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Ao realizar as doze tarefas, além de se redimir pela morte de 
sua esposa e dos filhos, Hércules conquistou a imortalidade. 

De volta à Grécia, o herói construiu uma pira funerária (local 
que servia para queimar os sacrifícios aos deuses), acendeu o fogo 
e entrou na pira. Como havia adquirido a imortalidade, a pira 
queimou somente o corpo de Hércules, mas ele continuou vivendo, 
agora entre os deuses do Olimpo.  
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HÉRCULESHÉRCULESHÉRCULESHÉRCULES����
Hércules foi um dos maiores heróis da Mitologia Grega. Filho 

de Zeus, deus e senhor do Olimpo, e da mortal Alcmena, que era 
esposa de Anfitrião. Ser filho de um deus com uma humana fazia 
de Hércules um semideus. 

Segundo o mito, Zeus desejava ter Alcmena por mulher. 
Assim, o deus, aproveitou-se que Anfitrião estava em batalha, para 
tomar sua aparência e, com isso, ter relações sexuais com 
Alcmena. Ao retornar da guerra, Anfitrião descobriu a traição. Para 
piorar, Alcmena estava grávida. Irado Anfitrião construiu uma 
grande fogueira para queimar Alcmena viva. Porém, Zeus, mandou 
nuvens de chuva para apagar o fogo, o que acabou fazendo com 
que Anfitrião aceitasse a situação. 

 

 

 

 

 

 

 

Hércules vestindo a pele do leão 
da Neméia.  

Quando soube do nascimento do bebê, a deusa Hera, esposa 
de Zeus, enciumada pela traição, enviou duas serpentes para matar 
o pequeno Hércules (filho de Zeus com Alcmena). Porém, não teve 
êxito, pois mesmo sendo um bebê, Hércules estrangulou as 
serpentes com as próprias mãos. 

Quando Hércules já era adulto, Hera provocou nele um ataque 
de fúria, que o levou a matar sua esposa Mégara e seus três filhos. 
Como punição pelo crime, o oráculo de Delfos ordenou que 
Hércules realizasse doze tarefas de extremo risco. Essas tarefas 
foram batizadas de “Os Doze Trabalhos de Hércules”. Foram eles: 

  

1. Matar o leão de Neméia. Hércules estrangulou o leão, 
passando a utilizar sua poderosa pele sobre o corpo. 

2. Destruir a terrível Hidra. Hércules matou o terrível monstro de 
sete cabeças. 

3. Capturar a corça de Gerínia. Hércules a capturou viva, o 
animal tinha chifres de ouro e pés de bronze. 

4. Capturar o javali de Erimanto. Hércules capturou vivo o 
gigantesco javali. 

5. Limpar em um só dia o curral do rei Augeasos. Para isso, 
Hércules desviou o curso de dois rios, que ao atravessar o 
local o deixaram limpo. 

6. Acabar com as aves do lago Estinfale. Hércules matou as 
aves carnívoras utilizando flechas envenenadas. 

7. Capturar um touro que expelia fogo pelas narinas. Hércules 
capturou o touro vivo. 

8. Eliminar as éguas do rei Trácia. Hércules capturou as éguas 
carnívoras de Diomedes, domando-as. 

9. Obter o cinto de ouro da rainha das amazonas, Hipólita. 
Inicialmente Hércules tentou negociar a aquisição do cinto, 
porém, somente o conquistou por meio da força. 

10. Capturar os bois selvagens de Gerião. Hércules capturou o 
rebanho de bois vermelhos, após ter matado Gerião, que 
tinha três corpos. 

11. Roubar as maçãs douradas das ninfas no jardim das 
Espérides. Hércules adquiriu as maçãs de ouro por 
intermédio do titã Atlas. 

12. Capturar o cão de três cabeças Cérbero, guardião dos 
portões do inferno. Hércules capturou o cão, que além das 
três cabeças, tinha cauda de dragão e pescoço de serpente. 
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