao período da Idade do Bronze dos gregos, 

onde os homens começaram a forjar armas de bronze e as usarem nas guerras. 
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Contudo, uma quarta raça viria a substituir essa terceira, e é a esta que daremos um 

foco maior, pois é a chamada raça dos heróis. 

Mas quando a terra encobriu também essa raça, de novo ainda outra, a 

quarta sobre a terra que muitos nutre, Zeus filho de Cronos fez, mais justa e 

valorosa, a raça divina dos homens heróis, que são chamados semideuses, a 

geração anterior à nossa na terra imensurável. (v. 156 – 160). 

 A raça dos heróis seria a raça dos grandes feitos e valores, seriam os seres que 

mais chegaram perto de uma “perfeição humana”, pois não eram deuses, contudo, 

não eram a semelhança das três raças anteriores. Seus feitos e sua linhagem 

perdurariam através da última raça, a de ferro, onde o poeta inclui todos os homens 

de seu próprio tempo. 

Que eu não mais fizesse parte então da quinta raça de homens, mas tivesse 

morrido antes ou nascido depois. Pois a raça agora é bem a de ferro. Nem 

de dia terão pausa da fadiga e da miséria, nem à noite deixarão de se 

consumir: os deuses lhes darão duras preocupações. Mas mesmo para tais 

homens hão de se misturar bens aos males. Zeus destruirá também essa 

raça de humanos de fala articulada, quando acabarem nascendo já com as 

têmporas grisalhas. (v. 174 – 181). 

 

Segundo Jean-Pierre Vernant, durante o VIII a.C se desenvolveu na Hélade o 

costume de reaproveitar os antigos edifícios fúnebres da realeza Micênica, os quais 

passaram a ser utilizados como  locais de culto às figuras lendárias que viveram num 

passado longínquo, esses seres não eram os mortos, mas também não eram os deuses; 

eram os heróis, os quais ganharão destaque no culto público das futuras poleis ao 

longo da história grega (VERNANT, 2012:44). Robert Garland identifica o culto heroico 

já sendo praticado durante a Idade Obscura (GARLAND, 1992: 23). Mas por que 

retomar essas figuras heroicas? Para Moses Finley, o herói e o guerreiro são a mesma 

coisa, ambos impregnados com os feitos de glória do passado, o que numa cultura 

guerreira como a dos gregos, tais figuras seriam vistas como sendo importantes 

símbolos da representatividade étnico-cultural de cada uma das poleis (FINLEY, 
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1965:108). Como ainda aponta Lada Stevanovic, o herói é o ser divino, e é ao mesmo 

tempo o bravo guerreiro, e que após sua morte é honrado e adorado, ao seu túmulo 

(hieroon) são atribuídos poderes especiais que interferem no mundo dos vivos 

(STEVANOVIC, 2008:7). 

 A cultura dos heróis sempre esteve presente no imaginário social dos gregos 

antigos. Segundo Katsuzo Koike (2013:25, 26), tal cultura já era presente e fortemente 

praticada pelos aedos e iniciada e mantida pelos aristoi ao longo dos séculos VI e V a.C, 

pois foi somente no período de maior proeminência das grandes famílias aristocráticas 

que se buscou a legitimidade do poder nas grandes genealogias heroicas, de modo que 

as principais famílias acabariam por ser descendentes de algum herói do passado,  na 

verdade as raízes de muitos dos povos da Hélade eram remetidas quase sempre a 

algum guerreiro do passado que obtivera o título de herói. A seguir analisaremos 

alguns exemplos dos chamados mitos dos heróis fundadores, e o tipo de legado que 

estes passaram a diante.  

 Primeiramente gostaríamos de abordar Cadmo, o herói tido como o fundador 

da polis de Tebas. Cadmo é um herói do ciclo tebano. Após o rapto de sua irmã Europa 

por Zeus, o rei Agenor envia seus filhos (dentre eles Cadmo), para procurara-la. Em 

meio a essa busca, Cadmo busca ajuda no oráculo de Delfos, e a pitonisa lhe diz para 

abandonar sua busca e fundar uma cidade; o jovem deveria encontrar uma vaca, 

tomá-la para si e fazer o animal caminhar até cair de exaustão, e o lugar onde ela 

caísse, Cadmo deveria ali fundar uma cidade. Após cumprir o que o oráculo mandou, 

Cadmo resolveu oferecer o animal a Atena, e para isso mandou seus homens 

buscarem água na Fonte de Ares, a qual era guardada por uma serpente gigante. 

