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RESUMO 

A presente monografia tem como problema central arquitetar meios para 

defender a manía, traduzida como loucura divina, como forma de transgressão da pólis 

ateniense no século Va.E.C.. Para tal, faz-se necessário utilizar a tragédia de Eurípedes, 

“As Bacantes”. Portanto, o objetivo deste trabalho é lançar mão de um novo olhar sobre 

a Atenas Clássica, pensando não só a participação das mulheres na celebração ao deus 

Dioniso, como alguns já fizeram, mas a manía como forma de transgressão das normas 

políades. 

 

ABSTRACT 

The present paper has its central issue in orchestrating ways to defend the mania, 

translated as divine insanity, as a manner of transgression of the Athenian polis from the 

5
th
 century B.C.E. To achieve such aim, it proved necessary to make use of the tragedy 

“The Bacchae”, by Euripides. Therefore, the aim of this paper is to provide a new look 

on Classic Athens, considering not only the participation of women in the celebration to 

god Dionysus, as some have done before, but also the mania as a way of transgressing 

polis ground rules. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como proposta a identificação das formas subversivas, 

ou de transgressão, que aparecem nos cultos dionisíacos do século V a.E.C.. Para que o 

objetivo do trabalho seja contemplado, se faz necessário desenhar as normas políades do 

século em questão, para posteriormente fazer uso da tragédia de Eurípedes: “As 

Bacantes”. A tragédia será utilizada para identificar a loucura como forma de subversão 

das leis vigentes, será a parte crucial de nossa pesquisa, afinal, a narrativa da tragédia 

será utilizada como forma de expressão cultural.  

Antes de discutir a utilização da literatura como fonte, é preciso diferenciar Mito 

de mitologia, pois o que aqui, muitas vezes, se identifica como mito é, na verdade, 

mitologia. Parece um problema epistemológico ignorável, mas que para não ocorremos 

numa linha inquestionável sobre a narrativa mítica, torna-se necessário. (VERNANT, 

1999) Pois, enquanto o mito é uma revelação, uma experiência que não pode ser dita, a 

narrativa mítica nada mais é que um discurso sobre o que ocorreu neste tempo mítico, a 

questão é que todo o discurso vem impregnado de intenções, de visão sobre a coisa em 

si, de opinião e de lógos
1
. 

Mitologia não é coletânea de mitos (como a tradição positivista a viu), mas 

mitosofia, que se expande aos mais diversos aspectos do questionamento do 

espírito e se detém com primazia ali onde se tecem as relações entre o 

antropológico e o ontológico, de modo a podermos falar em uma 

ontoantropologia. (CAMELLO, 2009, p. 3) 

A partir deste argumento, Jean-Pierre Vernant conclui que “as tragédias, bem 

entendido, não são mitos” (VERNANT, 1999, p.XXI). Diferente do mito, não é mais a 

moîra (o destino) quem guiará o enredo da tragédia, pelo contrário é a necessidade da 

pólis que determinará o enredo trágico. Contudo, a tragédia não deixa de ter em si traços 

do mito, afinal, não foi por acaso que Aristóteles a chamava de “mito trágico”. 

No conflito trágico, o herói, o rei e o tirano ainda aparecem bem presos a 

tradição heróica e mítica, mas a solução do drama escapa a eles: jamais é 

dada pelo herói solitário e traduz sempre o triunfo dos valores coletivos 

imposto pela nova cidade democrática. (Ibid., p. XXI) 

A utilização da tragédia, enquanto fonte literária, só foi possível a partir da 

problematização dos métodos históricos. Começar o trabalho historiográfico sem 

rememorar a importância dos Annales para que este seja feito, seria como deixar uma 

fenda em nossos estudos. Afinal, os Annales serviram de ruptura para a história factual, 

chamada de positivistas, os historiadores tradicionais fazem da história um local de 

                                                             
1 “lógos traduz-se por palavra dita, palavra diálogo, não correspondendo com precisão à palavra quando 

esta é disposta como escrita” (ANDRADE, 2001, p. 81) 
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grandes heróis e eventos. Foi Marc Bloch e Lucien Febreve criaram, em 1929, a revista 

“Annales d´histoire économique et sociale”, abrindo um leque de opções, passou-se a 

acreditar numa história que pudesse não só se estabelecer enquanto ciência, mas 

estabelecer, também, um maior diálogo com as demais áreas (BLOCH, 2001). Dando 

espaço para que na década de 1960, junto com as discussões marxistas, houvesse a 

história social, e, posteriormente, a história cultural, que dá ao historiador a 

possibilidade de firmar laços com a literatura.  

A nova história, destituída de um compromisso com a verdade, traz em sua 

abordagem a utilização da literatura como recurso de pesquisa. Contudo, o 

descompromisso que a história tem com a verdade a torna obra literária? As fontes 

históricas, essenciais para o ofício do historiador, estão sujeitas a inúmeras 

interpretações plausíveis em sua tarefa de reconstruir realidades. A partir disso, parece 

válido considerar o critério de verossimilhança, em detrimento do conceito de verdade, 

sem que haja o abandono do compromisso com as evidências encontradas no decorrer 

da pesquisa histórica. Percebe-se, portanto, a presença da ficcionalidade e o uso da 

imaginação na história, ainda que limitado, para completar possíveis lacunas que os 

indícios venham a apresentar (PESAVENTO, 1995, p. 116). Dessa maneira, se 

estabelece uma vital associação entre a Literatura e a História, na qual a primeira não 

possui uma posição inferior à segunda, mas assim como ela, permite esclarecer e 

reelaborar elementos pertencentes ao âmbito social. Assim, a literatura é um 

instrumento em potencial sobre a vida cotidiana dos homens e das mulheres ainda que 

elas narrem histórias fictícia; mesmo a literatura, tem um caráter de realidade, pois sua 

narrativa se remete a um tempo histórico que fala sobre o homem da época: “Tudo que 

o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e deve informar sobre 

ele” (BLOCH, 2001, p. 79).  

Assim, a tragédia de Eurípedes será a nossa fonte primaria, não apenas para a 

interpretação do mundo antigo, mas para mostrar a representatividade que Dioniso, o 

deus que iremos estudar, tem na sociedade ateniense e, por conseguinte, no imaginário 

dos homens. Para melhor discorrer sobre o tema, conceituarei o termo transgressão e, 

posteriormente, farei um breve apanhado sobre a fonte principal de nosso trabalho, a 

tragédia “As Bacantes”. 

A transgressão só é possível no mundo da normatização, pois nele está alocado o 

interdito, o que é dito para além do discurso: o interdito é o que está dito nas entrelinhas 
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do que é dito. Por exemplo, quando falamos que é proibido uma mãe matar o filho, 

como no caso das Bacantes, só o dizemos por que esta ação é uma ação possível. 

Segundo Bataille, o interdito é o limiar para além do qual os aspectos transgressores são 

possíveis (BATAILLE, 2013, p. 89. Para este autor “a transgressão organizada forma 

com o interdito um conjunto que define a vida social” (BATAILLE, loc. cit.). O que 

está sendo posto aqui é “simples”, a desordem está fundamentada na ordem; a lei 

estabelece que o derramamento de sangue entre parentes é um crime gravíssimo, no 

entanto, a impulsividade humana, a loucura instaurada no momento da manía, faz com 

que o homem transgrida o que foi dito, ultrapasse o limiar da ordem. Lei que só existe 

por conta do interdito, ou seja, do ato de transgredir. “A desgressão excede, sem o 

destruir, um mundo profano de que é o complemento” (ibid., p. 91). Assim, ao 

transgredir, o homem desfrutara do mundo sagrado.  

Mas, o que seria o sagrado? Mircea Eliade, em sua obra “O sagrado e o profano”, 

descreve o sagrado da seguinte forma: “ora, a primeira definição que se pode dar ao 

sagrado é que ele se opõe ao profano” (ELIADE, 2010, p. 13). Assim, o sagrado em 

oposição ao profano, seria justamente o contrário de tudo aquilo que é profano em sua 

totalidade. Afinal, “o sagrado manifesta se sempre como uma realidade inteiramente 

diferente das realidades “naturais”” (Ibid., p. 12), estando ele disperso no campo do 

sobrenatural. O sagrado se apresenta ao homem por meio de sua manifestação: “o 

homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo 

absolutamente diferente do profano” (ELIADE, 2010, p. 13), desta forma, o sagrado 

independeria do profano para existir. Porém, ao se manifestar no mundo, através da 

transgressão, ou de qualquer outro meio, o sagrado não destrói este mundo que é 

profano, mas instaura sobre ele algo caótico, diferente do que é. 

Para quem não conhece o mito das “Bacantes”, a história é encenada em Atenas, 

por volta do ano 406 antes de nossa era, nesta época nosso autor já havia falecido, sendo 

esta a última obra de sua autoria. Sabemos que a história se passa na cidade de Tebas, 

porém, é certo afirmar que o enredo envolve a pólis ateniense, afinal é lá que o mito 

será encenado. A tragédia conta a chegada de Dioniso, neto de Cadmo, e filho de Zeus e 

Sêmele. Segundo o enredo, a estirpe cadméia não o reconhece como deus, ignora e 

ironiza o fruto desta copula: Dioniso. Por este motivo, o deus lança sua fúria sobre a 

cidade, que, por sua vez, se epidemiza da loucura dionisíaca. 

Primeira cidade na Hélade, foi Tebas que soltei ululante! As mulheres revesti 

da pele do corço e em suas mãos depus o tirso, dardo de hera envolto. Já que 

as irmãs de minha mãe – as que menos o deviam ter feito – diziam que 
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Dioniso não nascera de Zeus, e que Sémele, seduzida por qualquer mortal, ao 

grande deus imputava a mácula em seu leito (astuciosa mentira de Cadmo!), 

e que de haver propagado as falaciosas núpcias a fulminara Zeus, por isso 

mesmo para fora de portas as toquei com o aguilhão da insânia. 

(EURÍPEDES, vv. 23-43) 

As mulheres, então, vão até a montanha saudar “Évoe!”, Dioniso, mas, as 

corriqueiras notícias de loucas e assassinas mulheres pelos montes, impulsiona a 

curiosidade de Penteu, rei tebano e principal negador do culto a Dioniso. Instigado por 

sua curiosidade, Penteu cai na armadilha do deus, que, vestindo-o de mulher e levando-

o para ver as Bacantes, o manda direto para a morte. O que está em jogo na tragédia é 

“o confronto entre a lucidez do delírio divino que toma de assalto as mulheres de Tebas, 

e a razão delirante sobre a qual se constrói a autoridade de Penteu” (ANDRADE, 2001, 

p. 74). Deste modo, “a loucura das bacantes, correndo pela montanha ao lado das feras, 

caçando e despedaçando gado com as mãos, entra em conflito com a lógica política de 

Penteu” (Ibid., p. 74). 

Neste trabalho, a peça de Eurípedes será usada para relatar a transgressão 

existente a partir da loucura aderente das mulheres aos cultos a Dioniso. Assim, no 

primeiro capítulo será retratada a cidade de Atenas, seus costumes, suas leis, a tirania de 

Pisístrato, este que dará início às apresentações das narrativas trágicas, e, por fim, 

trataremos da decadência trágica, ou como nos diz Nietzsche, a morte trágica. 

Posteriormente, no capítulo dois, será necessário traçar a apresentação do deus Dioniso, 

personagem trabalhado durante a monografia. O deus é o símbolo da transgressão, 

portanto, este capítulo será destinado não apenas a mostrar a transgressão existente no 

deus, mas contar sua trajetória mítica. Após o entendimento de quem é Dioniso, de qual 

é seu mito e de suas formas, é preciso explicar o que é a manía, a loucura, que se abate 

em Tebas. A questão é: o que é essa epidemia que se abate sobre a cidade? A quem ela 

atinge? Onde está a transgressão dos cultos? Assim, no último capítulo, terá como 

objetivo explicar o que é a manía, loucura que se abate sobre as bacantes, seguidoras do 

deus Dioniso. 

O estudo de Dioniso está sempre vinculado ao estudo da obra de Eurípedes, 

uma vez que não se tem muita documentação acerca do que foi o culto a este deus. 

