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Resumo: A polis ateniense até se tornar conhecida por seu regime de governo peculiar 

até então, o democrático, passou por mudanças estruturais e políticas, causadas 

principalmente pelas guerras entre Gregos e Persas e do Peloponeso.  Estas mudanças 

não permaneceram somente no âmbito político, mas na forma de pensar e de lidar com o 

agrupamento humano composto por cidadãos. Assim o artigo tem por objetivo analisar 

como os atenienses utilizaram da representação do herói, Héracles, na tragédia. Para 

então clarificar um pouco mais da organização daquela sociedade no período clássico. 

Tal analise teve como base o trabalho com os documentos trágicos escritos por 

Eurípides: Alceste e Héracles. 

 

 O termo “herói” a tempos é utilizado por várias sociedades, para representar a 

imagem de um ser diferenciado que é capaz de realizar feitos que lhes dão destaque. O 

herói pode ser baseado tanto em formas fantasiosas, como em indivíduos que existiram, 

a partir dos quais são criados uma série de imagens1 que lhes dão notabilidade como 

seres que são, ou foram capazes de realizarem atividades sobre-humanas. No contexto 

da antiguidade grega, de forma geral, o herói era um ser capaz de transpor o limite do 

mundo conhecido devido sua natureza mista. Ou seja, este deveria ter parte da sua 

natureza mortal e parte divina. 

 Héracles possuía natureza mista, devido sua geração ter se realizado da junção 

de Zeus com a mortal Alcmena. Esse aspecto, da natureza mista era utilizado pela 

tragédia, a qual explorava a ideia de que para ser um herói trágico era necessário   ao 

                                                           
1
 O limite aqui entre real e imaginação é muito tênue, para imaginário seguiremos o seguinte conceito 

colocado por Evelyne Patlagean: “O domínio do imaginário é constituido pelo conjunto das 

representações que exorbitam do limite colocado pelas constatações da experiência e pelos 

encadeamentos dedutivos que estas autorizam. Isto é, cada cultura, portanto cada sociedade complexa 

tem seu imaginário.” P. 291. 
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individuo ser capaz de se encontrar em hýbris2 essa capacidade, ao mesmo tempo que 

dava o destaque ao ser pois este seria capaz de instaurar a ordem, fato não comum aos 

humanos normais. Colocava o ser como capaz de trazer a desordem. 

 O Herói analisado foi um dos únicos heróis a qual a tradição mítica, conhecida, 

se refere como aquele que consegue alcançar o status de deus, passando a receber 

homenagens duplas. Segundo Burkert, nos cultos dedicados a Héracles, encontram-se 

vestígios que demonstram que este provavelmente recebia dois tipos de cultos um como 

herói outro como deus. 

  A imagem deste herói então passou por algumas etapas, as quais contribuíram 

para a sua construção, mas devido a limitações focaremos na narrativa trágica, a qual é 

acessível a atual pesquisa, para tentar entender como se utilizou a figura de Héracles 

com funções específicas dentro da polis através das representações trágicas. Foi 

demarcado na atual análise dois momentos da construção dessa imagem do herói, a 

primeira seria a do mito, em que se congregava um conjunto de narrativas orais. O 

segundo momento da elaboração da figura do herói definido pelas narrativas trágicas, as 

quais congregavam os mitos e a adaptação dada pelo tragediografo no ambiente da 

polis. 

 Dentro da narrativa trágica o destaque era dado na maioria das vezes ao 

personagem heroico. Este geralmente era representado na plenitude de sua mocidade, 

dificilmente seria demonstrado em idade avançada, (BURKERT, 1993, p.404), 

característica bem visível nas obras de Eurípides, tanto na que leva o nome do herói 

Héracles, a qual foi apresentada no teatro em Atenas a primeira vez entre os anos 420-

415 a.C.3 Quanto na peça Alceste, provavelmente uma das primeiras obras do 

tragediografo representada. Encenada provavelmente por volta do ano 438 a.C.  

 A peça Héracles narra como a cidade de Tebas foi tomada pelo tirano Lico, 

enquanto Héracles realizava o último dos doze trabalhos. Diferentemente desta a obra 

Alceste, não apresenta o herói como o principal personagem, Héracles é aquele que 

aparece para solucionar o problema, da esposa do governante Admeto, a qual foi levada 

por Thanatos.  

