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Resumo: 
 O presente artigo propõe uma análise dos períodos homérico e arcaico, com suas 
especificidades políticas e religiosas. Como ponto norteador, centraremos esta análise no 
dionisismo – o culto ao deus Dioniso – e como esta manifestação religiosa foi modificada 
conforme os séculos e também conforme as mudanças políticas e sociais que ocorriam na 
Grécia. Na primeira parte do trabalho propomos uma discussão teórica acerca dos conceitos de 
mito e imaginário, para dar subsídios conceituais para o artigo. As fontes analisadas são o Hino 
Homérico a Dioniso, além das obras Histórias, redigida pelo historiador Heródoto e A 
Constituição de Atenas, de autoria de Aristóteles. 
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Tratar deste novo campo historiográfico – a chamada História Cultural – 
mostrou-se um desafio com a expansão dos trabalhos com esta temática, ao contrário do 
que poderia parecer à primeira vista. Com o desenvolvimento de pesquisas neste campo, 
muita coisa passou a ser denominada de História Cultural, acabando por banalizar este 
novo viés historiográfico. Não é nossa intenção neste trabalho realizar uma exaustiva 
análise sobre a trajetória da escrita da história até culminar na História Cultural nem 
pontuar as contribuições deste campo para as ciências humanas, haja vista que vários 
autores já se debruçaram nestas temáticas com maestria. A intenção é compreender 
como o conceito de representação surgiu dentro dos trabalhos da História Cultural. 

Krzysztof Pomian caracteriza a chamada História Cultural como uma história 
dos semióforos. Os semióforos simplificadamente são qualquer objeto que possa 
representar signos deixados por um indivíduo ou uma sociedade, desde um lápis e um 
livro até um ídolo religioso ou uma construção tecnológica, aproximando-se assim da 
teoria semiótica. O autor também utiliza a linguagem como semióforo e parte de uma 
análise estrutural, unindo cultura e linguagem para a compreensão do conjunto de 
sistemas de signos que formam uma sociedade (POMIAN, 1998:89) 

O termo representação foi utilizado no final do século XIX, dentro dos estudos 
de Émile Durkheim e Marcel Mauss sobre os povos ditos primitivos, onde estes 
pensadores analisavam as formas integradoras de vida social por meio de pistas 
deixadas pelas representações imagéticas, discursivas, ritualísticas e normativas 
(PESAVENTO, 2005:39). As representações coletivas da obra de Durkheim mais tarde 
foram substituídas por novas formas de análise, como as representações sociais 
formadas através da psicologia social, mais flexíveis do que as representações coletivas, 
por facilitarem a comunicação e garantirem os interesses comuns entre os membros de 
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um mesmo grupo (SANTOS, 2008:20). Porém, com a ascensão da já citada História 
Cultural, a representação toma outras formas, principalmente com os estudos de 
Jacques Le Goff e Roger Chartier. O termo representação social substitui o termo 
mentalidades, do início do século. Por representação a História Cultural entende: “(...) 
estar no lugar de, é presentificação de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a 
ver uma ausência. A idéia central é, pois, a da substituição que recoloca uma ausência e 
torna sensível uma presença.” (PESAVENTO, 2005:40). 

Na definição de Carlo Ginzburg, na obra Olhos de Madeira: nove reflexões 
sobre a distância, a representação é um termo que traz em sua essência ambigüidades, 
por tornar real algo ausente: “a representação faz às vezes da realidade representada e, 
portanto, evoca a ausência; por outro, torna visível a realidade representada e, portanto, 
sugere a presença” (GINZBURG, 2001:85). Com esta presença podemos entender os 
semióforos de Pomian; por meio de objetos – os signos – que uma sociedade nos lega – 
no nosso caso a sociedade grega antiga – é que podemos compreender de que forma a 
ausência, no caso o deus Dioniso, é representada para tornar o deus presente no corpo 
de cidadãos helênicos. Todavia a representação de que tratamos aqui não é o real – e 
muito menos a mentira, como já elucidamos. A representação é parte do real e não 
existe sem ele: “a representação e o real são interdependentes, um não existe sem o 
outro, criando-se uma aproximação com uma espécie de voz média do pensamento.” 
(SANTOS, 2008:34). 

Estamos interessados neste trabalho em uma obra do filósofo francês Henri 
Lefebvre que está longe de ser um clássico – como as obras conhecidas do autor sobre 
sociologia, geografia e espaço capitalista – aliás, é uma obra pouco conhecida e pouco 
citada e quase completamente desconhecida pelos estudiosos brasileiros das ciências 
humanas, haja visto que não é utilizada nem mesmo citada nos estudos no Brasil; tão 
desconhecida que não obteve tradução para o português e os principais historiadores que 
tratam do conceito de representação, como Sandra Jatahy Pesavento, sequer citam esta 
obra. Trata-se do livro La Presencia y La Ausência: Contribuición a la teoria de las 
representaciones. 

Lefebvre foi leitor dos principais pensadores dos séculos XVIII e XIX, que vão 
de Nietzsche a Schopenhauer, passando por Freud, Lukács, Durkheim e outros. O 
filósofo francês fala em sua obra de uma crise do próprio termo representação, que 
emerge de um conceito histórico e tem um caráter dinâmico e mutante, conforme o 
próprio curso da história se modifica. Pautado na idéia de uma “teoria crítica das 
representações”, o filósofo propõe uma discussão sobre o termo, sem caracterizá-lo 
como imutável – como muitos marxistas até então haviam feito – impedindo assim uma 
análise aprofundada da essência filosófica deste conceito, sem a idéia reducionista de 
verdadeiro e falso. A alienação não esta na representação como essência, mas sim como 
esta representação é manipulada e falseada. Henri Lefebvre, aponta que as primeiras 
manifestações de poder através de uma manipulação das representações acontecem nas 
tragédias – desde os gregos – por lançarem mão de mitos que se formam na mente 
individual e coletiva e padronizá-los, pasteurizando o imaginário por meio de 
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arquiteturas pomposas, estátuas dos deuses e espaços construídos para a prática do 
sagrado; a tragédia também é uma representação do poder a medida que inicia as 
representações do mito, marcando o fim dos próprios mitos e seus símbolos 
(LEFEBVRE, 2006:90) 

Crítico de Heidegger, que considerava a representação uma apresentação 
debilitada do real, Lefebvre lança mão de suas leituras de Hegel e considera este 
conceito como um nível a ser superado, porém jamais desprezado (LEVEBVRE, 
2006:23). Embora Lefebvre credite a Hegel este reconhecimento por suas reflexões, este 
discorda do filósofo em relação à simples superação da representação. Para Lefebvre, o 
problema não é a superação do representado, mas a inclusão deste como parte de um 
todo, já que a representação ocupa um lugar entre a presença e a ausência. O que torna 
presente a ausência é a representação deste ausente. É o que representa que torna 
palpável o representado. Está formado o signo, o objeto que leva à representação ou a 
anula, pois a substitui em nome da linguagem e faz a representação perder o sentido. 

Como marxista Lefebvre procura a essência do conceito que estuda no próprio 
Karl Marx. Entretanto o filósofo irá discordar categoricamente com a maioria das 
reflexões acerca do termo representação elaboradas por Marx, todavia sem ignorar o 
econômico e o social, como faz, por exemplo, Roger Chartier. A representação em 
Marx configura-se como um produto ideológico da mente humana, manipulada pelas 
forças de produção para mutilar a práxis. Uma simples dissimulação do real elaborada 
por uma classe dominante, produzindo assim a alienação. Este conceito foi revisto por 
Lefebvre, já que a representação não é uma “mentira” de classes, como a ideologia. 
Filosoficamente – e é este o campo de Lefebvre mais se preocupa – a representação não 
parte da dualidade “verdadeiro”X“falso”. A racionalização excessiva dos marxistas 
acaba por trancafiar a representação em uma redoma de ideologia e alienação. A 
relação com o real e a definição deste por imagens – o que forma o imaginário, como 
veremos a seguir – é que cria na memória individual ou coletiva subsídios para uma 
possível manipulação. Contudo a imaginação através de um simples objeto representado 
está presente em todos os indivíduos e é a partir desta noção que queremos analisar as 
representações dionisíacas. Como o poder se utilizou destas representações nos interessa 
e muito; destarte temos que ter como certo que Dioniso existia independentemente de 
quaisquer artimanhas o poder iria lançar mão para modificar sua representação.  

A representação não é, portanto, um objeto sólido, mas uma teia de dinâmicas 
sociais mutáveis e transformadoras que ocupam os intervalos entre a presença de um 
objeto ou de uma idéia – como no caso das divindades – e a ausência deste mesmo 
objeto. Somente com uma reflexão do conceito é que o estudioso pode identificar 
representações enganosas que se formam e ganham força. 