Assim, trabalhos como o da historiadora Marta Mega de Andrade, do sociólogo Marcel 

Detienne, do historiador Eric Dodds, do antropólogo e historiador Jean-Pierre Vernant, 

dentre outros autores que serão citados ao longo desta monografia, estão imersos no 

universo euripidiano do século V antes de nossa Era. Portanto, todos estes trabalhos que 

estão vinculados ao dionisíaco, mencionaram e analisaram a narrativa de Eurípedes. 
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CAPÍTULO I - EXPLORANDO A HISTORICIDADE DE ATENAS E DO 

TRÁGICO NO TEATRO ATENIENSE 

 

 

Este capítulo tem como objetivo mostrar o lado político e transgressor do teatro 

trágico em Atenas. Deste modo, problematizaremos a origem, a função e a destruição da 

tragédia. Nesta perspectiva, recorreremos à fonte primordial dos gregos: o mito contado 

na tragédia enquanto discurso cultural. É importante relembrar que entre mito e tragédia 

existe uma peculiaridade no tocante a experiência. Como dito anteriormente, a tragédia 

é como uma reelaboração de um mito vivido anteriormente. Ainda neste capítulo 

estudaremos o governo de Pisístrato, tirano demagogo que trouxe as festas dionisíacas 

para urbes (TRABULSI, 2004, p. 93), festejo que teve seu auge durante o período 

democrático. A peça “As Bacantes”, a qual será usada neste trabalho, é encenada depois 

de 406 antes da nossa era (EURÍPEDES, 1974, p. 9). Deste modo, a tirania e a 

democracia estão diretamente ligadas à formação trágica. 

Contudo, vale ressaltar a existência de uma contraposição da afirmação feita 

acima, segundo Alair Ferreira do Duarte, utilizando-se de outros pesquisadores, não há 

uma ligação entre o tirano Pisístrato e o teatro:  

Juntamente com os materiais arqueológicos encontrados por Martin Allan, os 
pesquisadores Kolb e Kinzl, também utilizaram dados biográficos levantados 

por Suda, não encontrando nenhuma participação do Tirano Pisístrato na 

promoção de atividades ligadas ao Teatro, instituição que sempre incentivou 

os valores democráticos. (DUARTE, 2008, p.22)  

Apesar desta contraposição, os historiadores e antropólogos parecem inclinados 

a discordarem de tal hipótese. Afinal, pesquisadores como Vernant, Trabulsi, Romilly e 

outros tantos nem se quer cogitam a hipótese de que a tragédia seja desvinculada do 

governante Pisístrato. 

Logo que desenvolveram a escrita, os gregos se detiveram a escrever e, por 

conseguinte, sacralizar seus mitos. Sagrada: era esta a relação dos gregos com a escrita. 

Para os gregos, a escrita era uma forma de se sacralizar e sacralizar a narrativa, uma vez 

escrito, mito e escritor, eram lembrados para sempre, como é o caso de Homero, 

Hesíodo, Eurípedes, Sófocles e outros que são lembrados até hoje. Através dos escritos 

mitológicos é possível delinear o comportamento políade
2

 e, também, o discurso 

contrário a este. Os escritos não tinham como objetivo registrar as vivências de quem o 

                                                             
2O termo usado se refere à pólis, cidade-estado grega. 
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narrava, entretanto, é a partir desses escritos que os historiadores, arqueólogos, 

sociólogos e demais pesquisadores puderam conhecer as tradições culturais e as práticas 

gregas (THOMAS, 2005, p. 4). Em Atenas o teatro era usado como forma de discurso, 

porém um discurso que não pode ser dito em qualquer circunstância, ou melhor, que só 

pode existir dentro do teatro (FOUCALT, 1996, p. 2); utilizando como fonte a tragédia 

As Bacantes, poderemos observar o contraste entre o discurso que se propaga sobre 

como era a pólis e o discurso trágico do que se vê na pólis. Assim, foi “a partir das 

tragédias, dos artefatos e das epígrafes que os historiadores, arqueólogos e 

pesquisadores puderam conhecer as tradições culturais e práticas da sociedade” 

(THOMAS, 2005, p.10).  

1.0. Os conceitos e o mundo grego: Mito, cidadania e sociedade 

É de suma importância para quem pretende estudar as sociedades antigas, se ater 

sobre a relevância e o entendimento dado ao mito pelos homens antigos. Na antiguidade 

grega, mito, sociedade e cidadania estavam correlacionados, afinal, o mito é a lei que 

rege o corpo cósmico da cidade, a lei trazida pelos deuses aos homens, desta forma, é 

aquele que também dita suas leis, estando, muitas vezes, acima das leis escritas por 

estes. Na tragédia de Sófocles, Antígone, a protagonista, aquela que dá nome a própria 

peça, é defensora da lei dos deuses e, por isso, da Diké (justiça); na trama, Antígone 

alerta a Creonte o perigo de ir contra os desígnios dos deuses, mas este, achando está 

acima do bem e do mal, não dá ouvidos a jovem. Assim, passando por cima da lei 

cósmica, Creonte resolve não fazer libações a um dos irmãos da jovem, Polínice, porém, 

sem aguentar ver tal façanha a protagonista resolve, por si mesma, fazer as reverências 

ao morto. Mas, ao interferir nas leis dos homens, a moça é trancafiada na gruta; com 

pouca água e comida, Antígone padece. Porém, ainda no mundo dos vivos, Creonte 

pagará por seus atos, além de ter o filho morto, a este será levadas inúmeras 

calamidades (SÓFOCLES, Antígone). Cabe, neste momento, falarmos sobre o alerta 

dado pelo helenista Eudoro de Sousa: “o mais terrível dos sacrilégios comete-o quem 

julgue ter acesso aos secretíssimos desígnios dos deuses. Essa, foi a perdição de Creonte, 

e será a de todos os Creontes que tenham de defrontar-se com qualquer Antígona” 

(SOUSA, 1984, p. 141).  

Ao passo que diferenciamos as leis divinas das escritas (a dos homens) é 

possível pensar no significado que tem o mito para a sociedade antiga. Para o 

historiador das religiões Mircea Eliade, o mito diz “que o mundo, o homem e a vida têm 

uma origem e uma história sobrenatural, e que essa história é significativa, preciosa e 
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exemplar” (ELIADE, 2002, p. 22). Nesta perspectiva, o surgimento do mito, da 

narrativa mitológica, se dá por uma necessidade de explicação cosmogônica do ser. 

Recorrendo e vivenciando com frequência o mito, o espaço sagrado, o homem grego 

entende-o como real, como parte comum ao seu cotidiano: “essas histórias constituem 

para os nativos a expressão de realidade primeira, maior e mais relevante, pela qual são 

determinados a vida imediata, as atividades e os destinos da humanidade” (ELIADE, 

2002: 23). O mito retrata a realidade prática das civilizações antigas, este faz referência 

ao tempo primordial, àquele em que o mito foi contado pela primeira vez, o indivíduo 

participa dele quando evoca, ou vivência, o tempo dos deuses. Isto “implica igualmente 

que ele deixa de viver no tempo cronológico, passando a viver no Tempo primordial, no 

Tempo em que o evento teve lugar pela primeira vez” (ELIADE, 2002, p. 22).  

O Mito, princípio originante e não originado, é entendido como “a excessividade 

Caótica”; sendo o mito narrado, ou a mitologia, a sua expressão. Para Eudoro de Sousa, 

o mundo está disposto em três horizontes: aquém-horizonte, horizonte trans-objetivo e 

além-horizonte. O aquém-horizonte é aquele próximo, do qual fazemos partes no agora 

e onde nos transformamos em coisas; o horizonte trans-objetivo é o da mediação, este é 

alcançado, pelo homem, através do êxtase e o além-horizonte é o próprio abismo sem 

fundo ou subjetividade caótica, este só é passível de ser alcançado pelo Mito originário, 

pois nele os deuses habitam, ou seja, nele o Sagrado primordial, do qual os homens não 

podem falar, se faz presente. 

Podemos concluir, segundo Mircea Eliade, que  

o mito, tal como é vivido pelas sociedades arcaicas, 1) constitui a História 

dos atos dos Entes Sobrenaturais; 2) que a História é considerada 

absolutamente verdadeira (porque se refere a realidade) e sagrada (porque é 

a obra dos Entes Sobrenaturais); 3) que o mito se refere sempre a “criação”, 

contando como algo veio a existência, ou como um padrão de 

comportamento, uma instituição, uma maneira de trabalhar foram 

estabelecidos; essa a razão pela qual os mitos constituem os paradigmas  de 

todos os atos humanos significativos; 4) que, conhecendo o mito, conhece-se 

a “origem” das coisas, chegando-se, consequentemente, a dominá-las e 

manipulá-las a vontade; não se trata de um conhecimento “exterior”, 
“abstrato”, mas de um conhecimento que é “vivido” ritualmente, seja 

narrando cerimonialmente o mito, seja efetuando o ritual ao qual ele serve de 

justificação; 5) que de uma maneira ou de outra, “vive-se” o mito, no sentido 

de que se é impregnado pelo poder sagrado e exaltados dos eventos 

rememorados ou reatualizados. (Ibid., p. 21-22) 

Assim, o mito tenta explicar a existência do homem e a relação que o mesmo 

tem com o divino, ou com a manifestação deste. Para entendemos o mito trágico é 

preciso entender que em sua forma a priori o Mito era confuso, pois trazia respostas 

sem formular um problema, por isso é aqui entendido inexplicável, contudo, a 
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reformulação trágica do mito faz com que este recorra e explicite as práticas sociais: 

“em sua forma autêntica, o mito trazia respostas sem jamais formular explicitamente os 

problemas. A tragédia, quando retoma as tradições míticas, as utiliza para colocar, 

através delas, problemas que não comportam solução” (VERNANT, 1999, p. 181). 

Além disto, o discurso do “mito trágico” tem como objetivo atender as necessidades da 

pólis, melhor ainda, tem como função questionar o universo da cidade: 

A tragédia nasce, observa com razão Walter Nestle, quando se começa a 

olhar o mito com olhos de cidadão. Mas não é apenas o universo do mito que, 
sob esse olhar, perde sua consistência e se dissolve. No esmo instante o 

mundo da cidade é submetido a questionamento e, através do debate, é 

contestado em seus valores fundamentais. (VERNANT, 1999: 10-11) 

O significado de pólis para os gregos é definido por Florenzano como sendo “um 

conjunto formado por um assentamento populacional mais uma comunidade política” 

(FLORENZANO, 2010, p.39). Desta forma, a ocupação de um território é somado a um 

conjunto político, resultando na aderência destes ao espaço da pólis. Portanto, a pólis 

tem um local e uma estrutura de definição única. Tal estrutura condiciona a ação do 

homem sobre a sociedade, além disso, a estrutura políade, de identidade única, busca a 

integração do homem a comunidade. 

Os aspectos físicos da polis eram o reflexo daquela formação social e política, 

mas, no caminho de volta, condicionavam o comportamento humano, 

marcando suas ações e suas decisões, criando elementos que permitiam a 

integração da comunidade, instalando arcos de identidade nos quais o grupo 

se reconhecia. (Ibid., p. 41) 

A pólis é a parte sagrada do cosmos, pois ela era o lócus em que homem, deus e 

natureza se confrontavam (FIALHO, 2010, p. 121), mais ainda, era um lugar para 

reafirmar e fixar a identidade. (FLORENZANO, 2010, p. 39) Por isso, que para Platão, 

as leis políades deveriam ser severamente cumpridas, era este o papel do homem: servir 

à pátria. Por isto, buscamos explanar aqui o avesso destas leis, exploramos o caráter dos 

não-cidadãos, aqueles ligados a um movimento de contracultura, ou seja, os 

transgressores do universo tradicional da pólis. (CORNELI, 2008, p. 5) O movimento 

transgressor é explorado pela “alma trágica” em contraposição a pólis, nesta perspectiva, 

para Platão, “a única tragédia admitida será, portanto, a tragédia verdadeira, aquela da 

imitação das leis e dos costumes políades” (Ibid., p. 15) 

A nossa fonte de estudo fala sobre o homem, mas quem seriam estes dentro do 

mundo ateniense? Ou melhor, quem seria o herói, o homem que alcançaria as graças 

divinas dentro da pólis? Segundo Werner Jaeger, o herói, ou o homem ideal, ateniense é 

o aristocrata, pois só ele poderia possuir Aretê (“virtude”), nela se “concentra o ideal de 

educação” (JAEGER, 2011, p. 24) do século V a.E.C.. Instruído pelo ideal de formação 
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grega (Paidéia), o homem, do sexo masculino, deveria percorrer desde a sua infância o 

caminho que o levasse até a conquista da virtude (aretê). A ideia de aretê parte da 

virtude do homem, sua coragem e honra, sendo Aquiles o arquétipo perfeito do homem 

ateniense, possuidor da prudência, da astúcia, da força e da moral, o herói homérico era 

merecedor da aretê e, por consequência, de uma vida post-mortem na ilha dos bem-

aventurados
3
. Em contra partida, “para Homero e para o mundo da nobreza desse tempo, 

a negação da honra era a maior tragédia grega” (JAEGER, 2011, p. 31). 

