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DEUSES, SEMIDEUSES E HEROIS NA MITOLOGIA 

Marcos Emílio Ekman Faber 

No passado, a religião era um elemento de extrema importância para os povos 

antigos. Com isso, a literatura na Antiguidade era impregnada por histórias mitológicas 

sobre o passado. 

Entretanto, a mitologia dos povos antigos não era 

organizada em apenas um livro sagrado, como era o caso da 

Torá para os hebreus ou a Bíblia para os cristãos. Na maioria 

dos casos, a mitologia era transmitida de forma oral (boca-a-

boca) e por isso, quando foram registradas em livro possuíam 

divergências de conteúdo.  
 

Brad Pitt como Aquiles 

Mas, mesmo que em muitos casos as histórias apresentassem algumas diferenças 

(como o caso de Aquiles que em algumas versões é apresentado como filho de Zeus, deus 

do olimpo, com uma humana e noutras como um ser humano que possui o poder de não se 

ferir) no seu conteúdo, os mitos mantinham uma grande coerência. 

 
 

Game: Age of Mythology 

Características da Mitologia na Antiguidade: 

- Politeísmo: crença na existência de vários deuses; 

- Antropomorfismo: deuses e outros seres com aparência e 

comportamento semelhante ao dos humanos; 

- Antropozoomorfismo: deuses cujo corpo é parte humana e 

parte animal. Muito comum na mitologia Egípcia. 

Quanto aos personagens mitológicos podemos dividi-los em: 

Deuses: seres superpoderosos. Muitos deles são relacionados a algo em particular (ex. 

Afrodite: deusa do amor; Baco: deus do vinho). 

Semideuses: seres que eram meio deus e meio humano. Eram filhos de um deus com uma 

humana (ex. Perseu, filho de Zeus, deus do Olimpo, com Dânae, uma humana). 

Herois: seres humanos capazes de realizar um grande feito (ex. o poderoso Hércules). 

Os mitos foram tão populares e influenciaram tanto a cultura de sua época que 

podemos perceber sua influência viva ainda hoje. Pois todo ano são lançados livros, filmes, 

quadrinhos e games cuja temática é inspirada na mitologia antiga. 
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