Nossa intenção com estas elucidações acerca do conceito de representação é 
analisar alguns mitos que englobam o deus Dioniso e compreender como ele se 
configura na sociedade helênica. Para isto, definirmos outro conceito – além do de 
representação – é primordial, o conceito de imaginário. Porém para entendermos o 
conceito de imaginário não basta analisar a historiografia que tratou desta problemática; 
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se faz necessário definir um outro conceito, o de mito, que por sua vez deve ser 
entendido como estruturas complexas, por meio do conceito de estruturalismo. Esta teia 
teórica nos dará subsídios para a análise da conjuntura estudada, bem como um aporte 
para a análise das diversas fontes que este trabalho pretende abarcar. Comecemos como 
a questão do estruturalismo, por entendermos que é um conceito que permeará as 
discussões historiográficas realizadas neste trabalho em quase toda sua totalidade. Os 
dois principais autores que trabalharemos para conceituar mito – o filólogo Marcel 
Detienne e o historiador Jean-Pierre Vernant – partem de uma análise estrutural para o 
estudo da religiosidade grega. 

O estruturalismo ganha força como método nas humanidades após a Segunda 
Guerra Mundial, onde uma crise do marxismo e do materialismo histórico se instaurou 
no campo das ciências humanas e faz de Lévi-Strauss o principal teórico do método 
estrutural. Apesar da indiferença dos etnólogos estruturalistas pela história – que a viam 
como sincrônica – Lévi-Strauss contribui para o estudo da história do que eles 
chamaram de “sociedades que não a tem”, como as sociedades ditas primitivas, 
incluindo algumas do Brasil. O estudo do mito destas sociedades é analisado por Lévi-
Strauss como atemporal, com estruturas próprias que independem do tempo que está 
inserido. Para Lévi-Strauss, qualquer sociedade se configura através de estruturas – 
sejam elas sociais, lingüísticas ou religiosas. Embora esta afirmação esteja sendo 
questionada por muitos estudiosos Lévi-Strauss exerceu um papel primordial no estudo 
dos mitos, pois as teorias vigentes até então – o positivismo e o marxismo – mostraram-
se indiferentes às manifestações religiosas. O positivismo desconsiderava 
completamente a mitologia, a magia e o animismo. Já o marxismo enxergava – e ainda 
enxerga em alguns autores contemporâneos – no mito uma mera superestrutura 
influenciada conforme as ideologias econômicas. O jovem Lévi-Strauss dos anos 30, 
que realiza diversas pesquisas no Brasil e se torna um dos fundadores da Universidade 
de São Paulo impressiona tanto com seus trabalhos que nos anos 70 é eleito para a 
Academia Francesa e acende o estruturalismo para os mais longínquos campos das 
ciências sociais. Lévi-Strauss, embora utilize o modelo de Saussure de sincrônico e 
diacrônico, parte para uma análise diferente da do lingüista. Em um artigo publicado em 
1955, o antropólogo afirma que um conceito não pode ser enaltecido em detrimento do 
outro; os dois devem caminhar ao mesmo tempo nas análises estruturais; de acordo com 
François Dosse, Lévi-Strauss: “(...) expõe os princípios metodológicos segundo as quais 
as unidades constitutivas do mito não são relações isoladas, mas pacotes de relações, e 
que sua combinação é o que permite adquirir uma função significante.” (DOSSE, 
2007:333) 
 Continuando com a idéia do marxismo, já foi pontuado que foi por meio de uma 
crise deste que o estruturalismo ganhou força, em uma tentativa de complementaridade 
deste método, então em questionamento nas ciências humanas. O estruturalismo não 
nega o marxismo, mas vai além dele. O método estrutural muito se alia a idéia de Marx 
onde os fenômenos sociais são condicionados por forças impessoais; assim como se alia 
também ao freudismo, considerando o super ego. Esta aproximação com as teorias de 
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Freud vai contribuir muito a partir da segunda metade do século XX através da 
influência de um dos maiores pensadores estruturalistas: Jacques Lacan1. 

O termo estrutura designa um conjunto de elementos solidários em si; os 
elementos se relacionam mutuamente, formando uma totalidade. Não há uma esfera 
determinando outra – encontra-se neste ponto uma forte negação do marxismo, não 
existe a infra determinando a super, elas se inter-relacionam; a estrutura é mais um todo 
que uma soma. A abordagem estrutural também exclui a práxis, é a própria estrutura 
que explica os processos e não a ação que os determina. Esta idéia do fim da infra e da 
superestrutura em uma relação de mutualismo encontrou grande aceitação em todas as 
ciências sociais – inclusive de muitos marxistas – tendo como Louis Althusser2 um dos 
únicos e solitários representantes contra esta nova idéia. As novas correntes das ciências 
humanas passaram a não mais compreender a história como uma linearidade evolutiva, 
como propunha Marx, no reducionista esquema escravismo – feudalismo – capitalismo 
– socialismo – comunismo. 

Não é sem motivos que o estruturalismo atinge os historiadores da antiguidade e 
estudiosos dos mitos gregos tardiamente. Uma ciência que em sua elaboração primária 
nega a história e os processos históricos não poderia soar bem aos historiadores. 
Georges Dumézil foi um dos únicos estruturalistas que, no final da década de 30, 
estudava as religiões com um aporte histórico, comparando sistematicamente mitos 
antigos celtas, gregos e romanos (DOSSE, 2007:70), creditando assim um valor que 
outros pensadores do método estrutural não legaram à história e contrapondo as 
afirmações de Lévi-Strauss. Dumézil irá influenciar uma gama de historiadores e 
estudiosos a partir dos anos 70, que iniciam uma análise histórico-estrutural: Pierre 
Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant e Marcel Detienne para a antiguidade e Jacques Le 
Goff e Georges Duby para o medievo. A aceitação por parte de Le Goff e Duby 
favorece um vasto prolongamento de descobertas do estruturalismo para a terceira 
geração da Escola dos Annales. Embora Vernant fosse discípulo de Louis Gernet e 
Marcel Mauss, este enxerga em Dumézil uma análise estrutural com um pensamento 
histórico, ideal para as análises históricas da sociedade e do mito grego. Com suas 
análises comparativas entre mitos helênicos e védicos, Dumézil converte-se em um 
arqueólogo do imaginário indo-europeu. (DOSSE, 2007: 70). Entretanto o autor será 
criticado por outros autores que utilizam métodos comparativos diferentes. 

Pretendemos com estas elucidações partirmos de uma análise estrutural dos 
mitos gregos e do imaginário europeu. Discordamos de vários pontos do estruturalismo 
clássico, como o caráter atemporal creditado aos mitos e contestado somente por 
Dumézil. Contudo temos como certo que os pesquisadores estruturalistas que 
utilizaremos para analisar tanto as categorias do imaginário como as do mito possuíam 

                                                 
1 Médico francês que obteve contato com a psicanálise através do movimento surrealista da década de 1950. Crítico dos pós-
freudianos, Lacan acusava-os de haverem se desviado de Freud; propõe então o retorno ao mestre. Lacan torna-se também 
um seguidor de Lévi-Strauss e de sua teoria sobre o simbólico e a linguagem. 
2 Filósofo argelino naturalizado francês, Althusser foi grande crítico do estruturalismo como uma ideologia burguesa, por 
entender que os aparelhos ideológicos do estado são repressores determinantes em uma sociedade e não estão em relação 
mútua com outras forças, como afirmavam os estruturalistas. 
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plena consciência das falhas deste método estrutural – falhas normais em qualquer 
método de análise nas ciências sociais – e conseguiram adaptá-lo a uma realidade mais 
histórica, cotejando com outros métodos como o próprio marxismo, a lingüística e o 
culturalismo. 

Iremos então para esta categoria tão difundida por muitos e ainda criticada por 
alguns: o imaginário. Assim como já foi elucidado acerca do conceito de representação, 
o imaginário não deve ser visto como mentira ou ilusão. O imaginário e as imagens 
partem de um pressuposto real. As imagens projetadas exercem uma função na mente 
do indivíduo que as enxerga – como veremos na cerâmica grega, no segundo capítulo – 
criando assim uma imaginação que influenciará o indivíduo. Destarte, o imaginário não 
vem somente ligado a alguma espécie de poder para influenciar um grupo, ele existe 
independente das estruturas dominantes: “O homem cria suas imagens, que ora são 
influenciadas pelo poder, ora não: ao construir os deuses, o homem toma como 
referência uma realidade dada que caleidoscopicamente reordena, reestrutura e recria.” 
(LAPLANTINE & TRINDADE, 2003:37). 

Contrariando alguns marxistas que insistem em afirmar que o imaginário foi um 
conceito conservador criado para a valorização de uma superestrutura alienante, temos 
no próprio Karl Marx algumas importantes reflexões sobre o conceito, como nos 
mostram François Laplantine e Liana Trindade, que afirmam que o marxismo considera 
o imaginário como uma solução fantasiosa frente ás contradições do real 
(LAPLANTINE & TRINDADE, 2003:24). Esta relação de imaginário como um projeto 
de alienação pelas instituições de poder já foi revista pelos estruturalistas. A 
superestrutura marxista – no caso o imaginário – não é necessariamente produto da 
infra-estrutura – no caso as instituições econômicas, políticas e religiosas – mas sim 
integrante de um sistema estrutural global, podendo influenciá-lo ou ser influenciado; 
sobre isto já tratamos. O marxismo enxerga o imaginário em constante mutualismo com 
a ideologia. São as ideologias dominantes que influenciam as imaginações humanas. 
Embora concordemos que por diversas vezes o imaginário esteja ligado à ideologia de 
um grupo, acreditamos que este independe de uma ideologia dominante para existir. 

