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RESUMO

De acordo com a Mitologia Grega, Hefesto filho da deusa Hera e de Zeus, foi um dos doze olimpianos do sofisticado
Panteão Grego. O objetivo em pauta é fazer uma análise de como é representado o deus Hefesto, focalizando a
problematização do tema na sua história de vida, pois discutir essa questão da deficiência física do deus das forjas
possibilita ampliar o debate, presente na sociedade e na mitologia. A esse respeito, as pesquisas de Ménard (1991) e
Brandão (2004), revelam que apesar de sua evidente deficiência física e de sua alegada figura rude de poucos
amigos, cuidava de sua aparência com esmero, procurando reduzir as dificuldades com determinação, tendo em vista,
que isso não o impedia de ser valente destemido e tomar parte nos combates, pois era o senhor do elemento ígneo e
respeitado pelos outros deuses.

Palavras-chave: Mito, Hefesto, Deficiência.

ABSTRACT

According to Greek mythology, Hephaestus son of the goddess Hera and Zeus , was one of the Twelve Olympians of
sophisticated Greek pantheon. The goal at hand is to do an analysis of how it is represented the god Hephaestus,
focusing the problematization of the theme in your life story, would discuss this issue of physical disability of the god of
the forge allows to broaden the debate, present in society and in mythology. In this regard, the research of Ménard
(1991) and Brandão (2004), shows that despite your obvious physical disability and your alleged rude figure of few
friends, take care of your appearance with care, seeking to reduce the difficulties with determination, with a view, it
doesn&39;t prevented her from being brave fearless and take part in the fighting, as was Lord of the Fiery element and
respected by the other gods.

Keywords : Myth, Hephaestus, Disability.
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INTRODUÇÃO

A existência de figuras lendárias, como as divindades da mitologia grega, muito tem a ver com a realidade da vida dos
povos que delas tomavam conhecimento ou dela dedicavam suas oferendas e preces. &8213; Hefesto é o fogo
personificado, se é pequeno e mirrado ao nascer é porque o fogo começa sempre por uma faísca, se é precipitado do
céu a terra, é alusão ao raio, finalmente é deformado e tem as pernas tortas porque a chama nunca apresenta linhas
retas Vernant (2000). Como na indústria nascendo do descobrimento do fogo, Hefesto é o deus da indústria,
conservou-se na mitologia um epigrama de um ferreiro a Hefesto. Os poetas representam o deus com as funções de
um hábil ferreiro, mas ao mesmo tempo burlesco no aspecto, assaz ridículo aos olhos dos olimpianos, disforme, nos
tempos primitivos era representado sob a forma de um anão, mas nos belos tempos da arte passou a ser homem
vigoroso e barbudo, com um capacete cômico tendo como atributos as ferramentas de um ferreiro. Foi numa gruta que
Hefesto ou Héphaistos, faz sua aprendizagem, trabalhava o ferro, abrange os metais preciosos, tornando-se o mais
engenhoso de todos os filhos do céu, em sua longa carreira de ferreiro e ourives divino Hefesto multiplicou suas
criações, forjando e confeccionando os mais, preciosos, belos e surpreendentes objetos de arte que já se viram.
Hefesto tem em suas mãos uma arma fatal, a magia, cuja manifestação exterior são os nós, os laços, as cordas, as
redes, os anéis, as cadeias, sob forma material ou figurada. Um poder assim, extraordinário lhe permite governar,
administrar e equilibrar o mundo, são normalmente deuses que antes ou excepcionalmente após a conquista do
poder, não mais participaram de guerras ou combates. Manipulando a magia esses imortais soberanos dispõem de
outros meios mais eficazes &8213; O dom da ubiquidade ou quando não do transporte imediato, a arte da astucia, de
metamorfoses ilimitadas, a capacidade de cegar, ensurdecer, paralisar os adversários e arrebatar toda e qualquer
eficácia de suas armas. Mestre consumado nas artes do fogo governou soberano o mundo das forjas e dos ourives.
Artista incomparável modelou e fabricou as armas dos deuses e heróis. Para as deusas e as mais belas mulheres o
ourives do Olímpio confeccionou as mais belas e preciosas joias: broches, braceletes, colares, fechaduras secretas
tripés rolantes, autômatos, sabia tratar uma mulher com respeito. Na comunidade divina dos imortais, Hefesto era o
senhor e mestre do elemento ígneo e dos metais. Combatia com chamas, com metais em fusão e com barras
incandescentes. Deus da metalurgia foi o rei dos vulcões, onde se localizavam suas forjas. Três mitos de épocas
diversas ao maior dos artistas abriu a cabeça de Zeus a fim de que nascesse Atenas, por ordem do pai dos deuses e
dos homens, encadeou Prometeu e por fim, modelou Pandora do limo da terra os que vão a Atenas, diz ali admiram a
estátua de Hefesto, feita por Alcamene. Entre as demais perfeições que imediatamente nos dispõem em favor do
artista, notamos em primeiro lugar a arte com a qual ele dá a entrever a atitude torta do deus sobe as próprias vestes
que servem para ocultar a imperfeição: não parece ser defeito que ele haja pretendido censurar em Hefesto, mas
apenas um sinal distintivo, próprio a dá-lo a reconhecer como deus do fogo.