 Alceste é uma obra considerada por Albim Lesky, como parte de uma 

teatrologia, ou seja, constitui um conjunto de outras obras representadas anteriormente. 

                                                           
2
 Bauzá, p. 7  

3
 “Excesso, desmedida, descomedimento Cristina Rodrigues Franciscato, 2003, p.29,  



3 

 

A peça narra à história da esposa do rei Admeto, a qual dá nome à obra, que oferece a 

sua vida em troca a de seu marido. A inovação apresentada por Eurípides nesta narrativa 

consistiu no fato, do tragediografo colocar a ordem inversa dos fatos, em que ao invés 

de apresentar os acontecimentos logo após o casamento de Admeto e Alceste. A 

tragédia coloca a decisão da rainha, de sacrificar sua vida, após ter vivido alguns anos 

com seu esposo. Tornando a decisão um ato consciente, em que a esposa abre mão 

depois de ter a convicção do que abriria mão, por alguém que merecesse esse sacrifício.  

 Dentro da peça, Alceste, Héracles é o personagem externo a situação que passa a 

fazer parte do enredo para resolver a questão, a qual não caberia a um humano 

solucionar.  A chegada do herói é acompanhado pelo sentimento de tristeza no palácio, 

o qual recebeu a visita de Thanatos, que levou a vida da rainha Alceste. Esse espírito de 

luta é acompanhado pela atitude do rei Admeto, personagem que prefere esconder seus 

sentimentos, para oferecer a melhor hospitalidade possível ao viajante ilustre. 

  O herói havia percebido que existia um problema a ser resolvido, envolvendo 

aqueles do palácio, o rei consegue convencê-lo do contrário. Levando Héracles a se 

hospedar normalmente, além de beber e festejar, naquele ambiente o qual se encontrava 

em luto. Diante de tamanho desrespeito com a casa do governante o servo resolve 

criticar a postura do herói e lhe revela o acontecimento escondido a Héracles:  

Servo: 

(...) nunca, porém, vi aqui um pior que este. 

Primeiro, embora vendo meu senhor de luto, 

ele transpôs a porta e resolve ficar; (...) 

tomando em suas mãos a taça mais profunda, 

ele bebeu o licor filho de uvas negras (...) 

e coroado com ramos de mirto verdes 

urrava sons agudos sem qualquer sentido. 

E assim se ouviam duas Áries discordes: 

de um lado, indiferente à dor da casa de Ádmeto, 

ele cantava, e nós, servos fiéis, chorávamos (EURÍPIDES, Alceste, v.929 – 

945) 

 É possível perceber, que a crítica feita ao herói, a ponto de ridiculariza-lo, 

advém por este ter sido incapaz de cumprir sua função em meio a comunidade. Devido 

ao seu status, de semideus, deveria colaborar com o governante, que estava em uma 

situação de desordem dentro de seu lar. A qual não poderia  solucionar, já que devido a 

sua condição humana não poderia enfrentar Thanatos. Cabia somente a Héracles, trazer 

de volta a  casa do governante, e consequentemente aquele grupo, a ordem. 
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 Após o momento de revelação da atual situação, por parte de um simples servo. 

Cabe a Héracles assumir sua postura heroica e abandone as atitudes tolas. Por volta do 

verso 1022, é revelado a morte de Alceste. Neste mesmo instante o herói abandonou os 

instrumentos de festejos, os quais utilizava como: a taça e a guirlanda. E começa a 

planeja a captura da esposa de Admeto, ação que realiza, simbolizando assim a vitória 

do herói, Héracles, que captura Alceste, dos braços da morte, Thanatos. 

 No final da peça, Héracles não revelou rapidamente a Admeto sua façanha, antes 

prorroga a notícia e testa o governante. Ação usada por Eurípides, que prefere esconder 

o desenlaçar dos fatos aos personagens, permitindo ao público que já soubesse o 

segredo escondido por aquele personagem. Alceste é trazida a cena envolta em um véu, 

ação que tinha por objetivo testar aquele governante. Se este seria capaz de desrespeitar 

o momento de luto e desposar de outra jovem. 