 Percebemos ao longo da história que diversas vezes este ideológico transformou 
o imaginário de um grupo de indivíduos de acordo com os valores que interessam ao 
grupo social dominante e de acordo com o que deve ser transmitido para seus adeptos, 
como é o caso da estrutura religiosa. O imaginário na Antiguidade se inicia com um 
principio: o mito – seja ele religioso, político ou ideológico. Aqui nos interessam 
primordialmente os mitos religiosos e como as esferas políticas e ideológicas 
manipularam este imaginário religioso como manutenção de suas relações de poder, por 
entendermos que, diferentemente da nossa sociedade, a religião permeava todas as 
outras esferas sociais, estando em constante mutualismo, sem determiná-las: “uma 
sociedade, como a grega, em que a religião estava totalmente imbricada em todos os 
campos da vida pública e social” (ZAIDMAN & PANTEL, 2002:5). 

As noções de imaginário e de mito eram conhecidas pelos antigos da mesma 
forma que pelos modernos, embora os antigos creditassem uma função diferente a este 
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conceito, como Platão. Não iremos aqui discorrer sobre a noção de imaginário para a 
filosofia antiga, por sabermos que isto implicaria na confecção de um novo trabalho; 
veremos aqui somente de que forma este imaginário se tornava concreto com o mito. 
Podemos perceber que os gregos possuíam uma análise própria de seu imaginário 
contemporâneo – além dos escritos filosóficos – pelas obras literárias escritas que 
chegaram até nós e estudadas pelos atuais pensadores (PLÁCIDO, 1992:28). 

Para um dos maiores nomes atuais no estudo do mito, o historiador francês Jean-
Pierre Vernant, este conceito se traduz como uma manifestação humana que independe 
de sua bagagem de vida privada ou social. O mito é a forma mais eficaz de se estudar 
uma sociedade, principalmente a grega, em que a religião – diferentemente dos dias de 
hoje – ocupava todas as esferas sociais. O fato social total – que se inicia nos 
primórdios, em Mauss – encontra em Vernant seu apogeu. Grande parte da obra do 
autor é desconstrutora, pois compara aspectos da contemporaneidade com o mundo 
antigo; Vernant acredita que somente partindo desta noção totalizadora podemos 
compreender o mundo grego com propriedade sem assimilá-lo, dispondo de casos 
singulares construídos com modelos documentais e articulando-os em um conjunto 
significativo (DOSSE, 2007:446) 

O mito não é uma fantasia – assim como a representação e o imaginário, como 
já foi visto por nós – de poetas antigos que escreviam conforme suas concepções; nas 
palavras do próprio Vernant: “Já não é mais tempo de falar dos mitos como se tratassem 
da fantasia individual de um poeta, da fabulação ficcional, livre e gratuita.” 
(VERNANT, 2001:25). Como Vernant sempre se encontrou muito mais interessado no 
aspecto mental do que na atitude antropológica, este creditava muito mais valor ao mito 
do que ao rito (BELEBONI, 2001:81); o mito é a manifestação imaginária da mente 
humana, enquanto que o rito configura-se antropologicamente, com danças, 
ornamentos, etc. O mito em Vernant depende de um emaranhado de fatores que vão se 
agregar para formar este complexo pensamento. Em suma, “o mito na perspectiva de 
Jean-Pierre Vernant é compreendido como relato, tradição, fato social total, obra do 
espírito humano e manifestações de uma civilização” (BELEBONI, 2000:74). 

Já o filólogo belga Marcel Detienne – que junto com Jean-Pierre Vernant e 
Pierre Vidal-Naquet formam a tríade de estruturalistas franceses dedicados à 
antiguidade – valoriza em suas obras muito mais o aspecto ritual do que o mítico 
psíquico. Durante todo este trabalho iremos lançar mão das obras tanto de Vernant 
como de Detienne; a intenção neste momento é somente dedicar uma panorâmica geral 
dos trabalhos destes dois estudiosos. 

Detienne foi influenciado, sobretudo, pelo estruturalismo de Lévi-Strauss. 
Destarte difere um pouco do pensamento de Vernant em relação ao mito; Detienne 
encara o mito de uma forma mais antropológica e antropomórfica, creditando a ele uma 
função de sociabilização em uma civilização por meio de seu ritual. Enquanto Vernant 
analisa as questões mentais e psicológicas de um mito, Detienne enxerga nele uma 
forma antropológica de socialização, quando este se funde ao rito, que por sua vez é 
compartilhado por um segmento social (DETIENNE, 1987:60). Desta forma os dois 
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autores se complementam e ambos são de suma importância para os estudos míticos. 
Para Detienne, o mito foi diversas vezes ao longo da história produto do poder. A 
transformação da memória religiosa foi de suma importância para a manutenção deste, 
como veremos mais à frente deste trabalho. Diversos rituais foram utilizados como 
instrumento de dominação e, nesta condição, enxerga-se a invasão cultural européia sob 
sociedades americanas ou até a invasão em ilhas da Polinésia Francesa, como nos 
exemplifica Marcel Detienne, na obra A Invenção da Mitologia (1998): 
 As hibridações e os diálogos culturais entre sociedades diversas sempre 
ocorreram na história da humanidade, como nos apontou Detienne e a partir deste ponto 
tentaremos compreender como estas interações religioso-culturais deram o tom na 
formação de uma religiosidade grega e no cotidiano destes indivíduos híbridos, primeiro 
no período homérico e posteriormente no período arcaico. 

Este primeiro período – o homérico – é marcado por algumas peculiaridades 
organizacionais e políticas. O século VIII foi um século de suma importância para a 
história do povo helênico, pois foi neste século que teve fim o período micênico e se 
configurou a conhecida polis. Nas palavras de Pierre Vidal – Naquet: “O século VIII é 
um período muito importante do mundo grego, aliás, do mundo mediterrâneo em geral 
(Roma, por exemplo, foi fundada em 753). Trata-se de uma época na qual se 
consolidava (...) a polis” (VIDAL-NAQUET, 2002:15) 

Partindo da noção de público e privado na antiguidade proposta por Neyde 
Theml, analisaremos primeiramente as esferas públicas da sociedade grega após o 
surgimento da polis para, posteriormente, entendermos como os gregos conviviam em 
sua esfera privada. Com o declínio do poder real, a Grécia vê-se obrigada a reorganizar-
se. Uma cidade que passa a ser centralizada na praça pública já é, no sentido pleno do 
termo, uma polis. A polis passa a ser um modelo normativo do indivíduo, somente 
quem vivia em uma cidade-estado era civilizado e digno de direitos (THEML, 1988: 
33), criando assim sujeitos outsiders – para usar a definição de Norbert Elias e John L. 
Scotson (2000) – que não se enquadravam neste princípio normativo. 

Todavia a transformação mais significativa quando falamos em domínio público 
foi sem dúvida no campo político. Todas as questões que antes eram de interesse geral 
do soberano, são agora submetidas a uma arte oratória e somente se resolverão com a 
conclusão de um debate. Para isto se faz necessária a formulação de discursos e 
argumentações (VERNANT, 1986:35). A polis torna-se então um espaço 
essencialmente político e “do” político. E a política é pública. Pode-se entender então 
que através das discussões que outrora não se faziam necessárias, agora emergem de 
todos os lados, transformam a Grécia em uma pátria da oratória e do diálogo e os 
indivíduos em indivíduos políticos capazes de formularem seus próprios 
questionamentos. Os indivíduos igualam-se e se enxergam unidos por interesses comuns 
ao grupo, a philia (VERNANT, 1986: 42). A partir da formação da polis acontece uma 
relação recíproca, substituindo a relação hierárquica de submissão do período real 
micênico. Até o herói homérico da Ilíada, sempre nobre e divinizado é substituído pelo 
hoplita, o soldado-cidadão. A façanha individual dos heróis da guerra de Tróia é 
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substituída pelo valor militar de lutar pelo coletivo. Contudo, mesmo na Ilíada vemos 
passagens em que o interesse coletivo vai além da individualidade: “E é precisamente 
por os heróis formarem uma sociedade de iguais que a realeza exercida no seio da 
cidade pelo mais ‘real’ dentre eles nunca poderia ser uma realeza tipo monarquia 
absoluta” (MOSSE, 1989: 85). Podemos perceber que, nestes momentos, os épicos 
homéricos distanciam-se da monarquia vivida pela sociedade micênica. Destarte não 
podemos cair no equívoco de pensarmos que todos os indivíduos possuíam direitos 
políticos igualitários e o mesmo espaço nas discussões. A política era uma coisa para a 
aristocracia e os homens abastados; artesãos, comerciantes e principalmente escravos 
não dispunham de tempo para se dedicarem a política (SOUSA, 2008: 45). A situação 
mudará consideravelmente para os dois primeiros com a época arcaica; já os escravos 
continuarão praticamente na mesma situação. 