HEFESTO UM DEUS DEFICIENTE FÍSICO

O importante no mito de Hefesto é o itinerário desse deus, expulso do Olímpio pelo pais, teve em Tétis uma iniciadora
material e imaterial lhe dando uma corda mágica ao qual prendia na cintura. Após tantas vicissitudes ao forjar o
escudo de Aquiles, Hefesto dá uma imagem da beleza da terra e mostra àquele que deseja evoluir as alegrias e os
riscos nela existentes, certamente encontraremos neste conto mitológico várias e várias mensagens simbólicas e
esotéricas, entretanto estamos particularmente interessados nas que dizem respeito à jornada humana entre o seu
estado primordial e o seu estado de exílio na terra. Logo no início da narrativa observamos a dualidade representada
por Zeus e Hera, o masculino e o feminino, e até certo ponto, os conflitos e as antíteses desta oposição são
invariavelmente as colunas simbólicas do Martinismo, sendo dominado por ambas as colunas é a representação da
humanidade em sua jornada pela floresta dos erros. Quando após a observação das diversidades e das vicissitudes
da vida ele, precipitado por Hera ao mundo material, alegoria bastante clara da queda do paraíso tão discutida e
amplamente apresentada por Brandão (2004). Outra alegoria bastante explicita está na afirmação que Hefesto, não
guardava nítida memória da sua vida anterior, pois o rio que passava à frente de sua gruta "carregava" consigo as
lembranças; Grimal (1993) em seu livro "A Reencarnação" faz a seguinte afirmação: no momento da reencarnação o
espírito é mergulhado no "rio do esquecimento&8214;, rio astral e não físico esta perda de memória é indispensável
para evitar o suicídio na terra. Segundo Sissa (1990), ilustrou uma verdade cósmica utilizando o mesmo símbolo
empregado a milhares de anos atrás pela mitologia Grega. O veículo da primeira "reintegração" de Hefesto ao Olímpio
foi à resultante de seus conflitos, do conhecimento de seus limites, e finalmente da humildade, enfim da diversidade.
Esta passagem está representada pela sua incapacidade de fundir o objeto de Minos. Na sua cólera em estilhaçar um
rubi e a humildade em recompô-lo em um broche que foi admirado pela sua mãe Hera. Antes, porém, como
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recompensa e tributo, Tétis lhe apresenta o símbolo derradeiro de sua iniciação: a corda brilhante, laço que o unirá do
material ao não material, o laço que une o estudante ao seu mestre. Este mesmo cordão tem também outro
significado, ele pode ser interpretado como o veículo da reencarnação, ou o envoltório plástico também chamado de
cordão de prata, instrumento que ele mesmo voltará a utilizar como veículo que o propiciou a segunda queda. Nesta
segunda queda ele encontra uma nova diversidade, diferente da primeira, ele é adorado e venerado pelos habitantes
de Lemnos, porém novamente sua presença é ordenada no Olímpio e de novo há uma reintegração ao seu lugar de
direito. Podemos chamar a este eterno movimento, o movimento pendular da vida, ou movimento eterno dos opostos.