 Assim devido ao desconhecimento, dos fatos, o herói havia perdido sua posição 

de admiração, alcançando um status de fonte de ridicularização e desconforto, após o 

momento de vergonha, diante a crítica do servo. O herói retomou seu prestigio, e trouxe 

novamente a ordem aquele agrupamento, permitindo que partisse daquele ambiente, 

após cumprir aquilo que lhe cabia. 

 Toda essa ação, desde o sacrifício de Alceste, até a chegada de Herácles, para 

trazer à solução a questão trágica, era prevista pelo destino. O que pode ser notado no 

diálogo entre Apolo e Thânatos apresentado logo no inicio da tragédia : 

 

Apolo: 

Respondo-te: por mais extremada que seja, 

a tua crueldade terá de ceder; 

verás o homem que virá ao lar de Ádmeto 

obedecendo a ordens do rei Euristei, 

para levar na volta uma parelha de éguas 

vindas da Trácia de rigores invernos. 

Bem recebido aqui no palácio real, 

como hóspede dileto, ele libertará 

de tuas mãos à força a esposa do rei. 

E sem obter de nós nenhuma gratidão, 

cederás afinal . (EURÍPIDES, Alceste, v. 80-90) 

 

 Assim fica claro que os acontecimentos já são programados por um destino 

prévio, superior à vontade individual, cabe a cada um cumprir seu papel, diante da 
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coletividade para permitir que a ordem se instaure novamente. Diante disso os homens 

eram apenas entregues aos destinos dos seres sobrehumanos, cabia eles aceitarem sua 

condição. 

 Partindo para à analise da obra Héracles, foi possível notar um foco maior do 

tragediográfo a estrutura política, ao mostrar o governo tirânico, representado por Lico, 

que assume o poder através da força e não da concessão coletiva. Ação que trouxe a 

desordem e consequentemente a necessidade da ação do herói para instaurar a ordem 

novamente.  

  A obra foi elaborada num contexto entre disputa das poleis gregas. Pois, nos 

anos em que a peça foi datada a Grécia estaria em trégua, entre as ligas de Delos e a liga 

do Peloponeso no ano de 421 a. C.4, o qual deveria durar por cinquenta anos, mas que 

perdurou somente até o ano de 415 a. C. devido a expedição organizada por Atenas no 

naquele ano, incentivada por Alcibíades, à Sícilia. 

 Como polis grega nesta analise se partiu do conceito que se refere a antiga 

comunidade grega geralmente independente, que embora ocupe um território definido, 

não era designada apenas pelo espaço, mas pelo grupo de pessoas que viviam sobre um 

conjunto de práticas, e no caso específico de Atenas, aqueles que faziam parte do grupo 

eram considerados cidadãos. E teriam como obrigação participar das discussões 

referente as questões públicas que diziam respeito ao grupo, além das atitudes 

individuais  buscarem o bem da coletividade, ou seja, que não traria desordem aquela 

polis. Proporcionando um “viver junto” ordenado (HIRATA, E.F.V., 2009, p.2). 

Lembremos que nem todos que viviam na polis estariam inclusos nessa coletividade 

privilegiada. 

 Nas poleis as tragédias não eram entendidas como meras apresentações teatrais. 

Eram representações possuíam um objetivo religioso em sua constituição, em que um 

dos focos principais seria levar os espectadores a alcançar uma katharsis coletiva5 

através do reconhecimento na representação. Seguindo essa perspectiva a tragédia era 

um ritual em que suas músicas, danças e encenações objetivavam levar o cidadão da 

                                                           
4
  Claude Mossé, A conquista da democracia. Chester G. Starr, O nascimento da democracia Ateniense – 

A assembleia no século V a.C. 

5
 Rachel Gazolla, a autora defende a ideia que a obra trágica possui uma relação religiosa de purificação 

comunitária, em que na medida que o herói se purifica de sua hýbris depois de cometer a hamartía 

realiza uma purificação do grupo. 
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polis a uma compreensão da ação heroica, para isto era necessário quase criar uma 

ilusão, em que o mito representado seria capaz de presentificar o invisível.  