No campo do privado – tó ídion – temos como principal organização o oikos. É 
preciso lembrar que o oikos também integra a polis e dela faz parte, porém em seu 
convívio familiar privado o indivíduo desempenhava papéis distintos daqueles 
desempenhados durante o convívio público, estabelecendo relações que se impunham 
tradicionalmente e religiosamente e ordenando suas coisas particulares como lhe 
prouvesse (THEML, 1988:76)  

A economia do oikos era basicamente agrária para o próprio consumo, como 
cultivo de cereais, vinhas e criação de bovinos e ovinos, sempre supervisionada pelo 
“senhor do oikos”, o homem provedor da casa e da família. (MOSSÉ, 1989:59). O 
homem também era responsável pela organização do trabalho livre e escravo dentro de 
sua casa e de realizar as transações comerciais – primeiro a base do sistema de trocas e 
posteriormente com moedas. Segundo Theml: “a agricultura (...) sempre fora uma 
atividade privilegiada no ideário da estrutura políade, desde Hesíodo, em detrimento do 
trabalho artesanal e comercial” (THEML: 1988:72). À mulher competia o papel de dar 
as ordens a suas servas. É ela quem acolhe os visitantes, quem preside a preparação das 
refeições, quem controla a despensa da casa, quem supervisiona os gastos com a família 
e quem fia e tece as roupas do marido, dos filhos e as dela própria (MOSSÉ, 1989:59-
60). Ao contrário do que alguns autores afirmam, a mulher possuía uma função 
essencial para a estrutura organizacional do oikos. Por outro lado não tinha o direito de 
possuir nem uma vida pública e muito menos uma vida sexual desatrelada de seu 
marido. Ao homem era reservado o espaço externo – com seus ofícios e a participação 
na política – e à mulher o espaço interno. Não é a intenção deste trabalho afirmar 
nenhuma espécie de matriarcado. Devemos ter como certo a supremacia do homem 
sobre a mulher nos espaços públicos, estando reservado a ela somente o comando de 
uma parte da esfera privada. Contudo a mulher possuía sim um papel de extrema 
importância na vida privada e cotidiana políade. 

Os trabalhadores do oikos eram basicamente escravos; ou escravos comprados 
como mercadoria ou, no caso do senhor do oikos ser um militar, uma cativa de guerra 
(MOSSÉ, 1989:65). Já existia neste período um próspero comércio de escravos com 
compra e venda destes, como mercadorias. Entretanto alguns trabalhadores eram livres. 
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Uma boa parte do trabalho artesanal helênico era confeccionado no seio do oikos 
(MOSSÉ, 1989:69). Ou a própria mulher fazia o artesanato, auxiliada por suas servas no 
tear ou, no caso de uma mão-de-obra mais especializada contratavam-se trabalhadores 
livres, os demiurgos. Estes trabalhadores eram ferreiros, metalúrgicos ou artesãos que 
prestavam assistência aos oikoi com seus conhecimentos especializados. 
 Polis e oikos são noções que se complementam. Na questão econômica, os oikoi 
comercializavam com a polis, porém também comercializavam entre si, com regras 
estabelecidas. Um oikos aristocrático somente poderia comercializar com um oikos de 
igual importância, e esta importância não era determinantemente econômica, mas 
fundamentado em laços de reciprocidade e amizade; a comercialização entre oikoi 
distintos não se pautavam necessariamente em um valor econômico, mas conforme seu 
“pedigree”, sua história de vida (FLORENZANO, 2000:117)  

Após esta breve análise da época homérica, vamos analisar como Dioniso se 
configurou nesta sociedade e quais as influências que este sofreu e nela exerceu. É 
preciso saber que o deus já possuía uma longa trajetória antes de Homero (TRABULSI, 
2005:14) e que a os épicos do aedo pouco mostram Dioniso; para ser mais preciso, são 
duas aparições na Ilíada – cantos VI e XIV – e duas na Odisséia – cantos XI e XXIV. 
Embora sem grandes relevâncias, podemos comprovar que Dioniso já era conhecido no 
período da escrita destas obras. Eudoro de Souza nos pontua que as primeiras fontes 
arqueológicas que fazem menção aos deuses mitológicos datam do II milênio (SOUZA, 
1973:9), no período minóico, anterior ao período micênico. 

Comecemos com a definição do deus, ou a falta de definição, segundo Jean-
Pierre Vernant. Para o autor o deus é de difícil enquadramento. Afrodite é a deusa do 
amor; Atena, deusa do saber; Hefesto deus ferreiro; já Dioniso não se define. É o deus 
vagabundo que esta sempre de passagem, não cria raízes em lugar algum, está sempre 
viajando (VERNANT, 2000:145). Dioniso é um deus de mil faces, um deus 
caleidoscópico. Em diferentes regiões e diferentes épocas Dioniso toma uma forma 
distinta da anterior e “troca a máscara”. Dioniso é o deus da máscara. A divindade que 
se transforma conforme a ocasião, transformação percebida pelos próprios 
contemporâneos, como Aristófanes, que recorda a finidade do deus com as máscaras e 
os espantalhos em algumas comédias (VERNANT, 1991: 163). Podemos ver que o 
conceito de representação, por nós elucidado anteriormente, se amarra à questão do 
Dioniso mascarado. A presença de máscaras cria novas representações que trazem o 
deus a diversas realidades distintas: “(...) o deus que chega conhece intimamente as 
afinidades da presença e da ausência. Quer caminhe sorrindo ou salte irritado, Dioniso 
se apresenta sempre sob a máscara do estrangeiro.” (DETIENNE, 1988:19) 

Dioniso é uma divindade cthônica, um deus das florestas e das pastagens. É o 
deus da vinha e da fertilidade; esta fertilidade não é somente de caráter sexual – mas 
também dele – como também no que tange a fertilização dos vegetais e dos produtos 
encontrados em ambiente rural; também caracterizado como o deus do elemento úmido, 
responsável pelo crescimento (VENERI, 1981:415) e maturação dos frutos, sobretudo 
da uva. Marcel Detienne considera que Dioniso e o dionisismo apresentam-se na forma 
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epidêmica (DETIENNE, 1988:12). O culto ao deus adentra-se na periferia grega e 
posteriormente na Ática; primeiramente nos meios rurais e campestres – a chora – e 
posteriormente nas camadas urbanas e sociedades urbanizadas, no seio da ásty. 

No mito que introduz Dioniso no panteão divino a relação autóctone X 
estrangeiro se faz presente desde o início. O próprio fundador de Tebas – Cadmo – é um 
asiático. Já a alegoria dos viris guerreiros armados que nascem da terra representa os 
autóctones nascidos no local e feitos para defenderem a pátria onde nasceram 
(DETIENNE, 2008:103). Dioniso possui uma estreita relação com Oriente. É o deus 
que conquista a Índia com seu exército de sacerdotes, que empunham tirsos e tambores 
ao invés de armamento de guerra. O deus – de acordo com o mito fundador de Tebas – é 
tebano mas, com seu distanciamento forçado, este adquiriu características 
orientalizadas, inclusive na vestimenta e nas feições. O Oriente sempre foi o exótico, o 
atípico, e nunca um deus com características orientais seria aceito pelo poder grego. 
Dioniso é considerado estrangeiro porque cresceu longe, em outras terras e levou seu 
culto para longe da Hélade. É a divindade que não se apega a lugar algum; o deus 
errante, vadio, bêbado e vagante, de pouco valor para uma Atenas aristocrática 
(FORTUNA, 2005:39) 

Concluímos então que Dioniso é um deus grego. E os gregos nunca negaram 
Dioniso (DETIENNE, 1988:21), embora algumas de suas atitudes possam ser vistas 
como bárbaras. Barbara Cassin, Nicole Louraux e Catharine Peschanski, na obra 
Gregos, Bárbaros, Estrangeiros: a cidade e seus outros nos dão a idéia da noção de 
bárbaro para os gregos. São considerados bárbaros não aqueles que não nasceram em 
território grego, mas aqueles que não adeririam aos costumes helênicos (CASSIN, 
LOURAUX & PESCHANSKI, 1993:107). O barbarismo não é tratado pelo 
determinismo geográfico, mas sim pelos costumes culturais; o que tornava o indivíduo 
grego não era sua etnia e sim o seu conhecimento da cultura grega e sua aderência a ela. 
Dioniso é considerado de costumes bárbaros não por não haver vivido a maior parte de 
sua vida na Grécia, mas sim por ter aderido a costumes e culturas “não gregas”. É a 
divindade estrangeira, pois embora nascido em terra grega, torna-se um desconhecido 
de sua própria cultura. É um deus misterioso sempre coberto com uma máscara. Um 
deus que viajou a um mundo exótico e tão sombrio quanto ele próprio; é um deus a ser 
desvendado; a ser descoberto: “Através da máscara que lhe confere sua identidade 
figurativa, Dioniso afirma sua natureza epifânica de deus que não para de oscilar entre a 
presença e a ausência” (DETIENNE, 1988:23). 