Os cidadãos de Atenas eram aqueles nascidos de pai e mãe ateniense; os demais 

habitantes eram considerados bárbaros, estrangeiros, e não podiam gozar dos benefícios 

da cidadania.  O cidadão grego não era encarado como indivíduo, ao contrário, deveria 

ter o ideal de unidade para com seus pares. Assim, mesmo os não cidadãos, deveriam 

servir à pólis, afinal a pólis é fundamentada a partir da ideia de unidade. Para Wener 

Jaeger,  

as ‘coisas humanas’, para as quais se orientava a atenção dos gregos, 

culminavam sempre no bem do conjunto social, de que dependia a vida do 

indivíduo. Um Sócrates cuja educação não fosse ‘política’ não teria 

encontrado discípulos na Atenas do seu tempo. A grande novidade que 

Sócrates trazia era buscar na personalidade, no caráter moral, a medula da 

existência humana, em geral, e da vida coletiva, em particular. (Ibid., p. 540) 

Para que este ideal de cidade fosse cumprido criaram-se as leis políades, estas 

tinham como função agrupar este todo, transformando-o em unidade; desta forma, 

exaltariam a boa convivência em comunidade, deixando claro o dever do cidadão para 

com a pólis. (RAMOS, 2013, p. 303-304) Contudo, a lei da cidade não pode sobrepor-se 

a lei dos deuses, ou leis não-escritas; assim, na voz de Cadmo, pai do rei tebano, 

ouvimos: “Nascido mortal, os deuses prezo” (EURÍPEDES, vv.189). O respeito aos 

deuses, ou desrespeito, recai sobre a cidade: “Vê bem: se a ti te compraz que o povo se 

avulta às postas de teu palácio, aclamando e glorificando o nome de Penteu, assim esse 

deus se regozija com as honras que lhe prestam” (Idem, vv.319). Era dever moral do 

grego, passado oralmente: “honrar os deuses, honrar pai e mãe, respeitar os 

estrangeiros” (JAEGER, 2011, p. 23).  

2.0. A tirânica medida da arte: Pisístrato e o teatro como forma de poder 

No século VI a.E.C., Atenas foi dividida em três genes, sendo todos formados 

pela aristocracia, diferenciando-se pelo fato de beneficiarem regiões diferentes. A partir 

de sua tática democrática, o tirano demagogo Pisístrato galgou, de uma só vez, o apoio 

dos aristocratas e da massa camponesa. O sistema tático deste governo consistia na 

                                                             
3 Campos Elíseos. 
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manutenção do poder por meio do povo, assim, o governante mantinha uma postura de 

contra-exclusivismo da classe aristocrata. O governante não era contra todas as formas 

de aristocracia; a repulsa a essa classe era necessária para que o mesmo se mantivesse 

no poder; como bem coloca Nicolau Maquiavel, uma vez chegado ao poder, o soberano 

deve primar por se manter, pois tendo “como inimigos todos aqueles que ofendestes na 

ocupação daquele principado” (MAQUIAVEL, 2011, p. 35), deve afastá-los, 

prejudicando-o para que jamais lhes prejudique. A necessidade desta política esta ligada 

ao fato do tirano ter sido retirado do poder e exilado pelo aristocrata Sólon; logo, 

quando retorna, precisa se certificar de que não será deposto novamente. 

Indo de encontro à supremacia de Atenas, o governante não só apoiou, como 

também financiou os camponeses. A crise agrária causada pela reforma de Sólon, pela 

mudança cultural da agricultura, que trocou o plantio de cereal pelo de oliva e vinha, e 

pela melhoria do comércio, colocou os camponeses em uma situação de miséria. 

(TRABULSI, 2004, p. 91).  A preocupação de Pisístrato com os camponeses fez com 

que este se tornasse popular e tivesse o apoio do demos (da cidade-estado). Como 

última medida para se manter no poder, Pisístrato instaurou as festas em honra a 

Dioniso, estas que existiam apenas no privado. Assim, Pisístrato desenvolveu na cidade 

uma participação e inclusão popular; ambas as coisas são feitas como forma de 

dominação dos habitantes da pólis. A partir da religiosidade o tirano pretendia manter o 

povo sob sua vigilância: 

Mudando o equilíbrio religioso vigente, o tirano podia mais facilmente 

intervir nas práticas judiciárias para torná-las menos favoráveis aos nobres. É 

neste quadro de “interdependência” entre Religião e Justiça que podemos 

compreender de que maneira a instituição dos juízes locais, no campo ático, 

respondia ao mesmo objetivo de centralização e fortalecimento do que era 

“comum”, limitando o poder local dos nobres (TRABULSI, 2004, p. 93). 

O governo de Pisístrato aproximou atenienses de não atenienses, o governante 

possuía uma guarda pessoal formada por bárbaros e camponeses. Além de sua política 

popular, o tirano manteve relações com o exterior, para facilitar o “acesso ao trigo da 

Rússia meridional que, nos séculos V a.C. e IV a.C, alimentaria Atenas” (MOSSÉ, 1982, 

p. 20). Possibilitando a relação intercultural. O culto dionisíaco vem por mar, ou seja, 

vem das transações comerciais. O comércio, de importação e exportação, traz consigo 

traços de uma inter-relação cultural e, por consequência, possibilita entrada de novos 

deuses na Ática, que apesar de desconsiderar povos estrangeiros, não deixava de agregar 

novos deuses a seus cultos. Desde o Neolítico que há um fluxo constante de troca 
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cultural, isto ocorria por conta das migrações e deslocamento populacional (as 

chamadas diásporas). 

O deus torna-se, segundo Claude Mossé, uma das divindades mais veneradas em 

Atenas; junto com as Grandes Dionisíacas, o governante leva as tragédias e as 

discussões trágicas para dentro da cidade. A Dionisíaca rural, ou rústica, já fazia parte 

do contexto de Atenas, o que Pisístrato trouxe de novo foi a Dionisíaca Urbana e suas 

programações: disputa, ritual, cortejo. Além da Dionisíaca rústica, existem três grandes 

festas para cultuar o deus: Antestérias, Lenéias e as Grandes Dionisíacas. A primeira 

destas festas é a mais antiga de todas; sua cerimônia dura três dias e tem este nome por 

conta de rapazes e moças, que estavam saindo da infância, usar, durante o festejo, uma 

coroa de flores (PEREIRA, 2012, p. 355). Havia dois ritos principais nesta cerimônia: a 

preparação do casamento entre a mulher do arconte-rei
4
, a basilina, e Dioniso e as 

honras feitas aos mortos. O casamento ocorria no segundo dia de festa, o dia era 

precedido pela chegada do deus, por meio de um cortejo, sacrifício de um touro, 

concurso de bebedeira e, por fim, o casamento entre o deus e a moça. (GUERRA, 2010, 

p. 70) 

O segundo festejo e menos conhecido, as Lenéias, tem início entre o período de 

janeiro e fevereiro, sua principal característica eram os cortejos e os concursos de 

tragédia e comédia. O seu nome, segundo Guilherme Gomes Moerbeck, possui três 

distintas explicações: 1) a festa acontecia no lenaion, local em que o teatro era encenado, 

antes de sua ordenação física; 2) o nome lénos parece se referir à prensa da uva, contudo, 

o autor, descarta esta explicação, já que a festa ocorria no inverno; 3) o termo lénai pode 

estar se referindo para nomear as Bacantes. (MOERBECK, 2007, p. 91) 

O último dos festejos em honra ao deus é também o principal deles, pois, as 

Grandes dionisíacas, ou Dionisíacas Urbanas, levavam a imagem de Dionysos 

Eleutheres, por meio do cortejo, para o templo de Dioniso, em Atenas. Nesta festa havia 

a disputa entre tragédia e comédia; além disto, era precedida pelo sacrifício de um touro, 

este simbolizava o próprio deus. (PEREIRA, 2012, p. 356-360) As festas possuíam um 

caráter de ostentação; afinal, após as guerras médicas, Atenas necessitava mostrar que 

ainda era um rico e poderoso império, suas festas acabavam por confirmar isto. 

As Grandes Dionisíacas duravam seis dias, tinham como atração a disputa de 

tragédias e comédias. Estas, por sua vez, são fontes primordiais para que se entenda a 

                                                             
4 Eram homens que ocupavam o cargo no Magistrado ateniense. 
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Atenas daquele século, o teatro é o meio mais eficaz de se contar os problemas da 

cidade, além disto, “a tragédia grega honrava a liberdade humana ao fazer seus heróis 

lutarem contra o poder superior da moira (destino)” (GODDY, 2010, p. 6)
5
, o que não é 

o caso da tragédia As Bacantes; se há uma luta contra a moîra ela não está claramente 

explicitada, pois nem Ágave, mãe de Penteu, vai de encontro ao seu destino nem Penteu 

tem a possibilidade de fazer o mesmo, uma vez que não lhe é dado saber de seu destino. 

Porém, muito lhe aconselha o sábio Tirésias e o rei Cadmo sobre o perigo que a negação 

de prestar honra a um deus poderia trazer: “Meu filho, bem te advertiu Tirésias. 

Permanece conosco, não infrinjas as leis. Nesta hora divagas e tua razão sem razão 

razoa” (EURÍPEDES, vv.330). Os deuses deveriam ser respeitados dentro da Hélade, 

todos eles, pois os mortais tinham o dever para com as divindades; após o discurso que 

Tirésias faz a Penteu, o coro lhe responde: “Tuas palavras, velho, não ultrajam Febo 

(Apolo) e honram a Brômio (Dioniso), o grande nume. És sábio!” (EURÍPEDES, 

vv.328). 

Em contraposição a ideia da propagação e instituição da tragédia e do culto a 

Dioniso, por Pisístrato, a historiadora Regina Candido afirma que o governante apenas 

centralizou estas festas e seus deuses, tirando-as do meio rural e as inserindo na cidade; 

assim,  

não há como atribuir a Pisístrato o incentivo à participação política ativa do 
demos. Analisando as narrativas das tragédias, podemos perceber que os 

temas priorizam a participação ativa dos cidadãos em defesa e manutenção da 

democracia, tecendo acentuadas críticas à centralização do poder nas mãos de 

um só indivíduo. Neste contexto, o incentivo do gênero trágico teria sido 

Mégacles Alcmeônidas, contemporâneo de Pisístrato, que inaugurou o coro 

trágico e o culto dionisíaco como forma de adquirir o apoio dos camponeses 

e dos grupos à margem da sociedade. (CANDIDO, 2005, p. 627) 

Contudo, o fato de Pisístrato não ter inventado as dionisíacas, não o descarta 

como propagador da festa e do deus, afinal a centralização foi muito importante para a 

disseminação de um tipo de política tirânica que iria de encontro aos aristocratas, além 

disto, portanto, “é bastante provável que Pisístrato tenha se inspirado nas realidades do 

campo para incrementar uma política que valorizava a figura de Dioniso” 

(MOERBECK, 2007, p. 91). Assim, é inegável, como propõe Jacqueline de Romilly, 

que “o nascimento da tragédia está bastante ligado à existência da tirania, ou melhor, de 

um regime forte sustentado pelo povo, contra a aristocracia”. (ROMILLY, 1998, p. 15). 

Observa-se que o tirano tinha o apoio popular ou procurava conquistá-lo, daí o 

                                                             
5Tal afirmação é contra posta pelo historiador e antropólogo Jean- Pierre Vernant. Para este a moîra não é 

existente na tragédia, sendo esta sua argumentação ao afirmar que tragédia e mito diferentes de um 

mesmo ciclo. 
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incentivo à produção das tragédias. Esta política de sustentação das massas em prol da 

derrota aristocrática foi sustentada por Pisístrato durante todo o seu governo. 

2.1. Do dionisismo ao mal socrático: a história do espaço teatral 

O historiador Guilherme Gomes Moerbeck distingue três gerações em torno do 

mundo trágico: a primeira geração localiza-se no período das Guerras Médicas, tendo 

Ésquilo como seu percurso; a segunda geração é precedida por Sófocles e Eurípedes; a 

terceira geração é marcada não por tragediógrafos, mas pelo assunto abordado e pelas 

críticas sociais feita à sociedade. (MOERBECK, 2007, p. 20-13) O documento que 

estamos utilizando para elaborar este trabalho está localizado na terceira geração. 