A deformidade física de Hefesto mostra simbolicamente o tributo que se pode pagar para se adquirir o conhecimento e
o domínio da arte pura. A deficiência física e a feiura, são sinônimos da força vital que devemos procurar comenta
Ménard (1991) A proximidade ao plano material nos leva a integrar feiura e beleza, luz e escuridão, paz e guerra entre
outras tantas oposições. São estas diversidades que nos levam a inteligência prática. No sentido paraíso - inferno
essa queda pode ser chamada de morte, já no sentido inverso, pode ser chamada de vida ou harmonia e integração
ao todo, declara Commelin (1993) Hefesto combateu diante de Tróia com uma chama, como na luta dos Gigantes, em
que matara o gigante Clítio com um ferro em brasa. Para Tétis terá feito também as armas de Aquiles, o que
demonstra a sua perícia como ferreiro, cimentada que fora com o trono que ofertara a Hera. Muitas foram às mulheres
que tivera, apesar da sua deficiência física e do seu trabalho duro. Homero atribui-lhe algumas nas suas duas obras:
na Ilíada, Cáris (a mais importante das Graças), por exemplo, e na Odisséia, a bela Afrodite (deusa do amor, Vénus
em Roma). Já Hesíodo o liga também a uma das Cárites, Aglaia. Foi, todavia, Afrodite a sua paixão mais famosa e
atribulada. Com ela teve uma relação tumultuosa, como seus pretensos pais, Zeus e Hera. Apesar de seu pai o ter
unido a Afrodite, esta apaixonou-se por Ares (deus da guerra, Marte entre os romanos). Hélio, o Sol, viu os dois
amantes um dia deitados e foi logo contar a Hefesto, seu marido. Com o seu gênio inventivo, logo Hefesto tratou de
algo fazer para castig4ar Afrodite, tecendo uma rede invisível que pôs à volta da cama da deusa. O ardil não demorou
a resultar, pois no encontro seguinte naquela cama entre os dois amantes, fechou-se a rede e ficaram presos Ares e
Afrodite. Para completar a vingança, convocou Hefesto todos os outros deuses para verem os dois amantes
imobilizados. Foi grande então o riso que se apoderou dos deuses. Afrodite, mal se conseguira libertar, logo fugiu
plena de vergonha e embaraço. Hefesto apaixonara-se também por Atena. A esta terá ajudado em tempos a
libertar-se de Zeus, depois de a este ter rachado a cabeça com um machado. Da cabeça do deus saiu então Atena,
deusa virgem. De fato, Zeus tinha engolido a mãe de Atena, ao saber que estava supostamente gravidade uma outra
poderosa divindade. Mas apesar de todos estes esforços de Hefesto, Atena recusou o seu amor. Por isso, conta à
lenda que o sémen de um desejo de Hefesto foi então derramado sobre a Terra, acabando por conceber a serpente
Ericton, nascido da terra assim fertilizada. Vários foram os pretensos filhos de Hefesto, para além de Ericton, uma
figura secundária da mitologia grega. Entre aqueles, contam-se, por exemplo, o Argonauta Palémon, Árdalo (escultor
lendário) ou Perifetes, um bandido de má fama que Teseu matou. Outra criação de Hefesto terá sido Pandora, por ele
modelada em barro, segundo a tradição. Hefesto está também relacionado com o tormento de Prometeu, o qual
agrilhoou no Cáucaso, vindo diariamente um abutre comer-lhe o fígado como castigo dos deuses.