Como vimos, o período homérico é o período da política e de um sistema 
aristocrático governado por homens da cidade. Dioniso representa a ruralidade, os 
campos. Podemos concluir então o porquê do deus quase não ser retratado nos poemas 
homéricos e não haver imagens do deus em vasos destes períodos. Dioniso não poderia 
figurar no panteão divino oficial porque não retratava a ideologia dominante, 
estritamente urbana e aristocrática. O mito fundador da cidade de Tebas mostra isso. O 
rei Penteu, representante da aristocracia vigente, não aceitou este culto transgressor. 

Não existem vestígios arqueológicos que representam a imagem concreta de 
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Dioniso que datem antes do século VI. As primeiras imagens em cerâmica do deus são 
vasos coríntios (TRABULSI, 2005: 110) já deste século. Uma hipótese bem provável 
que já foi elucidada neste trabalho para esta escassez de imagens materiais seria a polis 
aristocrática que predominava até o século VI. Primeiramente vamos analisar uma 
informação e guardá-la: Ciro Flamarion Cardoso aponta-nos que a aristocracia que 
ascendeu com a queda da monarquia micênica era detentora da maior parte das terras, 
controlando grande parte do motor econômico grego (CARDOSO, 1987:21). Vamos a 
uma segunda constatação: Dioniso era um deus rural, deus da vegetação, um deus 
essencialmente popular, um deus dos habitantes que viviam nos campos. Juntando as 
duas informações não é difícil percebermos o motivo do dionisismo não ter se difundido 
no período homérico. Não era interessante aos aristocratas detentores do poder que um 
culto popular e, principalmente, ruralizado, se difundisse na polis. Dioniso até o século 
VI era um “deus clandestino”, cultuado somente por festejos populares rurais, longe das 
oficialidades religiosas da cidade aristocrática e foi utilizado como solvente dos ideais 
aristocráticos, quando da ascensão de governos tirânicos em toda a Grécia e sobretudo 
em Atenas (TRABULSI, 2005:118), pois este será difundido na polis somente após a 
ascensão das tiranias. 
 Uma série de documentos é particularmente intrigante quando estudamos a 
religiosidade grega. Trata-se dos Hinos Homéricos. Estes hinos foram redigidos em 
épocas diferentes da antiguidade e estão espalhados por diversas obras; inclusive em 
obras modernas, como a Epístola crítica 1, datada de 1781 de David Ruhnken, que 
reuniu vários destes hinos. São trinta e sete hinos redigidos em hexâmetros, cada um 
honrando a uma divindade distinta; foram atribuídos a Homero pela tradição 
manuscrita. Todavia os estudiosos de filologia e lingüística não atribuem mais estes 
hinos a Homero, já que as formas de escrita diferem, sugerindo que as épocas em que 
foram escritos os hinos diferiam umas das outras. Acreditamos que os hinos foram 
atribuídos ao aedo porque estes também detinham uma tradição oral, com rapsodos que 
os recitavam na ágora, como uma referência a antiga recitação pública dos épicos 
homéricos (LESKY, 1995: 106-107). Na introdução de sua tese de doutorado, José 
Marcos Mariani de Macedo aponta-nos que os Hinos Homéricos eram utilizados como 
prefácio à récita dos épicos (MACEDO, 2007:1); esta tese reforçaria a tradição oral 
destes hinos. 

Albin Lesky foi um dos poucos historiadores a fazer alguma referência a esses 
hinos, já que eles não são muito utilizados pelos historiadores da antiguidade. José 
Antonio Dabdab Trabulsi em sua obra nem sequer menciona o Hino Homérico a 
Dioniso. Consideramos que o hino é uma fonte importante para o estudo do dionisismo, 
já que retrata alguns aspectos essenciais da representação do deus durante a antiguidade. 
Embora não se saiba quem o escreveu e em que época foi escrito não deve ser ignorado. 
Também é de extrema dificuldade a datação da compilação que chegou até nós. 
Contudo os autores chegaram a certo consenso da data que os hinos foram recitados 
pela primeira vez: “Burkert e Janko, de forma independente, chegaram à mesma 
conclusão, e sugerem a data de 523 ou 522 a.C, quando Polícrates, tirano de Samos, 
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celebrou em Delos (...) um vestival ao mesmo tempo pítico e délico (...).” (MACEDO, 
2007:7).  

O hino que trataremos aqui narra a captura de Dioniso por piratas3 salteadores 
que, pensando que o deus seria algum príncipe, planejaram pedir o resgate ao rei seu 
pai. Já no primeiro verso do hino temos os dizeres: “Em volta de Dioniso, de Sêmele 
magnissigne o filho” (v. 1) aí temos mais um indício que vem a somar com a versão de 
Dioniso filho de Semele, a mais aceita pelo imaginário helênico. Os últimos versos do 
hino também tratam da mãe do deus em forma de um diálogo entre Dioniso e o piloto 
da nau; curioso é o hino iniciar-se e encerrar-se tratando da mesma questão: 
 

sou eu Dioniso magnifremente que gerou mãe 
Cadméia Sêmele de Zeus em amor desposada. 
- Saudações, filho de Sêmele formosa, nem há como 
de ti esquecido com doçura mundificar-se o cantar (v. 56 – 59)  

 
A relação de Dioniso com outra divindade, o deus dos mares Poseidon, pode ser 
encontrada já a partir do segundo verso da narrativa: 

 
Lembrar-me-ei como luziu na praia do sal infatigável 
Sobre o quebra-mar na imagem de jovem homem 
no primeiro viço e bela circunvolvia a cabeleira (v. 2 – 4) 

 
A alegoria de Dioniso com o mar, além de nos remeter a Poseidon, nos remete 

também ao elemento úmido que permeia as representações de Dioniso. A imagem de 
Dioniso é jovem e não condiz com a representação do deus em sua origem, no período 
arcaico4; esta conclusão reforçaria a datação do hino do período clássico ou até do 
helênico, quando o deus passou a ter uma imagem jovial e muitas vezes até infantil. Dos 
versos dezenove ao vinte e um podemos comprovar que Dioniso não é um deus do 
primeiro panteão e pouco lembrado pelos mortais; quando um dos marinheiros percebe 
que capturaram um deus, este avisa os companheiros remetendo-se a outras divindades, 
mesmo vendo Dioniso a sua frente, parecendo não conhece-lo: 

 
pois ou Zeus é este, ou o de argênteo arco Apolo 
ou Poseidon,, porque não aos mortais homens 
é símil, mas aos Deuses que têm o palácio Olímpio. (v. 19 – 21) 

 
 Uma questão curiosa aparece no verso onze; vamos à análise: trata-se do 

momento da captura do deus pelos marinheiros. Quando estes avistam o jovem na água, 
                                                 
3 Yvon Garlan (1991) aponta-nos a diferença no conceito de pirata na modernidade e na antiguidade. Oriundo do grego 
peirataï, os piratas foram comuns na antiguidade pela impossibilidade de fiscalização do Mediterrâneo por parte dos 
impérios. Estes homens mercenários possuíam uma função social, pois por várias vezes foram contratados em tempos 
de guerra por conhecerem bem a costa marítima. Porém não eram deixados de serem vistos como bandidos e não-
cidadãos.  
4 No período arcaico, Dioniso é representado como um homem maduro, barbudo e cabeludo, por vezes rústico. 
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clamam: “parecia-lhes ser filho dos nutridos por Zeus reis” (v. 11). Com o nascimento 
de um corpo político na polis no período arcaico os governantes deixaram de ser 
encarados como divinos, como acontecia nos períodos micênico e homérico. Sabemos 
também pelos estudos que já foram realizados que estes hinos foram escritos no período 
clássico ou até no início do período helênico. Então deveríamos concluir que esta 
questão do governante como não divino já deveria estar muito bem enraizada no 
imaginário destes períodos, vários séculos após. Porém não é o que percebemos neste 
hino, pois os marinheiros acreditam que seja algum nobre descendente de alguma 
linhagem divina. Parece que em algumas regiões da Grécia ou para alguns autores de 
hinos esta idéia do governante como não divino não estava completamente arraigada, 
como afirmam os historiadores que tratam de política grega. 