 Para tornar aquele que assistia a tragédia em um participante da apresentação, 

alguns aspectos valem ser destacados: dentre ele temos o enredo. Este partia das 

histórias míticas, que já eram conhecidos do público. Lembrando que para um antigo 

estes mitos faziam parte de um passado. Assim as lacunas existentes nas representações 

trágicas geralmente seriam naturalmente preenchidas devido a familiaridade com a 

história. Mas esse enredo não estaria fundamentado apenas nos relatos míticos, era 

acompanhado por particularidades colocadas pelos tragedigrafos, geralmente este 

colocava questões que remetiam a tema do contexto vivenciado pela polis. Outro 

aspecto está relacionado com o próprio espaço, o teatro, que era acompanhado de uma 

ideia de local que pertencia a coletividade, onde foram realizadas as peças dos grandes 

tragédiografos, como Sófocles, Eurípides dentre outros.6 Onde os mitos passavam a ter 

voz, em que o passado era revivido naquele ambiente, de  novos temas e de, assim em 

meio ao caos vivenciado pelo contexto, a ordem poderia voltar devido o ritual trágico.  

 Pensando nestes poucos aspectos da representação trágica, no momento em que 

havia a apresentação dos mitos, era como se aquelas ações afetassem as ações na polis. 

Sendo capaz de instaurar o caos e ordenar o ambiente da polis. Seguindo este raciocínio 

na medida em que Héracles precisa agir para capturar monstros, libertar a cidade de 

tiranos, acabava libertando aquele grupo em si, pela katharsis. 

 Apesar deste momento em que a tragédia foi representada, o modelo tirânico 

representava um governo irregular, nem sempre essa era a ideia corrente no contexto 

ateniense. A tirania (BIGNOTTO, 1998, p.13) pode ser entendida como uma invenção 

grega. Esse modelo apareceu no território grego por volta do século VII, em que o 

termo tyrannos se referia a usurpador de um trono da Lídia.7 O termo passou a se 

difundir no território ateniense à partir do VI a.C8. Inicialmente a noção de Tirano 

servirá para representar aquele homem que assumiu o poder sem ter uma legitimidade 

legal (FINLEY, 1963, p. 36). Isso não quer dizer que o governo tirânico era ilegal, mas 

                                                           
6
 Discussão baseada no texto de Evill Rebouças, A dramaturgia e a encenação no Espaço não 

convencional. 
7
 Essa informação a cerca do termo tyrannos esteve presente em Newton Bignotto, ao citar os estudos 

de Andrews.  
8
 O governo Tirânico foi importante para preparar o caminho do solo político ateniense para um modelo 

democrático, já que a tirania restringiu mais o poder das aristocracias atenienses e coloca no poder 

pessoas ( Psistrato e seus filhos – Hipias e Hiparco) que buscavam seu apoio político entre os moradores 

da polis, ampliando assim a noção de cidadania em Atenas.  
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sim devido a situação caótica, de crise, que a polis vivia, era necessário que um homem 

viesse e se tornasse o governante, mesmo sendo vias não convencionais. 

 O governo tirânico em Atenas passou a ser a via política de preparação do 

ambiente para o modelo político democrático, já que os tiranos para conseguirem se 

manterem no poder, necessitavam da opinião pública (BIGNOTTO, p.37).  O que 

contribuiu para gerar nos atenienses a ideia de participação política entre os cidadãos. 

 A tirania foi importante para a instauração dos concursos trágicos, pois dentro do 

governo de Psistrato buscou-se um apoio maior dos cidadãos, conseguido através dos 

cultos coletivos e eventos coletivos, que incentivasse a participação em conjunto 

daquele grupo. Essa prática colaborou para que o ritual trágico passasse a fazer parte do 

ciclo das festas oficiais da polis (GRIMAL, p.30). 