2 A HISTÓRIA DE HEFESTO

Hera, esposa de Zeus, descobriu um dia que estava grávida. — Meu primeiro filho! Dizia ela, orgulhosa, a todo
instante. O Olímpio inteiro aguardava com ansiedade irreprimível o nascimento do primogênito d Zeus. Que tal seria
Teria a audácia viril do pai ou puxaria à beleza austera da mãe E que inclinações traria do ventre O gosto pelas
batalhas O pendor bucólico dos pastores Ou, quem sabe, o refinado talento do artista Todas as indagações ficaram
suspensas nas línguas, pois Hera estava agora prestes a parir o bebê tão esperado. De repente um grito atroou pelos
corredores do palácio de Zeus —Não, não... Meu filho, isto! Tais foram às primeiras palavras ditas pela mãe, ao
receber nos braços a criança recém-nascida: um bebê peludo, de cor escura, como que encardido ou chamuscado, e
que produzia feições horríveis quando chorava— ou estaria, o pobre, a sorrir Zeus, constrangido, afastara-se da
deprimente cena — o primeiro drama doméstico e familiar de uma série que teria de enfrentar. Hera, a seu turno, com
a cabeça voltada em direção oposta ao berço onde estava o bebê, roía as unhas. "Eu, Hera, rainha do céu, mãe de
um demônio", pensava. O choro horrendo do bebê não cessava; não era, nem de longe, aquele choro forte e melódico
que se esperaria do filho do senhor do Universo. Não, aquilo não era um choro, mas um guincho rouco e desprovido
de qualquer encanto ou harmonia. Hera, envergonhada daquele guincho humilhante, tapava os ouvidos, pressionando
com toda a força a polpa dos dedos roídos sobre a entrada de suas divinas orelhas. Mas o ronco, o guincho, o chiar, o
estrídulo, o relincho — o que quer que fosse aquilo — não cessava nunca. — Basta, criatura! — disse Hera, pondo-se
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em pé com decisão. — Deve ter havido, afinal, algum engano. Com este corpo de tritão, deve ser filho de Poseidon,
rei dos mares, e não de Zeus celestial. Volte, pois, para o seu lar Hera, cega de desgosto, ergue a criança do berço.
Num esforço supremo o garoto ainda tenta um último estratagema: dar à mãe um sorriso terno e alegre. — Olha a
boca esgarçada! Vai chorar de novo! — Diz Hera, cega de ódio. Então, após rodopiar por duas vezes no ar a infeliz
criança, arremessa-a do alto do Olímpio. Um grito medonho desce das alturas, e durante o dia e a noite aquela voz
ecoa por mares e continentes. O dia amanhece outra vez, e o menino peludo, feio e imensamente infeliz ainda voa,
rodopiando pelos ares. Seu destino parece ser o revolto mar que se abre lá embaixo, como uma goela azul e
escancarada, pronto para tragá-lo em suas ignotas profundezas. "Escondido bem no fundo do oceano, ninguém
jamais o descobrirá!", pensara a deusa, um instante antes de arremessá-lo Duas massas líquidas e azuis, separadas
como dois imensos lábios salgados, recebem, então, o bebê, para se fechar logo em seguida com o fragor de duas
ondas gigantescas que se chocam, borrifando as estrelas lá no alto com um turbilhão de espuma. — Que espantoso
ruído foi esse — Pergunta Eurínome, filha de Tétis e do Oceano, à sua mãe. — Algo caiu do céu direto em nossos
domínios — exclama Tétis, a mais bela das filhas de Nereu e futura mãe do irado Aquiles - Vamos ver o que é! —
Grita Eurínome, seguida de imediato pela mãe. No fundo do oceano, engolido pelas águas, está o pequeno e peludo
garoto, a sede bater convulsamente entre as funestas ondas. Tétis agarra-o imediatamente e sobe com ele até a
superfície. — Levemos o pobrezinho para terra. Deste modo chegam os três à ilha de Lemnos. Após cuspir o resto da
água que agoniava seus pequenos pulmões, o pequeno ser pedala seus pezinhos e faz uma careta de choro para
aquela estranha que o tem em seus braço — Veja, que lindo sorriso! — diz Tétis, encantada. Ao escutar essas
palavras o serzinho se anima e remete agora, no melhor de seus pequenos esforços, aquilo que pretende ser o mais
grato dos seus risos. — Veja Eurínome, ele sorri de novo! — Exclama Tétis. Envolto em um cobertor, o garoto é
levado para uma profunda e calorosa caverna — Aqui ele estará aquecido, o pobrezinho! — Diz Eurínome, beijando a
testa cabeluda do pequeno deus, que conhece pela primeira vez o significado de um gesto chamado carícia e de um
sentimento chamado afeto. As duas estão preparando a nova morada para o bebê, quando Tétis, voltando-se para
onde o bebê estava, percebe que ele sumiu. — Onde se meteu este menino — Perguntam-se as duas nereidas. O
garoto, engatinhando, metera-se numa escura furna. Atraído pelo fogo da lava que se agitava nas profundezas da
terra, lá vai ele, destemido, descobrir o que aquilo. Será um pedacinho desprendido do sol, que escorreu do céu para
ir meter se dentro da terra Um grito rouco atrai a atenção de Tétis e de sua filha. — Ouça, ele deve estar nas grotas!
Elas o encontram sentado, com um pedaço de ferro metido entre os dedinhos chamuscados; um trejeito de dor
denuncia que ele e o Fogo já foram apresentados. — Veja, ele sorri mais uma vez! — Diz Tétis, encantada.
Entretanto, o cumprimento do Fogo, seu novo amigo, não foi dos mais delicados. Mas este garoto já descobriu que o
melhor é ir logo descobrindo o que o mundo tem de mau e perigoso. Afinal, esta lição ele aprendeu do berço. — Já
que gosta tanto de vulcões, vamos chamá-lo de Hefesto — diz Tétis a Erínome. — Excelente nome! — Brada a outra.
— Hefesto. Hefesto. Hefesto. O garoto volta-se misteriosamente para as duas. Nos seus dedinhos chamuscados
brilham duas pequenas coisinhas, delicadas e douradas. — O que você tem aí, meu moleque Com um brilho radiante
nos olhos, o pequeno Hefesto estende às suas duas mães adotivas dois pares de maravilhosos brinco, que ele
mesmo confeccionara — Meu Zeus! — Diz Tétis, com um riso cristalino que ecoa pelas paredes da profunda gruta. —
O danadinho é um artista! Sim, Hefesto, acossado desde o primeiro instante pelo infortúnio, é alma forte e lúcida, com
discernimento bastante para fazer mudar em beleza a dor que o destino lhe remete. Assim cresce o pequeno, metido
em sua forja nas profundezas da terra, confeccionando as mais belas peças de ferro, bronze e metais preciosos de
todo tipo. Aos nove anos já é artista bastante para fazer uma peça de beleza estonteante. — O que é isto, Hefesto
querido Pergunta-lhe Tétis, sua mãe adotiva. — Um presente para Hera, minha mãe! —Exclama o deus, já um esperto
adolescente. Trata-se de um magnífico trono dourado, todo cinzelado e reluzente. No mesmo dia se apresenta no
Olímpio, carregando seu maravilhoso presente. — Quem e você, feia criatura — Pergunta lhe uma das Horas,
porteiras do céu. — O filho da rainha do céu — responde Hefesto. — Queira abrir os alvos portões, subalterna.
Hefesto, como se vê, já aprendeu perfeitamente a se defender. Quando o jovem feio, coxo e peludo apresenta-se nos
salões do Olímpio, é recebido por um coro celestial de risos. —Isto aí, filho de Zeus e de Hera — Exclamam
incrédulos, os habitantes da morada dos deuses Hefesto retira, então, o veludo que envolve o magnífico trono
dourado — Aqui está minha mãe, o presente com o qual pretendo ganhar a sua afeição! Hera, que a princípio se
envergonhara de tal filho, agora o vê com outros