No sétimo verso temos: “piratas adiantaram-se velozes sobre o víneo mar” (v. 
7), aliando elemento úmido – o mar – com o elemento vegetal – o vinho produzido pela 
vinha. Do trigésimo quinto verso os trigésimo sétimo percebemos outra relação de 
Dioniso com o vinho: 

 
vinho primeiro através do veloz navio negro 
suavipotável soniflui bem olente e erguia-se odor 
imortal e a miração pegou a todos os nautas ao virem (v. 35 - 37) 

 
Dos versos trinta e oito a quarenta e dois temos a principal representação do 

deus com o elemento vegetal – ligando-se a Deméter, por exemplo – quando Dioniso 
exala o ódio pelos marinheiros que o haviam prendido junto ao mastro do navio: 

 
e já no ápice da vela estendeu-se toda 
a videira aqui e ali e suspendiam-se muitos 
cachos e em volta da vela enrolou-se a negra hera 
luxuriosa de flores e gracioso o fruto sobre-ergueu-se 
e todas as cavilhas tinham coroas e quando viram (v. 38 – 42) 

 
Percebemos nesta passagem que Dioniso não usa o vegetal somente para fecundidade e 
alegria, mas também como forma de ataque àqueles que não lhe querem bem. Esta 
atitude violenta de Dioniso com quem não o respeita será retratada por Eurípides na 
peça As Bacantes. Porém Dioniso é bondoso com aqueles que o respeitam. O deus 
transforma os marinheiros em golfinhos, mas poupa o piloto, pois este desde o início 
dizia-se contra o rapto do jovem e belo rapaz: “- Coragem!, divino guia, grato ao seu 
ânimo” (v. 55).  
 Um ato curioso no hino é o zoomorfismo. No verso quarenta e quatro Dioniso 
transforma-se em leão para castigar os marujos: “levar para a terra e ele leão se lhes fez 
no navio” (v. 44). A relação de Dioniso com o leão nos é estranha; embora o deus em 
alguns lugares fosse representado como um touro (VENERI, 1981:414) – uma alusão a 
um possível zoomorfismo – desconhecemos outra fonte que alia a representação 
dionisíaca com a imagem de um leão, embora Marcel Detienne na obra Dioniso a Céu 
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Aberto cita o leão como uma das metamorfoses de Dioniso, juntamente com o touro e o 
leopardo (DETIENNE, 1988:31). Temos em outra obra de Detienne, Dionysos mis à 
mort, Dioniso aliado à imagem de uma pantera (DETIENNE, 1998:51). Podemos então 
concluir que a imagem do leão nesta fonte seria talvez uma representação imagética 
isolada em algum local específico ou em certa época – já que não temos como definir o 
local nem a data exata de escrita do hino – que se perdeu por algum motivo e que 
poderia haver muitas outras fontes com outros animais – como nos aponta Detienne – 
que não chegaram até nós. Outra passagem que reflete o zoomorfismo é quando o deus 
castiga seus raptores, transformando-os em golfinhos. Possivelmente o zoomorfismo 
permeava o imaginário da época e do local onde o hino foi redigido: 
 

e agarrou o chefe e para fora ao evitarem a má parte 
todos à uma pularam, quando viram, no sal divino 
e golfinhos nasceram, mas do piloto teve piedade (v. 51 – 53) 
 

Falemos agora sobre o período arcaico, período das tiranias, primordiais para 
Dioniso. Trabalharemos a cidade de Atenas primeiro por ser a cidade-estado que mais 
fontes nos legou e também por uma questão de espaço no trabalho. Porém é 
imprescindível ressaltarmos que muitas outras tiranias aconteceram em todo o território 
grego e seria errôneo de nossa parte creditar menos importância a estes governos; a 
questão de adentrarmos fundo na tirania de Pisístrato e de seus filhos foi uma questão de 
opção por entendermos que esta tirania foi de extrema importância para o dionisismo, 
pois foi a forma de governo que mais o difundiu. É importante deixar claro que na 
época arcaica Atenas ainda não conhecia seu apogeu, pelo contrário, antes das guerras 
pérsicas Atenas era muito mais atrasada que a maioria dos centros helênicos (LEVI, 
1991:30) 
 Sem dúvida a principal mudança estrutural ocorrida neste período foi a 
emergência econômica de novos grupos da sociedade grega.  Mas como este segmento 
social que até então estava subjugado à aristocracia enriqueceu na passagem de um 
século para outro? Os historiadores apontam-nos alguns fatores que foram 
determinantes. A primeira delas seria a origem da colonização grega que, embora 
tenham muitas versões, transformou os valores e conceitos econômicos até então 
vigentes na sociedade. Claude Mossé diz que um número de homens que não fazia parte 
da aristocracia – que era essencialmente agrária – lançou-se ao mar para comercializar 
materiais que a Grécia não possuía ou era muito pobre, como o ferro essencial para o 
fabrico de armas e utensílios (MOSSÉ, 1989:103), ou o trigo trazido do Egito. Com a 
invenção da moeda no final do período homérico e sua popularização durante esta 
transição para o período arcaico as trocas comerciais foram facilitadas 
consideravelmente, aumentando assim as transações comerciais e conseqüentemente as 
rotas. Entretanto falar em economia para o período arcaico é demasiadamente 
complexo, pois os pensadores antigos não haviam formado este conceito até antes do 
século IV e é com os filósofos deste período que surge uma reflexão sobre a moeda e a 
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atividade mercantil. Por este motivo não faremos uma longa reflexão do porque os 
“não-aristocráticos” lançaram-se ao mar em busca de novas riquezas. 
 Posteriormente vieram juntar-se a estes mercadores muitos integrantes do 
campesinato que foram arruinados por esta nova prática mercantil, enfraquecendo os 
privilégios aristocráticos (MOSSÉ, 1989:122). Este campesinato se moderniza e 
modifica o conceito de sociedade pastoril. O desenvolvimento pastoril era essencial nos 
século VIII e VII; o crescimento demográfico deste período possibilita um crescimento 
também na produção agrícola, o que propiciou uma certa evolução tecnológica no 
aperfeiçoamento das técnicas (MOSSÉ, 1989:123). Esta evolução agrícola tirou grande 
parte da influência comercial da antiga aristocracia pastoril, que começa a ver seu 
patrimônio definhar. 
 Todavia esta claro para os estudiosos deste período que um outro grupo 
ascendeu com o enfraquecimento da antiga aristocracia: trata-se dos artesãos. A 
cerâmica passa a ser um produto acalentado pelo consumo – haja vista o número de 
centro de produção – pela multiplicidade de formas e pelo aperfeiçoamento da técnica e 
do estilo (MOSSÉ, 1989:124). Estes artefatos passaram a ser utilizados tanto pelos 
comerciantes – como recipiente de transporte de trigo, azeite ou vinho, ou mesmo como 
utensílio a ser comercializado – como pelo oikos, para função cotidiana. Com a 
popularização da cerâmica – que causou também o barateamento da mesma – as 
famílias passaram a utilizá-la como primeiro utensílio para o cozimento e 
armazenamento alimentar. Já a família aristocrática se vê obrigada a diminuir seus 
filhos, pois a terra era cada vez menor e a partilha em muitos filhos acabaria por tornar 
ínfimo o território herdado por cada um (MOSSÉ, 1989:134-135). Assistimos nesta 
época o começo do endividamento campesino – que culminará com as reformas de 
Sólon – e do declínio aristocrático e da mão-de-obra que para ela trabalhava. Mossé não 
elucida com precisão as causas deste endividamento mas acredita que um dos motivos 
seria a exportação de cereais de outras localidades, resultando em um colapso da 
produção local (MOSSÉ, 1989:137). 
 Outra causa de extrema importância – para alguns de principal importância – 
para a transformação ocorrida no início do arcaísmo não é determinantemente 
econômica, mas social. Trata-se da chamada reforma hoplítica. A primeira 
representação de uma falange hoplítica trata-se do vaso corinto oinochoe Chigi, datado 
do século VII (MOSSÉ, 1989:141). Podemos concluir então que no século VII a falange 
já existia e, como até este momento não se encontrou nenhuma representação anterior a 
este século, temos de dar como certo que a falange surge aí. 
 Uma parte da população helênica que transformou de forma significativa suas 
finanças com o comércio passaram a investi-la na compra de armamentos e armaduras e 
compuseram um exército de conquistas; eram os hóplitas, que compravam o metal 
trazido por mercadores para seus armamentos e ofereciam seus serviços em guerras e 
batalhas, exercendo assim uma manutenção do novo sistema vigente. Este exército 
colaborou para o esfacelamento da já arruinada oligarquia pastoril, uma vez que 
ajudaram no estabelecimento das tiranias em toda a Grécia. Embora a falange não tenha 
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um caráter revolucionário, Trabulsi aponta que ela propiciou um meio dos descontentes 
se fazerem ouvir. O controle dos hóplitas pelos tiranos fizeram com que aqueles 
servissem indiretamente como desagregadores do monopólio aristocrático (TRABULSI, 
2004:59) 

Trabulsi alerta-nos ainda que não podemos pensar a falange como “classe 
hoplítica” ou “classe consciente de si própria” (TRABULSI, 2004:60); eles foram, na 
maioria dos casos, utilizados por manobras de tiranos para a tomada do poder. Para o 
dionisismo, a reforma hoplítica propiciou o enfraquecimento das bases aristocráticas 
que por sua vez perdeu o poder de controle sobre a religiosidade da polis, fazendo os 
cultos rurais – como o de Dioniso – adentrarem no seio das cidades e serem apropriados 
pelos tiranos, que tinham intenção de alargar suas bases entre os populares e as camadas 
mais pobres. A falange hoplítica foi solidária no sentido de contribuir para este 
processo. 