A Atenas da terceira geração era administrada pelo orador Péricles, que a torna 

uma cidade próspera e desenvolvida. O sistema de dominação empreendido pelo orador 

ateniense, sobre as cidades egéias, ocorria de forma opressora, fazendo com que as 

cidades, por ele dominadas, quisessem se emancipar. (MOSSÉ, 1982, p. 61) Por conta 

disto, uma guerra entre Atenas e Esparta eclodiu na Grécia Antiga, a guerra durou mais 

do que o previsto, levando os atenienses à ruína e ameaçando a democracia. Assim, sua 

necessidade de expansão e dominação, por meios hostis, teve seu preço: A Guerra do 

Peloponeso (431- 404 a.E.C.). Durante a guerra do Peloponeso uma peste assolou 

Atenas, matando um quarto de seus habitantes e causando o caos na cidade, assim, 

muitos ricos morreram e muitos pobres enriqueceram. Apesar de toda essa má 

governança, Péricles era um orador sem igual e acabou se reelegendo como estratego
6
; 

apenas sua morte cessaria seu triunfo como orador ateniense
7
.  

A guerra mexeu, também, com a divisão da cidade ateniense. Urbana e rural, 

estas eram as duas partes de uma pólis, na parte urbana estava localizado a acrópoles, 

centro de decisão política e de cultos, e a asty, local comercial; na parte rural 

encontramos as montanhas e o porto, localizados ao redor da pólis e que serviam de 

entreposto comercial, possuíam campos agrários destinados à subsistência e ao 

comércio. Sendo a cidade pequena, todos os seus “cidadãos” eram obrigados a 

participarem das decisões públicas, enquanto a grande parte da população estava imersa 

no campo.  

Contudo, o ano de 431 a.E.C. marca uma ruptura na distribuição populacional 

desta divisão, a peste negra assustou muitos habitantes da pólis, a guerra também era 

um motivo para o deslocamento destes para a cidade. Estas serviam de fortificação e 

                                                             
6 Estratego era como os oficiais generais na Grécia Antiga eram denominados. 
7 Péricles é morto por conta da peste, isto ocorre um pouco depois de sua reeleição. 
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fortaleza, no período de guerra, neste momento, surge a oposição: campo e cidade. 

Antes grande parte dos cidadãos atenienses vivia no campo, ostentando e mostrando 

suas riquezas, mas o que ocorre ainda no século V a.E.C. é uma mudança no cenário 

políade, assim, a cidade passa a compor este centro de ostentação aristocrata. Portanto, 

havia, de fato, um numeroso público no teatro. Porém, um público que em sua maioria 

pertencia à nobreza, é exceto nas Grandes dionisíacas, onde teremos um público 

bastante variado.  

Outra questão que devemos estar atentos define-se pelo que entendemos como 

povos gregos. Pois, o que hoje entendemos como povos gregos
8
 é a junção de inúmeros 

povos que se alocaram naquela região, entre eles os aqueus, jônios, dórios e eólios, 

todos estes faziam parte do mundo indo-europeu. (BRANDÃO, 2010, p. 45-50) Mesmo 

sendo a junção de vários povos, os gregos e, principalmente, os atenienses tratavam os 

outros como bárbaros. Afinal, foi depois de muitos séculos aportados naquela mesma 

região, que os gregos assim se denominaram. A Cidade Antiga, antes de qualquer coisa, 

é identificada como sendo a cidade da alteridade. Aquela que abarca e identifica em seu 

seio o outro, o não-grego, o bárbaro. Assim, apesar de possuírem inúmeras diferenças 

entre si, os gregos se entendiam como superiores aos outros povos, chamando-os de 

bárbaros ou Xenos; pois, o Outro podia ser também o grego, “como rival, inimigo, 

invasor, infractor de códigos de comportamento” (FIALHO, 2010, p. 114). Desta 

maneira, é preciso estabelecer a diferença entre o bárbaro e o Xenos. O primeiro tem 

como característica o não uso da língua grega e o segundo é o estranho a comunidade. O 

Xenos pode advir ou não do espaço grego, este 

pode conhecer mecanismos de integração fora da sua pólis de origem, através 

do estatuto da metoikia. Como meteco, tem, em Atenas, possibilidade de 

participar em alguns festivais; tem a possibilidade, aliás benquista, de se 

submeter ao mesmo regime de tributação fiscal dos cidadãos da cidade para 

onde se desloca e onde pretende a sua integração. Ao assumir, sendo meteco, 

esse ônus da cidadania, viabiliza uma progressiva integração que pode, 

eventualmente, culminar na aquisição do estatuto pleno de cidadão. (Ibid., p. 

117) 

Como decorrência da aversão grega por estrangeiros, vislumbramos no teatro a 

recusa do deus estrangeiro: Dioniso, aceito depois de instaurar o caos na cidade e ser 

temido por seus habitantes. Dioniso alerta a Penteu: “E fica certo: Dioniso, o deus que 

tu negas, vingança tirará do ultraje. Pois se em mim injúria cometes, é a ele que em 

grilhões arrastas” (EURÍPEDER, vv.515). 

                                                             
8 Foi na Idade de Bronze que os gregos passaram a se denominar como tal. (BRANDÃO, 2010, p. 47) 
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A troca cultural existente na Antiguidade fez com que sua população incluísse 

deuses de outras civilizações. Assim, o mito dionisíaco traz consigo algo, ou melhor, 

muito de culturas externas à Grécia e, mais especificamente, à Atenas. Dioniso passa 

por muitas terras antes de chegar ao seu destino que, nas Bacantes de Eurípedes, é 

Tebas, ainda que a cena esteja sendo passada em um dos festejos atenienses. O mito 

relata por todos os lugares que Dioniso perpassa para fundar seus mistérios: pois, tendo 

passado pelos  

campo preciosos da Lídia e da Frígia, e percorrido os altiplanos da Pérsia, 

dardejado do sol, as cidades muradas da Báctria e as paragens sinistras dos 

Medas, a Arábia feliz, toda a Ásia que orla o mar salgado com os altos muros 

de suas cidades repleta de Gregos misturados com Bárbaros, venho a esta 

terra grega, mas só depois de fazer que todos aqueles povos dançassem e de 
haver fundado os mistérios meus, para que divindade manifesta me torne 

entre os mortais (EURÍPEDES, vv.13-23) 

Mas, porque o teatro traria aspectos de uma cultura externa à pólis, qual o 

objetivo da arte trágica? Para Maria Regina Candido,  

o teatro com instituição social apresenta temas político, social e religioso 

visando trazer à memória do cidadão as normas, as regras e a tradição dos 

ancestrais. O dramaturgo usa o teatro como espaço da denúncia, visando 

promover o debate e a reflexão para educa o cidadão (CANDIDO, 2005, p. 
625).  

Deste modo, o teatro teria como função política recriminar a sociedade ateniense, 

através de exemplos, ou trazer a ordem, por meio da desordem. Eudoro de Sousa, na 

introdução das Bacantes, afirma “que ‘a moral’ das bacantes consiste em evidenciar o 

alto preço que pagamos por desdenhar das exigências que a diacosmese dionisíaca 

impõe ao espírito humano” (EURÍPEDES, vv. 13). Ou seja, trazer as Bacantes é retratar 

o que deve ser feito, assim, as Bacantes, aquelas que seguem o deus, são trazidas à cena 

como sinal de que a desordem, o culto a Dioniso, é necessário para a ordem, para que a 

cidade siga sem delírios. 

A tragédia se constitui “no espaço do questionamento: lugar onde a 

problematização da ação humana e dos seus limites saía da esfera dos sussurros e 

rumores inaudíveis para o centro da arena” (GODOY, 2010, p. 7). Para Marta Mega de 

Andrade, a tragédia não era o reflexo da pólis, mas a própria pólis. “O teatro não é um 

reflexo da realidade social; ele é realidade social na medida em que é a própria realidade 

social que o fabrica, como um de seus mais atraentes produtos” (ANDRADE, 2001, p. 

24). 

Mas do que um espaço ligado ao contexto político da época,  

o teatro como produção cultural e como espaço, não pode ser concebido 

como um simples “gênero” de entretenimento. Trata-se de um evento 
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religioso, mais precisamente de um concurso, parte principal das festividades 

urbanas (e rurais) em honra ao deus Dioniso. (Ibid., p. 19) 

Para Simon Goldhill, a tragédia representaria a estrutura hierárquica da família e 

da pólis, assim, esta encenaria os conflitos existentes entre os membros da própria 

família e entre a ordem cívica. 

Repetidamente, a tragédia retrata a dissolução e colapso da ordem social, 

retrata o homem fora das fronteiras e normas do comportamento social, 

retrata um universo de conflito, agressão, impasse. [...] Em vez de 
simplesmente refletir os valores culturais de espectadores do século V, em 

vez de oferecer simples mensagens didáticas dos poetas da cidade para os 

cidadãos, a tragédia parece deliberadamente problematizar, tornar difícil a 

suposição dos valores do discurso cívico (MOERBECK, 2007, p. 103 apud 

GOLDHILL, 1987, p. 74). 

Portanto, para Goldhill, a tragédia seria motivo de impasse entre Estado e 

população, uma vez que elas serviriam como maneira de transgressão e não de 

moralidade didática. O que para Goldhill vai ser um problema para Guilherme 

Moerbeck será uma solução; para este último as apresentações públicas da tragédia, a 

partir do século V antes da era comum, estabelecem funções bem específicas na 

sociedade grega antiga, elas aliviam a tensão da população e têm por objetivo moldar 

uma identidade entre o indivíduo e o Estado (MOERBECK, 2007, p. 77). Relacionando 

ambas as argumentações, o filósofo Gabriele Cornelli traz a tragédia como o reflexo da 

pólis. Assim, a tragédia fala sobre aquilo que envolve a pólis, mas que não deve ser 

seguido, seus contos suscita a subversão das leis políades, a tragédia traça, com isso, 

formas de vida relativamente autônomas e independentes da estrutura social 

tradicional (pólis, éthnos, família). Não é acaso que mulheres e escravos 

encontravam nestes movimentos um lugar de destaque, ao lado de todos 

aqueles segmentos excluídos da cidadania políade clássica. (CORNELLI, 

2008, p. 5) 

A ideia de tragédia como campo da vida social não é uma ideia levantada pela 

modernidade, ao contrário, Aristóteles, ao se referi à tragédia em sua obra Poética, 

afirma que esta é uma imitação do real: 

É, pois a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de 

certa extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de 

ornamentos distribuídas pelas diversas partes [do drama], [imitação que se 

efetua] não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o ‘terror e a 
piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções’. (ARISTÓTELES, 

1973, 1449b, 24-27). 

Contudo, devemos ter cuidado ao analisarmos a tragédia para não incorrermos 

em erro, temos de ter em vista que nem todas as tragédias gregas são o reflexo do 

cidadão ateniense, essa característica está presente apenas no teatro de Eurípedes, nas 

demais tragédias, o social e o político, são apresentados como forma aparente e, por 

vezes, distorcidos do real. (VERNANT; VIDAL-NAQUET, 2002, p. 169-191). 
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O teatro era, também, o espaço de socialização, onde as pessoas podiam debater 

sobre o que estavam vendo e, por consequência, trocarem ideias. As pessoas que 

assistiam ao espetáculo “acotovelavam-se no teatro, com seus farnéis a tira colo – uma 

vez que a representação durava o dia todo –” (MOSSÉ, 1982, p. 43). A apresentação das 

obras trágicas atraia para Atenas inúmeros estrangeiros, além de permitir a vivência 

coletiva de seus moradores. A popularidade do teatro era constituída pelo fato de ser ele 

precursor de uma identidade pública. O debate trágico era feito a partir da vivência da 

pólis, uma vez que este é a “imagem teatralizada da vida cotidiana” (ANDRADE, 2001, 

p. 20). 

As festas tinham um custo muito alto, que era bancado por parte dos cidadãos e 

pelo Estado. A entrada era paga, mas aquele que não dispunha de dinheiro poderia 

entrar à custa do Estado. “Consequentemente, esse espetáculo adquiriu características de 

uma manifestação nacional” (ROMILLY, 1998, p. 15). Portanto, o teatro incorpora a 

todos, sejam eles cidadãos ou não (como no caso dos camponeses, metecos, escravos e 

mulheres), por esse motivo, os aristocratas temem a tragédia, forma teatral que foi 

incorporada pelos festejos. O enredo trágico é aquele que incomoda, impacta, espanta e 

entretém o espírito humano, porém, faz isso através da leitura do quotidiano. O enredo 

trágico “pode ser considerado como o momento de maior reflexão cultural e pública 

sobre a ética e a política do mundo antigo” (CORNELLI, 2008, p. 8). Por esse fator, é 

também encarado como um perigoso artifício para a pólis, pois revela “um desajuste, 

um incômodo profundo no interior da alma individual, com consequências devastadoras 

para a pólis” (Ibid., 8). 

Sobre a origem da tragédia, não sabemos ao certo, mas é consenso que o 

religioso esteja intrínseco no trágico. Afinal, o modo vivente na antiguidade estava 

suprimido pelo universo dos deuses, estes que presidiam e regiam o cotidiano das 

pessoas: se a colheita não estava bem, era ao altar de Deméter que recorriam; se 

estavam doentes, corriam até o templo de esculápio, e, desta forma, cada deus tinha seu 

lugar dentro do mundo grego.  