Olhos. Afinal, o brilho que o trono dourado despede reflete-se um pouco sobre o seu corpo disforme, e um monstro
pintado a ouro já é, ao menos, pintado a ouro. Hera, lavada em orgulho, senta-se, então, sobre o trono maravilhoso.
Um coro estrondoso de palmas ensurdece o Universo. Hefesto, beijando a mão de sua mãe, retira-se, então, com um
largo e dócil sorriso, como faria o mais vil de seus lacaios. "Não é mau garoto, afinal!", pensa Hera. Mas por que
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insiste em fazer cara de choro diante de minha presença Durante o dia inteiro a rainha do de seu novo trono. — Vou
comer aqui mesmo, em meu maravilhoso trono, a ambrósia e o néctar divinos — diz ela a Hebe, a sua filha e copeira.
Somente no fim do dia, quando seu traseiro divino começa a tomar um formato indigno da formosura curvilínea de
uma deusa, é que ela pensa em erguer-se, afinal, de seu trono faiscante — Mas o quê Como O que se passa com
minhas nádegas celestiais -pergunta-se, ao tentar erguer-se sem sucesso. — Hebe, Hebe, corra já aqui! A afoita Hebe
surge correndo. — Hebe, Zeus que me perdoe, mas não consigo levantar-me de meu maravilhoso trono! — Ah, Hera
suprema, isto écompreensível! — diz Hebe, tentando ajudá-la com a maior dignidade possível. — Afinal, você não
desgrudou vossas nádegas sublimes um instante do assento de vosso trono maravilhoso. — Cale a boca e me ajude!
— diz Hera, com o rosto escarlate do esforço. Ajudantes são chamados. Gemidos de dor percorrem os corredores
enquanto tentam descolar a rainha do céu de seu trono maravilhoso, dourado e magnificamente cinzelado — Que
lindas filigranas há aqui na base, deusa suprema! — diz um ferreiro, convocado às pressas para desentalar a rainha
do céu da prisão de seu sublime trono. — Cale a boca e me tire daqui, maldito idiota, ou vou mandar fazer lindas
filigranas você sabe onde! — grita Hera, rainha do céu, começando a perder a realeza moral. Ao cabo, nenhum dos
deuses consegue libertar Hera.— Chamem o desgraçado — diz, afinal, Hera, rendida. Hefesto volta ao palácio de sua
mãe. — Vamos, filho ingrato, diga o que que para me libertar de tamanho opróbrio! — diz ela, fuzilando o filho com o
olhar. - Quero apenas ser recebido em minha casa com respeito e poder transitar livremente pelo Olímpio, como deus
e filho da maior das deusas — responde Hefesto, serenamente. — Está bem, agora liberte-me — diz Hera, mais
aliviada.— Ah! — diz Hefesto, como quem lembra de algo muito importante. — Quero