 Após a tirania de Psistrato e de seus filhos, este modelo passa com o tempo a ter 

uma imagem elaborada que o transformava em um modelo político que deveria ser 

evitado, pois não era natural e, portanto traria a desordem. Essa visão estará presente na 

tragédia de Eurípides, Héracles. Assim a obra tem inicio com a tomada de poder por 

Lico, governante se proclama tirano em Tebas, após matar o governante légitimo, 

durante a ausência do heró, Héracles: 

     Anfitrião:Pois estando meu filho nas profundezas da terra, 

Lico, o novo governante de Tebas,  

quer eliminar os filhos de Héracles e  

matar sua esposa, para extinguir o cruor pelo cruor,  

e a mim – se é necessário dizer que eu conto entre homens,  

um velho inútil – para que jamais estes quando adultos,  

executem a justiça do sangue pelos parentes maternos. (EURÍPIDES, v. 37 – 

43) 

 Após os versos introdutórios, nos quais Anfitrião familiariza o espectador com a 

história seria representada, a peça gira em torno da espectativa do retorno do herói, que 

traria a ordem aquele ambiente novamente. Enquanto isso, a sua família sofria com as 

ameaças do tirano, enquanto o caos era instaurado surgem questionamentos, sobre outra 

ordem de temas como, por exemplo, sobre a juventude e a velhice, percebida em 

algumas falas de Anfitrião. Durante esse momento há uma legitimação da imagem do 

herói ausente, em que seu pai humano, o qual já em idade avançada, apresentava as 

façanhas já realizadas pelo jovem Héracles:  

 

Primeiro, o bosque sagrado de Zeus  
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Libertou do Leão.  

(...) 

A raça montesa de ferozes  

centauros outrora 

abateu com cruento arco, 

(...) 

A auricórnea corça 

de dorso pintalgado, 

saqueadora de camponeses, 

(...)  

Subiu em quadriga 

e com freios domou as éguas 

de Diomedes, que em cruentas  

estrebarias (...)  (EURÍPIDES, v.358 – 384) 

 

 Essa legitimação da imagem de Héracles acontece antes da chegada do 

personagem na peça. A qual acontece por volta do verso 513, em que o herói chega e 

encontra o ambiente de total desordem, e atitude a ser tomada por Héracles, devido ao 

dever imposto pela sua natureza, seria trazer a ordem a coletividade. 

 

Anf: É de tua natureza, filho, ser amigo dos amigos 

E odiar os inimigos. Mas não sejas tão apressado ( EURÍPIDES, v.584 – 585) 

 

 Finalmente a atitude é tomada, mas o problema aparentemente solucionado na 

verdade gera outro, pois após o herói ter se livrado de Lico, Hera envia Lissa9 para que 

acometa Héracles de uma loucura, que o cega e acaba levando a matar seus filhos. Neste 

momento há um revez na história aquele que era o responsável por trazer a ordem acaba 

impondo a desordem, o que leva a necessidade de ajuda de forças externas, a qual será 

representada pelo herói Teseu, que se vinculava a Atenas. Devido a situação que 

Héracles encontrava-se, este perde de certa forma sua posição heroica, foi necessária 

uma intervenção externa que o levaria a Atenas para que consiga se purificar.  

 Uma hipótese para este final pode ir por um viés mais político, devido ao 

contexto de guerra e da agregação das poleis gregas em ligas antagônicas, pois na 

tragédia o herói ateniense se responsabiliza por realizar a purificação de Héracles, já que 

este não estava em condição ordenar o espaço coletivo.  

                                                           
9
 Filha da Noite e do sangue de Urano. 
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 Assim o herói, tanto na obra Alceste como na que leva seu nome, Héracles, 

representa o ser responsável por implantar a ordem no convívio coletivo. Na primeira 

quando não assume sua posição heroica, é ridicularizado e levado pelo discurso de um 

servo a rever seu papel de herói e agir como tal, o que consegue e soluciona a questão 

até então apresentada. Na segunda peça, devido a ausência de Héracles vê-se a tomada 

de um poder tirânico que traz a desordem ao convívio coletivo. Após sua chegada é 

necessário que haja para que a ordem volte aquele ambiente, só que aos mesmo tempo 

que isto acontece, o herói paga um preço de ter que ver sua família ser morta por suas 

próprias mãos, devido ações de forças externas, tornando-o um ser impuro. Condição 

que o leva ao final da peça se retirar com seu amigo Teseu a Atenas para se purificar em 

meio ao convívio da polis.  
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