Além desta afirmação, podemos atribuir à tragédia duas hipóteses: 1) a de que 

ela seria nascida do ditirambo dionisíaco: canto lírico, composto de dor e alegria, em 

que se narrava a dolorosa passagem de Dioniso pelo mundo mortal, fazendo alusão ao 

seu desmembramento, (SANTOS, 2005, p. 43) “a tragédia, escreve, “vem dos que 

conduziam o ditirambo”, isto é, dos que conduziam um coro cíclico, cantado e dançado, 

muito frequentemente – mas não sempre – para Dioniso” (VERNANT, 1999, p. 159). 2) 
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tratava-se de um processo de “evolução” do trágico, em que, inicialmente, era composto 

apenas por um coro que cantava em uníssono, alusão ao poeta, e que depois foi dividido 

em dois lados. Sendo o corifeu o líder, aquele que podia cantar sozinho e coordenar o 

diálogo entre os dois lados do coro (SANTOS, 2005, p. 43; ROMELLY, 1998, p. 31-

32). Logo se percebeu a necessidade de introduzir uma nova figura para compor o 

espaço teatral o “exarconte”. Este se distinguia pela sua voz autônoma em relação ao 

canto coletivo. Ao passar do tempo, uma nova função foi incorporada ao seu ofício, a 

representação. Nesse momento deixávamos de ter apenas o “exarconte” e passamos a 

ter o ator, chamado “hypokritès” (aquele que finge) (SANTOS, 2005, p. 43). Na 

narrativa de Téspis, o mais antigo tragediógrafo do qual temos conhecimento, só havia 

um ator e um coro. Posteriormente, em Ésquilo, vamos ter a introdução de outro ator. 

Com Sófocles, esse número aumenta mais uma vez e, ao invés de dois, teremos três 

atores em cena. Mas embora fossem um, dois ou três, os atores poderiam fazer vários 

papeis em cena, utilizando o recurso das máscaras. 

A tragédia grega é colocada, por Jean P. Vernant, “como forma de expressão 

específica”, desta maneira, “traduz aspectos da experiência humana até então 

despercebidos; – marca uma etapa na formação do homem interior, do homem como 

sujeito responsável” (VERNANT, 1988, p. 13). Sendo assim, as peças possuem um 

caráter, por vezes, político que fazem o espectador pensar em sua própria condição. “O 

teatro é politikós, concerne ao “político”, por sua capacidade de colocar em questão, de 

discutir, e, por isso mesmo, tornar público explicitando o conflito em uma imitação da 

pólis” (ANDRADE, 2001, p. 23). A “alma trágica”, essência da tragédia, é identificada 

como transgressora do mundo políade. O que era posto como forma teatral é a 

ressignificação mitológica, ou a interpretação do mito: o rito. O mito passou a servir no 

teatro como modelo, como instrumento “didático”, cujo movimento exercido é “duplo e 

contraditório de afastamento e aproximação em relação ao espectador da época” 

(VERNANT, 1999, p. 180). 

O movimento feito pelo trágico é na verdade um movimento contrário ao ideal 

de pólis desenhado e submetido pelos platônicos e socráticos. É esse negar da tragédia, 

enquanto reflexo da pólis, que, segundo o próprio Vernant, integra a narrativa trágica ao 

ambiente políade. (Ibid., p. 180-181). Em contraposição, a tragédia que adere a essa 

pólis será “condenada” pelo logos. São os filósofos quem sustentam e dão luz ao lógos, 

este surge como um contraponto ao trágico. Contudo, antes do advento do lógos 

filosófico, lógos estava associada ao mito, a palavra: “logos não é mais somente a 
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palavra, onde ele assumiu o valor de racionalidade demonstrativa e se contrapõe nesse 

plano, tanto pela forma quanto pelo fundo, à palavra do mythos”. (VERNANT, 1999: 

174). Segundo Heródoto, o encantamento mítico se perdia diante da escrita. O mito 

escrito adquire um caráter explicativo e linear. “Essa divergência funcional entre 

palavra falada e escrita interessa diretamente ao estatuto do mito” (Ibid, p. 174); afinal, 

o ato de escrever é uma medida tomada para registrar e perpetuar um conhecimento 

durável, narrar uma história que faça, minimamente, sentido. Por exemplo, o sonho 

contado é diferente do sonho sonhado, uma vez que ao contar o que sonhei, minha 

narrativa é sublinhada por um tempo cronológico, estabelecido pela lembrança e pela 

ordem dos fatos, portanto, a narrativa deixa de estar no lugar de atemporalidade, lugar 

do mito, da experiência, e finca raízes na temporalidade. 

O mythos, na Grécia antiga, era uma palavra usada para designar a narrativa. 

Contudo, a passagem da oralidade para a escrita exerceu forte influência, segundo 

Vernant, no tocante a mistificação mitológica. Primeiramente, o autor opõe o discurso 

filosófico ontológico ao discurso de um orador como Górgias ou um historiador como 

Tucídides. A diferença está no caráter desmistificador, lógico e, portanto, cronológico 

que o historiador ou orador possui. No discurso escrito, o lógos deixa de ser palavra e 

passa a ter o aspecto de racional: “logos não é mais somente a palavra, onde ele assumiu 

o valor de racionalidade demonstrativa e se contrapõe nesse plano, tanto pela forma 

quanto pelo fundo, à palavra do mythos”. (VERNANT, 1999, p. 174) 

Entender mytho é sair do próprio campo mitológico, pois mytho não se explica. 

No próprio discurso platônico haverá uma diferenciação entre o real e o irreal. Os 

discursos proferidos, pelos oradores, ou melhor, filósofos, devem ser coerentes e 

compreensíveis, sendo que o seu “entendimento se refere a uma forma de 

inteligibilidade que o mythos não comporta, e que o discurso explicativo é o único que a 

possuir” (Ibid., p. 177). Os filósofos, então, instigam, questionam e problematizam o 

mito hesiódico; a filosofia antiga, portanto, tentou explicar o inexplicável. Assim, 

mythos e logos, que outrora estavam juntos, se separam e se opõem.  

O mito é visto, pela filosofia socrática, como alegoria; se separa e se opõe, como 

já dito, ao logos. Porém, na filosofia contemporânea o mito toma um segundo aspecto, 

sem que a ideia anterior, de mito enquanto alegoria perca o seu lugar perde-se seu nessa 

sociedade. A respeito do mito Eudoro de Sousa, filósofo português, afirma: “pela 

história, bem se sabe que o mythos precedeu o logos. O que não se sabe, nem se quer 

saber, é que o próprio Projecto da história nos oculta o que parece mais evidente e o que 
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mais evidente parece é que o mito não só uma vez precedeu logos, mas que sempre o 

precede, que o precede em cada momento, em todos os momentos” (SOUSA, 1964, p. 

42). 

A racionalização do mito é, para Nietzsche, a responsável por dar fim ao mundo 

trágico, sendo Sócrates o responsável pela sua decadência. Dionísio já havia sido 

afugentado do palco trágico e o  

fora através de um poder demoníaco que falava pela boca de Eurípides. 

Porém Eurípides foi, apenas máscara: a divindade, que falava por sua boca, 
não era Dionísio, tampouco Apolo, porém um demônio de recentíssimo 

nascimento, chamado SÓCRATES. Eis a nova contradição: o dionisíaco e o 

socrático, e por causa dela a obra de arte da tragédia grega foi a baixo. 

(NIETZSCHE, 2007, p. 76-77) 

A contradição entre a filosofia socrática e dionisíaca suscitou, segundo Friedrich 

Nietzsche, à “morte” da tragédia. Não encarando a tragédia como arte, Sócrates, na obra 

A República de Platão, descreveu a criação da cidade perfeita, desenvolvendo todo o 

caminho que o filósofo deve trilhar para alcançar a ideia de bem. Para tal pensador, o 

mundo sensível, onde vivem os homens, não passa de mera cópia do mundo real (o 

“mundo das ideias”), que somente pode ser alcançado pelo filósofo (PLATÃO, 2000, 

livro VI). Assim, Platão busca abolir o que for imitação, o aparente, o que se opõe ao 

real em estado puro. Apesar de o filósofo declarar-se contra a tragédia, este termina 

incorporando, ao longo de sua reflexão, a alma trágica. Pois, só a partir da interiorização 

desta seria possível o filósofo fazer tais questionamentos que produzissem uma 

concepção de mundo, buscando uma resposta possível para alma e para cidade, que vai 

de encontro a tudo que estava abordado na tragédia. (CORNELLI, 2008, p. 2-16). Ou 

seja, a obra de Platão é o negar de tudo que é vivenciado na tragédia e, por conseguinte, 

na pólis; entender a alma trágica tornaria possível a negação da mesma. 

Por fim, podemos concluir neste capítulo que as tragédias eram utilizadas não 

apenas para a perpetuação do religioso, mas, também, como instrumento político de 

dominação popular. A “alma trágica” (nomeada, desta forma, pelo filósofo Cornelli) é 

identificada como a essência da tragédia e esta era encarada, pelo mesmo, como a 

subversão do mundo estabelecido pelo discurso políade, pronunciado por Platão. É 

entendendo a narração teatral grega como espelho social, ou melhor, como a própria 

sociedade que traçaremos a trajetória persuasiva da Atenas do século V antes de nossa, 

entendida como lócus de apresentação das tragédias.  
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CAPÍTULO II- AS MÚLTIPLAS FACES DE UM MESMO DEUS: 

DIONISO 

 

 

Chamado de Daemon, Erebu, Brômio, Baco, Íaco, Zagreu, Eleuthereús (...), 

Dioniso é, muitas vezes, entoado junto à sátiros e ninfas; além disto, se encontra (o deus) 

sempre em ambientes representantes do caos, do perigo, do selvagem e do mistério: a 

floresta. Cada nome dado para o deus possui seu próprio mito, com suas diferenças e 

semelhanças. Dioniso, em todos os seus mitos é, sempre, o estrangeiro, o deus que 

chega. “Dioniso não para, é um permanente continuum. Incorpora a ideia de acaso. É 

presentidade. É eterna procura, nunca chega.” (FORTUNA, 2005, p. 19) Não tendo 

morada sagrada, Dioniso nunca é aquele que sempre está, é peregrino, sempre chega e 

vai embora. Ser deus de lugar nenhum significa, também, que este deus não é aceito nas 

cidades por onde passa, e é por isso, que Dioniso se vinga dos reis e da cidade como um 

todo; o deus é rejeitado, negado e ultrajado pelos aristocratas; sendo este um dos 

motivos para espalhar a manía em Tebas. Neste capítulo vamos conhecer um pouco 

sobre algumas das facetas apresentadas pelo deus, estando elas divididas entre o culto 

público e privado. 

O mito a Dioniso aparece nos documentos de forma desconexa sendo ele, por 

vezes, de difícil entendimento. Desta forma, acredito ser necessária a introdução do 

mito através de Junito Brandão, pois ele, de certa forma, dá cronologia a este mito, 

tornando sua assimilação mais fácil: 

Dos amores de Zeus e Perséfone nasceu o primeiro Dioniso, chamado mais 
comumente de Zagreu. Preferido do pai dos deuses e dos homens, estava 

destinado a sucedê-lo no governo do mundo, mas o destino decidiu o 

contrário. Para proteger o filho dos ciúmes de sua esposa Hera, Zeus confiou-

o aos cuidados de Apolo e dos Curetes, que o esconderam nas florestas do 

Parnaso. Hera, mesmo assim, descobriu o paradeiro do jovem deus e 

encarregou os Titãs de raptá-lo e matá-lo. Com o rosto polvilhado de gesso, a 

fim de não se darem a conhecer, os Titãs atraíram o pequenino Zagreu com 

brinquedos místicos: ossinhos, pião, carrapeta, "crepundia" e espelho. De 

posse do filho de Zeus, os enviados de Hera fizeram-no em pedaços; 

cozinharam-lhe as carnes num caldeirão e as devoraram. Zeus fulminou os 

Titãs e de suas cinzas nasceram os homens, o que explica no ser humano os 
dois lados: o bem e o mal. A nossa parte titânica é a matriz do mal, mas, 

como os Titãs haviam devorado Dioniso, a este se deve o que há de bom em 

cada um de nós. [...] Atená, outros dizem que Deméter, salvou-lhe o coração 

que ainda palpitava. Engolindo-o, a princesa tebana Sêmele tornou-se grávida 

do segundo Dioniso. O mito possui muitas variantes, principalmente aquela 

segundo a qual fora Zeus quem engolira o coração do filho, antes de fecundar 

Sêmele. [...] Tendo, pois, engolido o coração de Zagreu ou fecundada por 

Zeus, Sêmele ficou grávida do segundo Dioniso. Hera, no entanto, estava 

vigilante. Ao ter conhecimento das relações amorosas de Sêmele com o 
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esposo, resolveu eliminá-la. Transformando-se na ama da princesa tebana, 

aconselhou-a a pedir ao amante que se lhe apresentasse em todo o seu 

esplendor. O deus advertiu Sêmele de que semelhante pedido lhe seria 

funesto, uma vez que um mortal, revestido da matéria, não tem estrutura para 

suportar a epifania de um deus imortal. Mas, como havia jurado pelas águas 

do rio Estige jamais contrariar-lhe os desejos, Zeus apresentou-se-lhe com 

seus raios e trovões. O palácio da princesa se incendiou e esta morreu 

carbonizada. O feto, o futuro Dioniso, foi salvo por gesto dramático do pai 

dos deuses e dos homens: Zeus recolheu apressadamente do ventre da amante 
o fruto inacabado de seus amores e colocou-o em sua coxa, até que se 

completasse a gestação normal. Tão logo nasceu o filho de Zeus, Hermes o 

recolheu e levou-o às escondidas para a corte de Átamas, rei beócio de 

Queronéia, casado com a irmã de Sêmele, Ino, a quem o menino foi entregue. 