Cadmo mata o monstro, e após isso, a deusa Atena lhe aparece e diz para semear os 

dentes da serpente naquele solo, do qual nascem guerreiros armados. Após isso, 

Cadmo toma a deusa Harmonia como esposa, e seu casamento é presenciado pelos 

deuses do Olimpo. Cadmo então torna-se o primeiro rei de Tebas, tal como seu herói 
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fundador. (GRIMAL, 2014:68). Dessa narrativa mítica podemos observar algumas 

questões a serem consideradas. Primeiramente, a vida de Cadmo estava marcada por 

uma série de trajetórias heroicas e grandes feitos, o herói aqui se define 

primeiramente por sua trajetória em busca de sua irmã sequestrada por Zeus, e ainda 

há o enfrentamento da serpente de Ares, a qual é morta por Cadmo confirmando que 

o jovem possuía destreza e coragem. Em segundo lugar após matar o monstro, Cadmo 

semeia seus dentes no solo, e dele nascem guerreiros, que viriam a ser os primeiros 

tebanos, seres autóctones, nascidos da terra que eram os primeiros habitantes da 

nova polis que seria fundada pelo herói. Em terceiro lugar, o casamento de Cadmo 

com Harmonia na presença das 12 divindades olímpicas é um paralelo ao casamento 

de Peleu e Tétis e parece registrar o reconhecimento helênico geral dos 

conquistadores cadmeus de Tebas, após haverem sido patrocinados pelos atenienses e 

corretamente iniciados nos Mistérios Samotrácios (GRAVES, 2008: 240). Podemos 

observar que há uma relação entre o território da polis propriamente dito com o herói 

que “semeia” o povo, e que lhe dá vida e consequentemente, identidade.  

Outro caso, dentro desse mesmo contexto, é o de Cécrops na Ática. Este era 

filho de Hefesto e Gaia. Quando o sêmen de Hefesto fecundou o solo da Ática, dali 

nasceu um menino cuja parte inferior do corpo era de uma serpente. Atena se 

compadeceu da criança e o adotou, dando-lhe o nome de Cécrops79. Este seria um dos 

primeiros autóctones, ou seja, nascidos da terra, que viveriam na Ática, onde surgiria a 

polis de Atenas anos mais tarde. Foi durante o reinado de Cécrops que os deuses 

disputaram as cidades sobre as quais pretendiam exercer o seu domínio. Atenas era 

cobiçada ao mesmo tempo por Atena e Poseidon. E para resolver a disputa dos dois 

deuses que desejavam aquela região, Cécrops tomou o papel de árbitro, e por fim 

escolheu Atena, sua mãe adotiva, a qual se tornou a principal divindade de Atenas. 

(GRIMAL, 2014: 79). Por isso, é correto dizer que foi este herói quem deu uma 

                                                             
79 Pseudo-Apolodoro, Biblioteca, 3,14. 1. 
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identidade religiosa a Ática, vinculando-a a Atena e não a Poseidon; é possível notar 

também o paralelo do autoctonismo presente também no mito de Cadmo; estar 

vinculado a terra é uma das marcas da construção étnica.  

Contudo, seria apenas com um outro herói que Atenas se tornaria uma polis, 

com um fundador mais evidente. Este seria Teseu, sobre o qual Plutarco diz: 

“Após a morte de Egeu, *Teseu+ concebeu um magnífico e admirável 

projeto: congregou os habitantes da Ática numa só cidade e declarou um 

único estado, correspondente a um só povo. Até então a população vivia 

dispersa pelo território e era difícil reuni-la em função do bem comum a 

todos os seus elementos. Acontecia mesmo entrarem em dissensões e 

guerras entre eles.” (Plutarco. Teseu, XXIV, v. 1). 

  

Cada um desses heróis está vinculado ao que Bronislaw Baczko (1989:306) 

chama de consciência coletiva ou imaginário social. Ou seja, cada uma das poleis irá 

retomar a figura de um herói fundador, como os já citados e ainda outros, com o 

intuito de formar uma identidade coletiva; um grupo, segundo Baczko pode unir sua 

imaginação e credos comuns a fim de gerar um pensamento coletivo. Nesse sentido, 

Maurice Halbwacks (1968) identifica dois tipos de memória presentes no pensamento 

humano: a memória pessoal e a memória coletiva. Sendo a primeira o fruto da 

experiência de cada indivíduo, esta é um fator de identidade próprio, contudo, a 

segunda memória apresentada pelo autor, a memória coletiva, está mais atrelada a 

construção do imaginário social, é esta que reúne os vários credos, e as várias 

memórias pessoais e as unem num corpo ideológico que é geralmente aceito por uma 

maioria de indivíduos, e assim nasce o éthos. Para Alfredo Bosi “a possibilidade de 

enraizar no passado à experiência atual de um grupo se perfaz pelas mediações 

simbólicas. É o gesto, o canto, a dança, o rito, a oração, a fala que evoca, a fala que 

invoca.” (BOSI, 1992: 15). Nesse sentido cada herói da antiga Hélade tem uma função 

de base legitimadora, sendo seus feitos e atos preservados na imaginação social dos 

gregos para fins identitários. A diversidade da Hélade pode então ser explicada pelos 



 

 
 
NEARCO – Revista Eletrônica de Antiguidade 
2017, Ano IX, Número II – ISSN 1972-8713 
Núcleo de Estudos da Antiguidade 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 142 

seus diferentes credos fundadores, os seus cultos e suas práticas, o que acaba por 

gerar um ou mais conflitos étnicos, pois esses grupos nem sempre irão estar de acordo 

uns com os outros.     
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