Todas estas mudanças provocaram um colapso na economia e na sociedade 
aristocrática, provocando uma instabilidade política que propiciou a subida ao poder do 
primeiro político ateniense efetivamente conhecido por nós: Drácon. Este legislador, 
embora tenha elaborado algumas leis relevantes, não solucionou a questão mais 
complexa e profunda que nasceu deste colapso – a crise no sistema econômico agrário; 
é daí que surge o principal legislador ateniense: Sólon. Sólon, ainda segundo Peter 
Jones, foi nomeado árkhon5 em Atenas por volta de 594-93, já no século VI (JONES, 
1997:7). Por sua tentativa de legislar para todos, alguns autores crêem que foi de Sólon 
que nasceu a democracia (BIGNOTTO, 1998:33) ou que durante a legislação deste a 
Grécia viveu a própria democracia (GLOTZ: 1989:87). Não partilhamos da idéia de que 
Sólon instalou a democracia ateniense ou que o mesmo foi um democrata. A 
democracia trilhou um relativo lento processo após a tirania dos Pisistrátidas, que parte 
de Clístenes até chegar ao seu principal nome, Péricles. 

Antes de adentrarmos na descrição histórica do período da tirania devemos ter 
como certo o conceito de tirano. Já de antemão devemos ressaltar que o conceito de 
tirano moderno não se aplica ao tirano antigo: “A palavra tyrannos se difundiu na 
Grécia (...) na primeira metade do século VII a.C. O termo foi empregado pela primeira 
vez pelo poeta Arquíloco para se referia a Giges, usurpador do trono lídio.” 
(CONDILO, 2008:19). A estudiosa Arlene W. Saxonhouse, em artigo publicado no The 
American Political Science Review corrobora com a idéia de alguns especialistas em 
lingüística quando do uso da palavra tirano. Para a autora, a idéia de tirano foi sendo 
modificada ao longo dos anos até culminar em um conceito negativo utilizado para 
denegrir governos ou indivíduos participantes da política contemporânea ou até para dar 
a entender que o indivíduo é mal e totalitário, seja na política, em sua vida particular ou 
profissional. Já o tirano grego provém de outro sentido: “O tyrannos é o novo 
governante, o indivíduo que chegou ao poder na cidade por outros meios que não o 
nascimento ou acordo precedentemente estabelecido.” (SAXONHOUSE, 1988:1261). A 

                                                 
5 Elaborados de leis. 
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tirania seria o rompimento com velhas tradições limitantes para a liberdade de ação, 
independentemente de limites biológicos de sucessão. Sendo assim o impulso tirânico 
não foi necessariamente algo mal; poderia indicar uma criatividade e uma liberdade de 
transcender os limites herdados do passado (SAXONHOUSE, 1988:1261) 

José Antonio Dabdab Trabulsi coloca o tirano como um “homem providencial” 
(TRABULSI, 2001:59). Com a crise no sistema sócio-econômico a polis sente-se na 
necessidade de buscar uma nova estabilidade; é nesta hora que o “homem providencial” 
se mostra. Os tiranos gregos foram homens que se aproveitaram da situação instável 
para propor uma nova forma de ação governamental para transformar a sociedade; 
entretanto o que se constata é que estes tiranos – eles próprios membros de uma 
aristocracia – não se comportaram como revolucionários e conservaram a situação já 
existente, porém com outras formas de ação, se aproveitando dos meandros culturais e 
religiosos, principalmente. Claude Mossé, já na primeira página de sua obra La tyrannie 
dans la Grèce antique classifica os tiranos como demagogos (MOSSÉ, 2004:1), 
indivíduos que chegam ao poder utilizando de artimanhas. Veremos passagens destas 
artimanhas relatadas por Heródoto e Aristóteles. Moses Finley, como exemplar 
adaptador da teoria weberiana, caracteriza estes tiranos como políticos profissionais; 
estes fazem da política um modo de vida, todavia esta é uma atividade de segunda 
ordem, pois é utilizada somente como instrumento para realizar objetivos que, em sua 
essência, não são políticos (FINLEY, 1985:119). 

Uma das principais – e únicas, diga-se de passagem – fontes que tratam sobre a 
tirania, sobretudo a de Pisístrato, é a obra Histórias, do historiador grego Heródoto, 
redigida no século V a.C., por isso posterior ao período arcaico. O livro um de sua obra, 
intitulado Clio – todos os livros da obra de Heródoto tinham por título o nome de uma 
Musa presente na religião grega – possui uma descrição da formação política e social do 
período arcaico ateniense, e nas partes cinqüenta e nove a sessenta e quatro o historiador 
descreve a tomada do poder por Pisístrato e as articulações políticas que este teve de 
elaborar para manter-se neste poder. Torna-se complexo analisar o período das tiranias 
em Atenas e em toda a Grécia de uma forma geral porque as fontes que relatam este 
período são tardias. Além das Histórias, redigida no período clássico temos a 
Constituição de Atenas do período helênico, ambas após o acontecimento das tiranias. É 
necessário um extremo cuidado ao lançar mão das afirmações contidas nestas obras por 
estarem repletas de juízos de valor contidos em uma época distinta daquela do momento 
que relatam. Um dos maiores clássicos publicados até nossos dias que tratam da fonte 
por nós utilizada é o livro El Espejo de Heródoto: ensayo sobre la representacion del 
outro, do francês François Hartog. Nesta obra o autor trata da questão da representação 
que Heródoto faz do que viu e ouviu em suas viagens e como este tratou de transcrever 
suas impressões para sua obra; portanto o que trataremos aqui é como Heródoto 
“representou” a história grega (HARTOG, 2002:291). 

Temos de ter a consciência que tratando desta obra como fonte não devemos 
acreditar que estaremos conhecendo veridicamente os fatos históricos gregos; o que 
devemos saber é que estaremos analisando como Heródoto viu essas veridicidades 
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históricas e quais impressões particulares este deixou quando descreveu o que viu e 
ouviu. Mas temos de ter ciência que Heródoto não era desprovido de uma crítica sobre 
os depoimentos que colheu, crítica que não parte somente dele, mas de muitos 
pensadores da época. A crítica histórica surge na Grécia no século VI (MOMIGLIANO, 
2004:55) – este que estamos analisando historicamente – e embora Homero, por 
exemplo, não possa ser considerado um pensador da construção de uma historiografia 
grega, é certo que seus poemas influenciaram as reflexões posteriores de escritores na 
construção de suas narrativas históricas. 

Vamos a partir de agora aos processos históricos: com uma Atenas sem 
governante, três líderes criaram suas facções para a disputa do poder na polis, sendo 
Mégacles o representante das pessoas do litoral (paralianos) – do ghéne dos 
alcmeônidas e representando a parte moderada dos habitantes, afeitos ao comércio e os 
artesãos ricos da costa – Licurgo o representante das pessoas da planície (pedionomós) – 
do ghéne dos eteobutades e representante da aristocracia tradicional (MOSSÉ, 1982:16-
17) e a terceira com Pisístrato, representante dos habitantes da montanha (diácrios). É 
encontrada demasiada dificuldade em definir o que seriam estas facções, por tratarem-se 
de conceitos políticos desconhecidos pela política contemporânea; debruçar-se na 
tentativa de defini-las seria um caminho fácil e perigoso para o anacronismo. Nas 
palavras de Jean-Pierre Vernant eles: “Traduzem um conjunto complexo de realidades 
sociais que nossas categorias políticas e econômicas não encobrem exatamente.” 
(VERNANT, 1986:70) 

Pisísitrato ganhara grande renome na guerra contra Mégara e foi colocado como 
um exemplo de soldado ateniense. Era um representante da oligarquia embora fosse 
filho de pai pouco abastado, como aponta-nos Heródoto (I, 59); porém já elucidamos 
que as relações de poder na antiguidade não eram determinadas pelos fatores 
econômicos. Percebemos em Heródoto como Pisístrato aproveitou a oportunidade 
quando da desavença entre as duas primeiras facções: “Então Peisístratos, aspirante ao 
poder soberano, organizou uma terceira facção, reuniu adeptos e se apresentou como 
defensor dos habitantes da montanha.” (I, 59). José Antonio Dabdab Trabulsi aponta 
que, ao contrário de Sólon, que agiu em uma situação que motivou a sua chamada, 
Pisístrato teve de “criar” uma situação para dar condições de suas ações (TRABULSI, 
2001:62); esta aí um claro exemplo de “homem providencial”. 

Na mesma parte temos a representação do tirano demagogo que Mossé teorizou: 
“Ele [Pisístrato] recorreu ao seguinte estratagema: ferindo-se a si mesmo e aos seus 
mulos, ele levou seu carro até a ágora, onde contou que havia escapado de seus 
inimigos, desejosos, segundo disse, de matá-lo enquanto ia para o campo” (I, 59). 
Pisístrato foi demagogo desde o começo de sua vida política, aproveitando-se de 
instabilidade econômica e social da população: “Com efeito, é evidente que, embora 
Pisístrato recrute seus primeiros partidários entre as pessoas da Diacria – onde se 
localizavam seus bens patrimoniais – muito cedo vai granjear o apoio de todos os 
descontentes, independentemente de sua origem geográfica.” (MOSSÉ, 1982:17) 

Heródoto nos da na parte sessenta da obra a única informação sobre manipulação 
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popular através da religiosidade grega – o historiador estava muito mais preocupado 
com as questões políticas em si, e embora soubesse das transformações religiosas que 
ocorreram neste período, Heródoto não se atenta para estes acontecimentos – e é 
perceptível sua indignação quando o povo ateniense é manipulado tão facilmente. 
Mégacles traça um plano para colocar Pisístrato dentro da polis ateniense: veste uma 
mulher como se fosse a própria Atena, trazendo Pisístrato de volta a polis. Heródoto fica 
abismado com a ingenuidade dos atenienses e tece sérias críticas ao povo (I, 60). 
 O caso é que percebemos como a religiosidade estava presente no cotidiano 
grego e que, diferente da modernidade, os gregos acreditavam que os deuses estavam 
materialmente presentes entre a população. Percebemos também que a ajuda de 
Megacles representava que parte da aristocracia oligárquica apoiava um alargamento na 
política na polis. Porém Pisístrato não demorou muito para ser exilado novamente. Um 
oráculo que o tirano consultou disse que uma maldição estava presente entre os 
alcmeônidas e este não poderia ter um filho descendente deste ghéne, pois seu governo 
também seria amaldiçoado. Por isso o tirano não manteve relações sexuais normais com 
sua esposa. Esta situação causou a ira de Mégacles, o que ocasionou o exílio do tirano 
pela segunda vez. 