Irritada com a acolhida ao filho adulterino do esposo, Hera enlouqueceu o 

casal. Ino lançou seu filho caçula, Melicertes, num caldeirão de água 

fervendo, enquanto Átamas, com um venábulo, matava o mais velho, Learco, 

tendo-o confundido com um veado. Ino, em seguida, atirou-se ao mar com o 

cadáver de Melicertes e Átamas foi banido da Beócia. Temendo novo 

estratagema de Hera, Zeus transformou o filho em bode e mandou que 

Hermes o levasse, dessa feita, para o monte Nisa, onde foi confiado aos 
cuidados das Ninfas e dos Sátiros, que lá habitavam  numa gruta profunda. 

(BRANDÃO, 2004, p. 117-120). 

1.0. Do privado ao público e do público ao privado: os vários Dioniso’s 

Com o advento da pólis e da escrita
9
, o que antes era secreto, reservado apenas a 

uma aristocracia, passa a fazer parte, também, de toda a cidade, passa a ser público. É 

na dicotomia entre o mito e o lógos, este que antes era empregado no sentido da palavra 

falada, que o discurso racional do orador é erigido, assim, o que antes estava no campo 

do impulso mítico, passa a ser campo do entendimento humano, este que se distancia do 

mito, do fantástico e se aproxima do lógico, do cronológico, do racional. Em 

consonância a este lógos, que se erigiu em Atenas, temos as discussões na Ágora, estas 

que levavam a público debate acerca dos festejos e no que neles se passavam. 

Essa dicotomia entre público e privado dá característica à instituição políade. 

Assim, 

Uma segunda característica da polis é cunho de plena publicidade dada às 

manifestações mais importantes da vida social. Pode-se mesmo dizer que a 

polis existe apenas na medida em que se distinguiu um domínio público, nos 

dois sentidos diferentes, mas solidários do termo: um setor de interesse 

comum, opondo-se aos assuntos privados; práticas abertas, estabelecida em 

pleno dia, opondo-se a processos secretos. (VERNANT, 2013, p. 55) 

Porém, não foi sem resistência que estes mitos e deuses vieram ao público. 

“Mesmo na esfera política práticas de governo secreto, em pleno período clássico, uma 

forma de poder que opera por vias misteriosas e meios sobrenaturais” (Ibid., p. 59) A 

racionalidade aderente ao Estado do século V antes de nossa Era, se opõe as atividades 

tradicionais religiosas dos governos, sem, no entanto, excluí-los radicalmente. Pois, este 

                                                             
9O nascimento da pólis passa por variadas fases, para Vernant, seu advento se deu entre o século VIII 

e VII antes de nossa Era (VERNANT, 2002, p. 53).  
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governo ainda se apoia no imaginário sócio-cultural para legitimar o seu poder, um 

exemplo disto são os talismãs. Como nos conta Vernant,  

algumas cidades colocam sua salvação na posse de relíquias secretas: ossadas 

de heróis, cujo túmulo, ignorado do público, não deve ser conhecido, sob 

pena de arruinar o Estado, senão apenas pelos magistrados qualificados para 
receber, por ocasião de seu acesso ao cargo, essa perigosa revelação. 

(VERNANT, 2013, p. 60) 

Portanto, em todo o sistema de publicidade, o Estado encontrará dificuldade em se 

instalar, assim, junto aos cultos públicos, desenvolvem-se, nas cidades, os cultos 

privados, secretos; estes cultos se distinguiram dos tais cultos representados nas 

Dionisíacas. Pois, não estavam presentes na esfera política, apenas na religiosa:  

Mas, contrariamente às iniciações antigas às quais os jovens guerreiros, os 

couroi, eram submetidas e que lhes conferiam uma habitação ao poder, os 

novos agrupamentos secretos doravantes confinados a um terreno puramente 

religioso. No quadro da cidade, a iniciação não pode mais trazer senão uma 

transformação “espiritual”, sem repercussão política. Os eleitos epoptas, são 

puros, santos. Aparentados com o divino, estão certamente votados a um 

destino excepcional, mas conhecê-lo-ão no além. A promoção com que eles 

se beneficiam pertence a um outro mundo. (Ibid., p. 61-62) 

A partir da leitura do livro As origens do pensamento grego, de Jean-Pierre 

Vernant, percebe-se que os cultos privados, por volta do século V antes de nossa Era, se 

diferenciam dos antigos cultos, por conta do sujeito que o envolve. Ou seja, a 

aristocracia não é mais a figura principal dos cultos secretos, ao contrário, todos 

poderiam participar do culto, independente de sua estirpe.  

A todos que desejam conhecer a iniciação o mistério oferece, sem restrição 

de nascimento nem de classe, a promessa de uma imortalidade bem-aventura, 

que era na origem privilégio exclusivamente real; divulga, no círculo mais 
amplo dos iniciados, os segredos religiosos pertencentes como propriedade 

particular das famílias sacerdotais, como os Kérykes ou os Eumólpides. (Id, 

2002, p. 62) 

2.0. O deus que chega: os mitos de Dioniso 

Dioniso é filho de duas mães: Sêmele e Perséfone, seu pai é o deus dos deuses, 

Zeus. Nascido de dois ventres maternos, o deus possui duplo nascimento que se deu em 

ambientes distintos: público e privado. No âmbito público, o mito que ficou conhecido 

foi o de Dioniso concebido como filho de Zeus e Sêmele, perseguido por Hera e 

instaurador da vinha. Aqui vale apena contar um pouco do mito de Sêmele, pois esta 

personagem é inicialmente empreendida como uma divindade e não uma mortal  

Las investigaciones más recientes han desmembrado este venerable mito, 

invirtiendo por completo su sentido. Sémele, se dice, sería una diosa desde el 

principio; y es merced a un poeta, que según Wilamowitz no habría podido 

ejercer influencia alguna antes del 700 a. C., como fue transformada en hija 

de Cadmo. Este poeta, por tanto, habría inventado por su propia cuenta un 
mito cuyo sentido último capta cualquier persona desprejuiciada, y por 
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motivos derivados de la actualidad, sin intuir que la naturaleza humana de la 

madre de Dioniso podría resultar relevante algún dia (OTTO, 2001, p. 56) 

Assim, nos mitos posteriores Sêmele era uma mulher mortal que fora resgatada 

do Hades pelo seu filho imortal, Dioniso, a partir desta experiência catártica, Sêmele 

recebe o nome de Tione e é convertida em deusa. A narrativa da mãe de Dioniso não 

teria sentido caso ela não fosse mortal, uma vez que ela precisa morrer para que a 

narrativa tenha seguimento. 

Lá hipótesis moderna no omite únicamente los testimonios del mito antiguo, 

sino que no tiene reparos en transformar lo que éste anuncia como hecho más 

admirable en una corrección arbitraria de su contenido primigenio. Y con ello 

destruye a la ligera todo el mito del nacimiento de Dioniso. Pues la extraña 

narración de un segundo nacimiento pierde todo sentido si la madre no es 

mortal. Cuando Sémele arde, como dice La leyenda, Zeus arranca al 

seismesino de las llamas y se lo cose al muslo para que madure en el celestial 

cuerpo y se convierta en dios. Se ha afirmado que este mito debió de surgir 

de la ligazón de dos visiones por completo distintas. Según una, Dioniso 
habría surgido del matrimonio de Sémele con el dios del cielo, mientras que 

la otra le hace emanar únicamente del padre, como se cuenta de Atenea. 

(Ibid., p. 58) 

Voltando à narrativa de Dioniso, nos deparamos com Hera, ou Here, legitima 

mulher de Zeus, como é sabido, a deusa é vingativa com aquelas que ousam deitar-se 

com seu marido; vestida de ama, Hera, trama contra a jovem Sêmele: 

Então, depois de longa e capciosa prosa, surge o nome de Jove (Zeus), ela 

suspira e diz: “Que seja Júpiter, mas temo tudo. Muitos sob o nome de um 

deus adentram castos tálamos. Não basta ser Jove; mas dê prova de amor, se 

deveras é ele; e tal e qual se mostra, quando a alta Juno (Hera) o acolhe, a ti 

se mostre, roga, e te abrace investido de seus atributos”. Com tais conversas, 
Juno a ignara Cadmeide (Sêmele) convenceu. Esta pede a Jove um dom 

qualquer; O deus lhe diz: “Escolhe. Não te faltarei. E para que mais creias, 

ateste-me o nume do rio Estige, até pelos deuses temido”. Alegre e 

presunçosa, a ponto de morrer por obséquio do amante, Sêmele pediu-lhe: 

“Qual, quando atas Satúrnia (Hera) com laços de Vênus (Afrodite), mostra-te 

a mim”. O deus quis impedir a boca de falar; já a voz se espalhara nos ares. 

Gemeu; pois já haviam feito, ela o pedido, a jura, ele. Então, subiu ao céu 

tristíssimo e com o olhar reúne as nuvens, misturadas a relâmpagos, ventos e 

chuvas e ajunta o trovão, assim como o infalível raio. (OVÍDIO, III, p. 280-

305) 

A história que se segue tanto em Ovídio, quanto nas “Bacantes”, é a morte de 

Sêmele. Assim, devido ao violento ciúme de Hera, Dioniso terá sua mãe fulminada pelo 

raio de Zeus, este, para salvar seu filho, o costura em sua coxa e o pari: 

Vejo o túmulo de minha mãe, fulminada pelo raio, beirando o palácio e as 

ruínas de sua casa, esfumaçando ainda pela chama sempre viva do fogo de 

Zeus: vingança de Here (EURÍPEDES, vv. 13). Fulminada, a mãe deixou a 

vida, mas logo Zeus Crônida novo tálamo ao filho apronta, na própria coxa o 

abriga, com fíbulas de ouro o encerra, de resguardo aos olhos de Here. 

(EURÍPEDES, vv. 87-105) 
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As Rapsódias, obra de cunho secreto intitulada a Orfeu
10

, conta que o começo da 

gestação de Sêmele tem início em um sonho, sendo concluída após a morte de Dioniso; 

assim, a jovem teria ficado grávida, provavelmente, "após a ingestão de uma porção em 

que se misturara o coração do deus" (BARNABÉ, 2012, p. 237). O nascimento de 

Dioniso é também dúbio, ora aparece como renascido da coxa de Zeus e ora como 

renascido do gesso. A primeira relata-nos, como citado acima, Eurípedes, e, a segunda, 

é entoada nas Rapsódias, como coloca Alberto Barnabé: "Zeus coloca o coração de seu 

filho numa estátua de gesso" (Ibid., p. 236). O mito que se segue é a iniciação do 

próprio deus em seus mistérios: “Fazendo-se iniciar em seus próprios mistérios, depois 

de ter conhecido o transe da manía, Dioniso se torna assim aquilo que é” (DETIENNE, 

1988, p. 44). 

No mito órfico, Dioniso foge duas vezes de Hera, na segunda vez, o menino é 

metamorfoseado em cabrito e levado para Nisa; ali o garoto descobre a vinha. Porém, 

novamente, Hera o descobre e lança sobre ele todo o seu furor.  