também tomar por esposa a maravilhosa Afrodite, pois amo-a perdidamente. Afrodite... Com você — diz Hera,
incrédula. — Sim, bem sei que sou feio, mas conheço algo das mulheres para saber que não desprezam, também,
segurança— responde Hefesto, deus sapientíssimo. — E com minha forja possa sustentá-la e lhe dar todo o luxo e
riqueza que sua beleza merece. Afrodite é chamada e, diante de proposta tão vantajosa, aceita imediatamente.
Hefesto toma suas delicadas mãos e deposita nelas o beijo de seus rudes lábios, e remete a mais bela das deusas o
seu melhor sorriso. "Ele me ama mesmo", pensa Afrodite, "pois chora, diante de mim, de felicidade!&8214;. Assim
Hefesto e sua mãe Hera fizeram as pazes, tornando-se o deus artífice amado e respeitado em todo o Olímpio.

HEBE: Deusa da juventude, filha de Zeus e Hera. Durante muito tempo, desempenhou a função de copeira dos
deuses e servia-lhes néctar e ambrósia. O príncipe troiano Ganimedes substituiu-a nesta tarefa.

EURÍNOME: Filha de Oceano e Tetis, e que foi uma das amantes de Zeus de quem concebeu as três Graças ou
Chárites.

TÉTIS: Deusa do mar, mãe do herói Aquiles com um homem mortal, Peleu. Seu nome significa "aquela que dispõe".