A parte sessenta e cinco do primeiro livro das Histórias é a última que faz 
menção à Pisístrato; nela temos uma narrativa relativamente rica das posições tomadas 
pelo novo governante para firmar os alicerces de sua tirania, desde exílio de seus 
inimigos até seqüestro dos filhos dos atenienses resistentes ao seu governo (I, 63). 
Camila da Silva Condilo, em sua dissertação de mestrado, elucida a discussão presente 
na historiografia que trata de Heródoto sobre a opinião do historiador grego acerca da 
tirania. Temos que entender que o conceito de historiador para os gregos desta época 
estava pautado na coleta de fontes buscando o caminho da verdade. Desta forma o 
historiador seria o “juiz” quando da coleta destes dados (CONDILO, 2008:21). 
Concordamos com Condilo quando afirma que, diferente de Tucídides, Heródoto não 
possui uma clareza em suas opiniões acerca do que escreve, muito devido a estar em um 
momento de transição do pensamento mítico para um pensamento político-racional 
(CONDILO: 2008:94). Percebemos também que poucas são as passagens no texto de 
Heródoto que se referem aos tiranos de uma maneira negativa; na maioria das passagens 
Heródoto narra os fatos, porém sem um juízo de valor agudo. Bem diferente é o caso da 
Constituição de Atenas, por tratar-se de um tratado político-filosófico escrito por um 
filósofo que vivia em um contexto distinto daquele de Heródoto e já arraigado pelo 
pensamento racional do século IV. 

A outra fonte por nós analisada é a obra Constituição de Atenas, que 
consensualmente os historiadores creditam sua autoria a Aristóteles. Esta obra, escrita já 
no período helênico, é ainda mais tardia do período que ela pretende abarcar do que as 
Histórias; porém Aristóteles foi um leitor de Heródoto e bebeu da fonte do historiador 
para compor sua obra. As mesmas questões que vemos nos historiadores em relação ao 
escritor da Ilíada e da Odisséia vemos também em relação ao escritor da Constituição 
de Atenas. Claude Mossé, em algumas de suas obras cita “o escritor da Constituição de 
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Atenas” e não o nome de Aristóteles. A questão é que independentemente do autor – 
que poderia ainda ser um discípulo de Aristóteles – temos nesta obra um panorama 
muito específico concernente à ação legisladora – nomothesía – e aos atos políticos que 
abalaram Atenas em um espaço de mais de duzentos anos – séculos VI e V. 

Aristóteles, neste trabalho, tem a intenção de reunir tudo o que já foi escrito 
sobre a política ateniense que se tornou digno de relevância e o que não se poderia 
descartar, de acordo com o julgamento do filósofo. Diferentemente do que podemos 
perceber na obra de Heródoto, a Constituição de Atenas possui um outro caráter 
narrativo. O pensamento racional de Aristóteles faz com que este isente os deuses ou as 
forças não humanas no rumo da escrita da história política ateniense, escrita esta muito 
comum no século IV, onde a filosofia já havia se instaurado no pensamento helênico. 

No fragmento treze Aristóteles nos dá a mesma informação que Heródoto sobre 
as três facções políticas, porém já emite uma opinião diferente: os homens da planície 
são os oligarcas, os do litoral os moderados e os da montanha os democratas (MOSSÉ, 
1989:179), provavelmente conceitos utilizados durante o período helênico e não durante 
o próprio período arcaico 
 

4. Havia três facções: uma da praia, liderada por Mégacles, filho de 
Alcméon, e que parecia sobretudo perseguir o regime do meio; uma 
da planície, que almejava a oligarquia e era conduzida por Licurgo; a 
terceira era a da montanha, tendo Pisístrato à frente, o qual, ao que 
parece, era o mais popular. (XIII, 4) 

 
Mossé nos diz que Aristóteles credita à Pisístrato uma possível democracia; o filósofo 
utiliza o termo popular (δοκων), que pode dar a noção de democrata conforme o 
contexto. O fato é que Aristóteles possa ter afirmado a democracia da montanha 
lançando mão de um conceito que ele já havia tomado ciência – durante o período 
clássico – diferentemente dos homens da montanha do século VI, anterior ao processo 
democrático. Heródoto não nomeia a ideologia política das facções por não possuir um 
pensamento político e filosófico que abarcaria estes conceitos, embora já conhecesse a 
democracia. 

No fragmento dezesseis – o mais longo que trata sobre a figura de Pisístrato – 
verificamos um elogio de Aristóteles acerca do governo do tirano: “2. Pisístrato (...) 
administrava os negócios da cidade com moderação, e antes como cidadão do que como 
tirano.” (XVI, 2). Aristóteles ainda enumera que o tirano era humano, brando, clemente 
aos infratores e até adiantava empréstimos a quem se encontrava em dificuldades no 
cultivo da terra. Embora tivesse havido estes elogios, vemos que a visão política do 
século IV, legitimada pelo pensamento aristotélico não enxergava o tirano como um 
indivíduo digno de cidadania, já que o apogeu da idéia de cidadão dá-se em plena 
democracia do século V. Continuando com a análise do governo tirânico, Aristóteles 
reflete sobre as intenções de Pisístrato ao agir com tanta bondade e serenidade com os 
habitantes da zona rural, pois ao mesmo tempo em que estes indivíduos não 



 22

permanecessem na cidade não questionariam sobre os serviços públicos e o rendimento 
de produtos rurais da cidade aumentaria e em conseqüência seus rendimento, pois 
Pisístrato cobrava o dízimo da produção (XVI, 3, 4): 
 Desta forma Pisístrato poderia promover a manutenção de seu poder sem 
precisar utilizar a força armada e sem os riscos de uma crise interna e a possibilidade de 
um confronto entre citadinos e camponeses, acontecimento que abalaria seu governo, 
como abalou o de Sólon6. É importante também a ciência de que Pisístrato aumentou a 
participação política de grupos menos abastados – como os têtas – tendo permitido que 
participassem mais ativamente da assembléia. Desta forma o tirano distribuía o poder, 
mas na verdade enfraquecia todas as forças; esta falsa noção de poder propiciou que 
nenhum indivíduo ficasse mais poderoso que outro, garantido assim a soberania da 
tirania. Com estas atitudes moderadas não é a toa que Pisístrato tenha permanecido no 
poder até sua morte. 
 Juntamente com esta ebulição política a religiosidade sofre uma profunda 
transformação em sua configuração: grosso modo, ela modifica-se de aristocrática para 
popular. Porém o processo não pode ser explicado tão levianamente. Embora a tirania 
de Pisístrato fosse moderada, era sim uma tirania que atendia os interesses de uma 
aristocracia – mesmo que esta já não fosse a mesma aristocracia de outrora. Pisístrato 
ergueu várias obras e promoveu vários festejos em homenagem a deusa Atena, 
divindade políade por excelência; porém estabeleceu também uma “liberdade” quanto 
ao culto de divindades; deuses que anteriormente eram veementemente proibidos pela 
polis aristocrática passaram a ser cultuados livremente, mesmo entre os segmentos 
menos abastados: “(...) os agricultores podiam contar com a ação do tirano ‘demagogo’, 
que lhes oferece outros remédio, inclusive a possibilidade de rezar para outros deuses, 
deuses que fossem sentidos como mais ‘seus.’” (TRABULSI, 2004:93) 

 Ao tomar a atitude de aproximar os ritos chtônicos para o seio da polis, 
além de aproximar a própria população rural da vida urbana, Pisístrato também passa a 
ter sob controle diversos ritos que antes eram praticados longe do conhecimento dos 
governantes. Um rito rural não sofria o mesmo controle social de um rito praticado em 
um ambiente urbano, fugindo ao controle do governante. Trazendo o culto cthônico de 
Dioniso para dentro das muralhas da polis Pisístrato obtém uma dupla vantagem: ao 
mesmo tempo em que transforma este culto em uma resistência aos antigos ideais 
aristocráticos ele também traz para perto de sua regência um culto que não fazia frente 
ao poder oficial. Dioniso é integrado no sistema da cidade ao mesmo tempo em que é 
favorecido por ele com inúmeros incentivos artísticos. 
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