A su debido tiempo Zeus deshizo el cosido y nació Dioniso, que fue confiado 

a Hermes. Éste lo llevó a Ino y Atamante y los persuadió para que lo criasen 
como a una muchacha. Pero Hera, indignada, los enloqueció (...). Zeus eludió 

la cólera de Hera transformando a Dioniso en cabrito, y Hermes se lo llevó a 

las ninfas que habitaban em Nisa, em Asia (...) (APOLODORO, III) 

Após ser descoberto em Nisa, Dioniso é possuído pela manía, junto a ele, Hera 

se encontra delirante, fazendo crer que Dioniso, antes mesmo de conhecer a loucura, é 

portador desta. (DETIENNE, 1988, p. 48) A partir deste momento começa a 

peregrinação dionisíaca, que tem fim na casa de Cíbele, quando é acolhido por sua avó 

Réia. A avó do deus põe fim a sua loucura, “tira-o” do estado de manía.  

Dioniso fue el descubridor de la vid y, enlouquecido por Hera, anduvo 

errante por Egipto y Siria. Acogido primero por Proteo, rey do los egipcios, 

llegó más tarde a Cébela, en Frigia; allí, purificado por Rea e iniciado en sus 

rituales, recibió de ella la túnica y marchó a través de Tracia citra los indios 

(APOLODORO, III) 

Assim, Dioniso, agora senhor de sua consciência, aprende sua própria 

cerimônia, recebendo da mão de Réia sua vestimenta de bacante (stolê). (Ibid.) A 

purificação da manía envolve Dioniso em seu próprio ritual, neste contexto, stolê 

significa “não a roupa que cobre a nudez, mas a vestimenta dos fiéis de Dioniso, o traje 

exigido nessas cerimônias, que ele obriga os homens e as mulheres de Tebas a usarem” 

(DETIENNE, 1988, p. 43). 

                                                             
10 É preciso identificar os três cultos citados neste tópico, pois apesar do orfismo ter seu caráter secreto, 

ele está inclinado a uma filosofia e, por conta disto, não é denominado de religião de mistério: Elêusis 
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O culto celebrado no ambiente privado é, também, chamado religião de mistério, 

Walter Burkert define esta religião como espiritual, “consideradas como religião de 

salvação” (BURKERT, 1991, p. 15). A iniciação nesta religião era estritamente secreta; 

os mistérios só eram passados de mestre para iniciado, por conta disto, permaneceram, 

por um longo tempo, em segredo, sem que soubéssemos destes documentos (as lâminas 

de ouro, os hinos órficos, o Papiro de Derveni), para não serem registrados, muitas 

vezes, eram passados oralmente (Idem., 1992, p. 79)
11

. Por exemplo, ao dar vazão ao 

acontecimento de morte de Dioniso, Diodoro alerta-nos que não é lícito ao indivíduo 

falar sobre os ritos iniciatórios para os não iniciados (BARNABÉ, 2012, p. 85- 89). Nas 

Bacantes, a ideia de mistério também se faz presente: “Penteu- Mas que são esses 

mistérios? Dize-me. Dioniso- Conhecê-los não é lícito aos profanos” (EURÍPEDES, vv. 

470). No culto de mistério (seja ele órfico ou eleusino), Dioniso é entoado como filho 

secreto de Perséfone e Zeus, pertencendo ao mundo ctônico
12

. O nome deste Dioniso 

seria Eubulo ou Zagreu “(...) Eubulo, prudente, engendrado/ Por la secreta unión de 

Perséfone y Zeus(...)” (PORFIRIO, 1987, p. 193). 

Quando a grande deusa Deméter – assim nos contam – chegou à Sicília vinda 

de Creta, com sua filha Perséfone, que ela tinha recebido de Zeus, descobriu 

uma caverna perto da fonte de Kyane, onde escondeu a donzela, colocando 

para protegê-la as serpentes que eram normalmente atreladas à carruagem da 
donzela. E Perséfone ali começou a urdir um tecido de lã, um grande manto 

no qual deveria haver um belo desenho do universo, enquanto sua mãe, 

Deméter, tramava para que o pai da menina, Zeus, descobrisse sua presença. 

O deus aproximou-se de sua filha na forma de serpente e ela concebeu um 

filho dele, Dioniso, que foi parido e alimentado na caverna.  

Os brinquedos do menino eram uma bola, um peão, dados, algumas maçãs de 

ouro, um pouco de lã e um zunidor. Mas também foi-lhe dado um espelho e, 

enquanto se fitava nele encantado, aproximaram-se furtivamente, pelas costas, 

dois titãs enviados pela deusa Hera – esposa ciumenta e rainha do seu pai – 

para matá-lo. E eles estavam pintados com argila branca. (CAMPBELL, 

1992, p. 91) 

A mando de Hera, os Titãs caçam e despedaçam o deus da vinha. O 

desmembramento é um traço de ambos os cultos, público e privado, (BURKERT, 1991, 

p. 85). Após ser morto pelos Titãs, Dioniso é salvo por Apolo, que lhe toma o coração e 

enterra no Monte Parnaso, que passa a ser compreendido como o túmulo do deus. 

(DODDS, 2002, p. 196). Assim, vale ressaltar que estamos falando de três cultos 

distintos e com mitologias semelhantes: Mistério de Elêusis, Orfismo e Dionisismo. O 

culto de Elêusis, segundo se sabe, celebra secretamente a decida de Corê-Perséfone ao 

                                                             
11Além disto, segundo Burkert, mesmo que o segredo fosse contado, os profanos (os não-iniciados) não 

entenderiam sua mensagem, pois esta pareceria sem sentido. (BURKERT, 1991, p. 21)  
12 Nomeamos assim os deuses do submundo. 
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Hades, e a procura da jovem pela mãe: Deméter. Algumas partes do culto, como a 

procissão ocorria publicamente: 

Todo o cerimonial na própria Atenas, em Falero para o banho ritual no mar, e 

na estrada pela qual seguia de Atenas a Elêusis a imensa procissão que reunia, 

atrás de objetos sagrados, o clero eleusino, os magistrados de Atenas, os 
mistes, as delegações estrangeiras e a multidão dos espectadores, 

desenvolvia-se à luz do dia, aos olhos de todos. (VERNAT, 2006, p. 72) 

Os Mistérios de Elêusis são oficialmente reconhecidos na Grécia, são 

organizados e amparados pela cidade. Porém, pelo caráter iniciático e secreto, 

constituem-se a margem do Estado. O culto de Elêusis aparece aqui pelo simples fato 

de que dele faz parte, também, o culto a Dioniso. Porém, mesmo cultuando a Dioniso, 

o culto eleusino não é transgressor, não se move contra pólis nem, tampouco, contra 

seus habitantes, esta característica é uma das que difere ele dos demais cultos: “para 

a cidade que os patrocinava, para os cidadãos, iniciados ou não, nada nos mistérios se 

opõe àquilo que a religião oficial lhes exige como parte dela mesma” (Ibid., p. 74). A 

importância dos Mistérios estava na promessa, no conforto existente no post-mortem, 

no Hino a Deméter, fala da bem-aventurança gozada pelos que nos cultos foram 

iniciados. 

Os cultos dionisíacos fazem parte da celebração cívica, são celebradas como 

todas as festas sagradas presente no calendário da cidade. Assim, é deste Dioniso que 

Eurípedes vem falar. 

Mas, como deus da manía, da loucura divina, por sua maneira de apossar-se 

dos fies entregues a ele através do transe coletivo ritualmente praticado em 
seus tíasos, por sua repentina intrusão neste mundo sob a forma de revelação 

epifânica, Dioniso introduz, no seio da religião da qual constitui uma peça, 

uma experiência do sobrenatural estranha e até, sob vários aspectos, oposta 

ao espírito do culto oficial. (Ibid., p. 71) 

Os participantes do orfismo, religião posterior aos dois cultos mencionados, não 

cultuam a uma divindade em especial. Existem duas vertentes pertencentes a ele:  

de um lado, uma tradição de livros sagrados, atribuídos a Orfeu e Museu, que 

comportam teogonias, cosmogonias, antropogonias “heterodoxas”; e, de 
outro, personagens de sacerdotes itinerantes, que pregam um estilo de 

existência contrária à norma , um religioso vegetariano, e que dispõem de 

técnicas de cura, de receitas de purificação para esta vida e de salvação para 

outra. (Ibid., p. 73) 

Por conta deste caráter dúbio do orfismo, não podemos estabelecer um vinculo 

preciso entre Dioniso e o mesmo, podemos 
assumir apenas que o dionisismo e o orfismo encontravam-se em alguns 

traços doutrinais e comportamentais que tinham o mito de Dioniso como 

ponto de partida sem, contudo, serem explicitamente os mesmos ou poderem 

ser-lhes atribuídos os mesmos valores. (GUERRA, 2008, p. 149) 

1.1. Dioniso dos homens 
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Segundo a poesia órfica, o ser humano herdou de Dioniso um aceno do divino: 

Daemon. Quando os Titãs capturam a Dioniso, o cortam, assam e comem, consta na 

poesia, que eles são queimados pelo raio de Zeus. Da fumaça brota a humanidade, 

que herda as terríveis tendências titânicas, junto a um pequeno resquício da alma 

divina, que seria a substância do deus Dioniso, sendo este o eu oculto (DODDS, 

2002, p. 158) 
13

.  

Dioniso é encarado, neste contexto, como um daemon, um eu oculto que tem a 

capacidade de reencarnar suscetíveis vezes. No fragmento 320 das Rapsódias é possível 

verificar o mito de criação do homem; sobre esse fragmento fala-nos Alberto Barnabé: 

Por fragmentos da Rapsódia (fr.320), sabemos que o mito explicava a origem 

dos seres humanos a partir das cinzas dos Titãs fulminados, de modo que 

temos em nós algo de Dioniso - a parte que havia sido ingerida pelos Titãs, 

que é a nossa parte positiva, divina e que deseja reintegrar-se à sua natureza 

originária-, enquanto temos também os restos dos próprios Titãs como parte 

pecadora, soberba, malvada, da qual devemos libertar-nos. (BARNABÉ, 

2012, p. 81-82) 

O daemon fora muito confundido com a psyche, ocorrência comum no século V 

a.E.C.. Empédocles acreditava que a psyche é “um calor vital” que na hora da morte é 

absolvido pelo elemento que a originou. “O homem possuía duas almas, uma divina e, 

outra de origem terrena” (DODDS, 2002, p. 156). O eu oculto chamado de daemon 

sofria sucessivas reencarnações e nada tinha a ver com o que acreditou Empédocles no 

século V antes de nossa Era.  

Segundo Eric Dodds, o daemon se fazia necessário para que o equilíbrio entre 

deuses e humanos fosse instaurado, pois este carregava a parte que era divina do homem 

que, por sua vez, não conseguiria carregar tal fardo. (Ibid., p. 78) A questão de Dioniso 

como a parte divina do homem, se esbarra na loucura que estes acessam durante o culto 

ao deus. Pois, o resquício que impulsiona o dionisíaco no mundo, para que haja um 

equilíbrio entre o corpo e a mente do indivíduo, faz com este deus chegue perto deste 

homem, o expondo e, ao mesmo tempo, protegendo-o desta perigosa proximidade com 

o deus (Ibid., p. 74-75). O que ele acessa é uma loucura momentânea, cessada pelo fim 

da iniciação, afinal, o mito a Dioniso nada mais é do que a iniciação em seus mistérios. 

Assim, pode-se afirmar que há uma junção entre deus e homem no culto a 

Dioniso, uma junção que pode provir de nossa parte divina, do daemon. Nas Bacantes, 

assim como nos rituais dionisíacos, o múltiplo torna-se Uno, pois sem deixar de ser o 

                                                             
13 Segundo Plutarco, “aquilo que há em nós de irracional, desordenado, violento, não divino e mesmo 

demoníaco, os antigos chamavam de Titãs, ou seja, atormentados e punidos” (GUERRA, 2008, p. 114 

apud Moralia: de esu carnium I, 7). 
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que é, Ágave torna-se outro, toma para si a face do deus e torna-se louca. (NIETZSCHE, 

2007: 28) 

2.0. Dioniso e o mundo dos mortos 

Dioniso foi, muitas vezes, interpretado como sendo o próprio deus do submundo. 

Afinal, o deus detinha a chave dos Elíseos, lugar para onde seus iniciados eram levados 

após a morte. Nos cultos dionisíacos havia uma forte ideia de “salvação”, os iniciados 

acreditavam que no pós-morte se teria outro destino que não permanecer no Hades. É de 

nosso conhecimento que o mundo primitivo temia a morte, pois o destino de todos era o 

Hades, lugar sombrio e perigoso, mundo do esquecimento. Assim, vemos a entoação 

dos cânticos dionisíacos como um apelo à bem-aventurança. “Danzante Dioniso, que 

tienes los/ más altos honores entre los bien aventurados” (PITÁGORAS, 1987, vv. 5-

10). 