3 AS FORJAS DE HEFESTO

Segundo a Iliada a forja de Hefesto estava no monte Olimpo, mas ohabitual era situar no coração vulcânico da ilha
egea de Lemnos. Hefesto era identificado pelos gregos com os deuses-vulcões do sul da Itália Adranos eVolcanos.
Escritores clássicos como Souza(1981) e Dowden(1994), seguiram esta idéia descrevendo uma forja do deus nas
ilhas vulcânicas de Lipari, cerca deSicília. Os colonizadores gregos desta ilha terminariam associando a fragua de
Hefesto com o Etna. Hefesto fabricou muitos dos acesórios que luziam os deuses, e se lhe atribui a forja de quase
todos os objectos metálicos com poderesfinamente trabalhados que aparecem na mitología grega: o capacete e as
sandálias aladas de Hermes, a égida de Zeus, o famoso cinto de Afrodite, a armadura de Aquiles, as castañuelas de
bronze de Heracles, a carroça de Helios, o ombro de Pélope, o arco e as setas de Eros, o capacete de invisibilidade
de Hades, o colar que presenteou a Harmonía e o ceptro de Agamenón. Assim mesmo também era o forjador dos
raios de Zeus. Hefesto também criou diversas criaturas: Segundo Kerény(1993) Talos, o gigante de bronze que Zeus
deu a Europa para que fosse o guardião de Creta. Curiosamente, outros afirmavam que era Hefesto o filho deTalos,
que este era filho de Cres (ou o último de uma geração de homens de bronze, surgidos dos fresnos). Mas, como
assinalava Pausanias, &8213;as lendas da Grécia costumam ter diferentes formas, o que é particularmente verdadeiro
na genealogia.As Kourai Khryseai (Κουραι Χρυςεαι, donzelas douradas)eram duas autómatas de ouro com a
aparência de jovens mulheres vivas.Dizia-se que possuíam inteligência, força e o dom da fala. Atendiam aHefesto em
seu palácio do Olimpo.

4 A IMPORTANCIA DE HEFESTO NA VIDA REAL
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Segundo Souza (1981), a analise dos poemas de Homero é sugerido que, devido à apresentação mitológica de
Hefesto como o deus da metalurgia e das artes manuais mais finas, as profissões de ferreiro, armeiro, artesão e
atividades afins, na vida real da Grécia Antiga eram especialmente preferidas por homens com deficiências físicas ou
dificuldades de movimentação. Vale ressaltar que nacidade industrial de Atenas, Hefesto sempre foi considerado um
deus importante, mantendo-se a classe dos artesãos sob sua proteção. Para se certificar disso, basta visitar as ruínas
do seu enorme templo em Atenas. De acordo com estudiosos da mitologia grega, apesar de sua evidente deficiência
física e de sua alegada figura rude e de poucos amigos, Hefesto cuidava de sua aparência com esmero e procurava
reduzir as dificuldades provocadas por sua deficiência nas pernas, de um modo bastante sofisticado. Primeiramente,
quando recebia visitas de importância, o fabuloso ferreiro e artesão parava para lavar o rosto, os braços, o pescoço e
o peito. Logo após, vestia uma túnica limpa e, apoiado num trabalhado bastão que ele mesmo fabricara, ia sentar-se
em seu trono. Refinado como era, construíra estátuas de bronze devidamente articuladas, retratando duas lindas
jovens, que se movimentavam e falavam, e que ficavam ao seu dispor para tornar mais cômodos todos os seus
movimentos!...Hefesto utilizava também continuamente uma inventiva cadeira de rodas anfíbia, movimentada por dois
cisnes brancos. Segundo consta, Hefesto teve vários filhos e um deles, Perifetes, tinha o mesmo problema físico do
pai - o que talvez indique certa crença popular de que alguns defeitos físicos podiam ser hereditários. Diferentemente
do pai, Perifetes foi um bandido, assaltante de estradas. Teseu, o destruidor de monstros, arrancou-lhe o terrível
bastão com que matava suas vítimas, terminando com o pavor que rondava Epidauros e os devotos de Asclépios, o
deus da cura.
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