A ligação, entre Dioniso e o Hades, se deu através da catábase, ou seja, da 

descida do deus ao submundo, ou como diz Eudoro de Sousa, ao inferno, para resgatar 

sua mãe, Sêmele. O deus por descer ao mundo dos mortos é identificado, por Heráclito, 

no século VI a.E.C. como o senhor do submundo. Por exemplo, a descida de Héracles 

ao submundo é precedida pela iniciação deste aos cultos de mistério (Mistérios Elêusis), 

para Eudoro de Sousa, “a iniciação prevenia o maior risco da empresa, que seria o da 

tremenda jornada vir a terminar por onde terminava a aventura de todos os mortais” 

(SOUSA, 2013, p. 42). Ou seja, se o herói não tivesse sido iniciado nos Mistérios de 

Elêusis, ele pereceria. 

Além disso, encontramos resquícios da cultura cretense dionisíaca que liga o 

deus ao mundo subterrâneo. Na especulação acerca do mito de Ariadne sabemos que a 

jovem era casada com Dioniso, o que não sabemos é quem de fato era esta jovem, em 

alguns relatos sabemos que eram prestados cultos a ambos, sendo Ariadne muitas vezes 

entendida como a própria deusa Perséfone. “Ariadne era uma deusa sombria. Entre os 

gregos, o epíteto “puríssima” ligava-se principalmente a Perséfone, a rainha dos mundos 

subterrâneos, embora outras deusas também fossem chamadas de hágne”(KERÉNYI, 

2010, p. 91). Fora de Creta, Ariadne toma a forma de Afrodite, assim, passa a ser 

conclamada como deusa do amor: “na versão ateniense, foi Afrodite quem ajudou Teseu 

a sair do labirinto, mas aí não está claro se esta deusa, com seu poder, guiou Ariadne, ou 

se o herói a encontrou encarnada na filha do rei” (Ibid., p. 94-93). Assim, concluímos 

que “Ariadne não apenas espelhava grandes deusas como Ártemis, Afrodite e Perséfone: 

ela era Perséfone e Ariadne em uma só pessoa” (Ibid., p. 94). 
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Em Túrios, cidade grega próxima a Síbaris, foi encontrada uma lâmina áurea
14

 

que dizia:  

Diga a Perséfone que o próprio Baco te liberou. Touro, caíste no leite. 

Carneirinho, caíste no leite. Tens vinho, venturoso privilégio. E tu descerás 

sob a terra cumprindo os mesmos ritos dos demais venturosos (GUERRA, 
2010, p. 198 apud. Lâmina áurea IVa).  

Nesta perspectiva, vemos os seguidores de Dioniso sendo beneficiados na 

entrada dos Elísios, desfrutando, por conseguinte, a vida de bem-aventurança junto aos 

deuses. Além disto, o documento confirma uma ligação entre o mundo dos mortos e o 

deus Dioniso. 

A importância de situar os possíveis Dionisos e as religiões (os cultos) do qual 

faz parte, neste capítulo, é para que possamos compreender a transgressão disposta no 

deus, e em seu mito, com a finalidade de encontramos, diante de todas estas faces, não 

só o Dioniso das Bacantes, mas a transgressão aderente ao próprio culto, afinal, o culto, 

chamado por Vernant de dionisismo, é interpretado por ele como um culto transgressor, 

sendo este culto vinculado à tragédia As Bacantes. Portanto, dentre dos vários Dionisos 

aqui citados, é na história pública e nos mistérios de Elêusis que Eurípedes encontrará 

seu Dioniso. Além disto, vale ressaltarmos as máscaras utilizadas pelo deus na tragédia: 

kadmeîos e Lusios. O primeiro Dioniso se reporta ao limite do espaço urbano. Quando 

concebido como neto de Cadmo, ou seja, filho de Sêmele, o deus é entendido como uma 

potência purificadora e, por esse motivo, é nomeado kadmeîos. Enquanto o segundo, 

Lusios, é o Dioniso tebano que, acompanhado por sua mãe Sêmele, liberta os homens. 

(DETIENNE, 1988, p. 42-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14São documentos encontrados em túmulos. 
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CAPÍTULO III- A LOUCURA COMO FORÇA DIVINA: Dioniso e a manía 

ateniense 

 

 

Depois de termos contado o mito de Dioniso, nos deteremos nas 

especificidades deste e na sua relação com o mundo. A proposta para o capítulo é 

explicitar a transgressão aderente ao culto dionisíaco, dando foco à loucura e trazendo 

as mulheres, suas principais seguidoras e “portadoras” da manía, como símbolo desta 

transgressão. Contudo, o objetivo aqui não é fazer uma história das mulheres na Grécia, 

ou melhor, em Atenas, mas falar sobre a loucura sagrada que as circundava. Segundo 

Marcel Detienne, era Dioniso o causador da epidemia feminina; as epidemias são, para 

além de uma contaminação numerosa, “sacrifícios oferecidos às potências divinas” 

(DETIENNE, 1988, p. 12).  

1.0. As mulheres na Atenas Antiga: o discurso da origem feminina 

Antes de falarmos sobre as Bacantes colocaremos em confronto dois aspectos 

do feminino: Pandora e Mélissa. É necessário sinalizar estes dois aspectos, que vêm 

acompanhados de um discurso sobre o feminino, para poder contextualizá-los. Para que 

desta forma possamos definir o discurso existente sobre quem era a mulher ateniense. 

Assim, em sua origem, a mulher é definida por Hesíodo como o “mal travestido de 

bem”, a mulher grega é, desde seus primórdios, símbolos da transgressão. O mito conta 

que Zeus tendo sido enganado seguidamente por Prometeu, fica furioso e lança sobre a 

humanidade um grande mal: Pandora, a primeira mulher. 

Assim um mal igual fez aos homens mortais/ Zeus tonítruo: as mulheres, 
parelhas de obras/ ásperas, e em vez de um bem deu oposto mal./ Quem 

fugindo as núpcias e as obrigações com mulheres/ não quer casar-se, atinge a 

velhice funesta/ sem quem o segure.(HESÍODO, vv. 600-605) 

Em contraposição ao "mal travestido de bem", ou seja, a Pandora, vê-se erigir, 

no discurso do homem grego, a mulher perfeita: a Mélissa, mulher ideal e que só existe 

enquanto discurso. Estas mulheres são modelos para a pólis, por isso, são honradas e 

respeitadas
15

. Esse discurso, que advém do masculino, é uma afirmação da hegemonia 

do mesmo, sendo colocado, por Pierre Bourdieu, como necessário ao social e ao estético. 

A dominação do homem sobre a mulher é determinada pela postura que esta apresenta 

                                                             
15 “Idealização do comportamento feminino comumente chamado pela historiografia de modelo melissa 

devido ao sistema políade representar a mulher ideal (a esposa ideal) através da comparação com a abelha: 

vida pura e casta (atividade sexual discreta); hostilidade aos odores, à sedução; fidelidade conjugal”. 

(SILVA, 2011, p. 11) 
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diante da sociedade (BOURDIEU, 2002, p. 28). Sendo, o discurso da mulher ideal, 

disseminado como forma de manter o poder de uma sociedade patrilinear, a mulher 

Mélissa não passaria de um discurso representativo da mulher, e, para contrapô-la 

encontra-se o “interdito” (BATAILLE, 2013): a mulher que se utiliza de artimanhas 

para subverter o homem, o oîkos e, por fim, a sociedade. Assim, as Bacantes são o 

interdito do discurso sobre a mulher “perfeita”, é na representação de mulheres como 

Pandora, Antígone ou Bacantes, que está a transgressão, o discurso que não é proferido, 

mas que existe. 

As mulheres da antiguidade eram, assim como os escravos, entendidas como 

não cidadãos. Elas eram consideradas frágeis, débeis e, por isto, deveriam permanecer 

em suas casas (oîkos), enquanto aos homens, estes faziam parte de ambos os espaços: 

público e privado. Assim, o ideal de mulher estava respaldado num conjunto de virtudes 

que se ligava às práticas do feminino: 

No qual se inclui o exercício das atividades domésticas, a submissão ao 

homem, a abstinência aos prazeres do corpo considerados como masculino, o 

silêncio, a fragilidade e a debilidade, a reprodução de filhos legítimos – 

preferencialmente do sexo masculino –, a vida sedentária e reclusa no interior 

o oîkos, bem como sua exclusão da vida social, publica e econômica (LESSA, 

2001, p. 17) 

A saída das mulheres do oîkos em direção ao culto a Dioniso era banalizada 

pela sociedade, pois para esta, as mulheres são perigosas, ou, como nos fala Hesíodo, 

são o mal necessário, a quem os homens devem temer e se proteger, mas que, ao mesmo 

tempo, devem ter para prolongar a prole. É interessante falarmos aqui do 

posicionamento tomado por Michelle Perrot. Para esta autora não existe uma relação 

hierárquica entre os sexos, a mulher poderia exercer poder sobre o homem e o fazia 

silenciosamente no âmbito privado: “a mulher, em si tão pouco criminosa, é a 

verdadeira instigadora do crime” (PERROT, 1988, p. 167). Desta maneira, não há um 

distanciamento entre o poder exercido no público e no privado, “as fronteiras entre o 

público e o privado nem sempre existiram. Elas mudam com o tempo” (Ibid., p. 176). 

Por conta disto, os homens temiam a presença feminina. 

Em Eurípedes vemos surgir dois discursos sobre a mulher, pois, ao mesmo 

tempo em que vemos a defesa de uma mulher casta e da casa, vemos surgir uma mulher 

selvagem, capaz de matar a seu próprio filho. Assim, é a estas duas mulheres que o 

culto a Dioniso ira se dirigir. Estando as mulheres imbuídas pela manía, transgridem e 

transcendem a ordem políade. Dioniso: “Agora, de mentes alheadas, vagueiam pelos 

montes./ Impus-lhes os parâmetros das minhas orgias, e toda a feminina/ estirpe de 
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Tebas, todas as mulheres que na cidade havia,/desenfreadas andam por fora de suas 

casas [...]” (EURÍPEDES, vv. 23-43). 

Pelas indicações documentais, poderíamos afirmar que o coro das bacantes é 

marcado pela sua composição feminina. Os homens gregos supunham que as mulheres 

que participavam dos rituais dionisíacos praticavam-nos em meio à floresta, conforme 

se vê nas Bacantes (EURÍPEDES, vv.485-495), e se entregavam aos prazeres do corpo 

Desta maneira, o culto era entendido como se limitado a práticas sexuais. É sabido que 

os ritos dionisíacos estão inerentes às práticas sexuais, entretanto, esta sexualidade faz 

parte do campo simbólico não ferindo sua integridade física e psicológica (BURKERT, 

1991, p. 114-115). Dioniso alerta Penteu a respeito da castidade de suas mulheres. 

Percebemos, deste modo, que a manía divina, para o deus, isenta as mulheres de 

quaisquer feitos, pois, o que está presente na cena é sua parte divina. Neste momento, o 

que ocorre é a transcendência espiritual e o contato direto com o sagrado que exime as 

bacantes de quaisquer “culpa” 
16

. Neste caso, não é mais a mortal que responde por si, 

mas a loucura, a divindade. Neste momento do ritual, alerta-nos Nietzsche, deus e 

seguidoras tornam-se Uno-primordial rompendo as delimitações que os cercam 

(NIETZSCHE, 2007, p. 28). Dioniso: “Ter-me-ás como o primeiro de teus amigos, 

quando, ao invés do que pensas, vires como as Bacantes são castas” (EURÍPEDES, 

vv.939-941). 

As seguidoras de Dioniso fogem ao modelo ideal de comportamento feminino, 

uma vez que saem de suas casas sozinhas para irem à floresta (morada do caos e do 

infortúnio), quando deveriam estar sendo guardadas ou esperando seus maridos em casa. 

As Bacantes é um dos inúmeros exemplos sobre subversão feminina e um 

contradiscurso acerca da modelo de mulher ideal. Porém, mesmo sendo um dos 

exemplos, não pode deixar de lado o forte caráter subversivo de Dioniso, pois “ele nos 

abre, nesta terra e no próprio âmbito da cidade, o caminho de uma evasão para uma 

desconcertante estranheza. Dioniso nos ensina ou nos obriga a tornar-nos o contrário 

daquilo que somos comumente” (VERNANT, 2006, p. 80) Desta forma, o deus 

proporcionava aos seus seguidores a libertação do "Eu" através da prostração da 

imagem. (NIETZSCHE: 2007, p. 43-45) 

2. Insanidade na Grécia Antiga: a louca face do oîkos
17

 

                                                             
16 Contudo, é preciso frisar que nos rituais secretos, em suma, ocorriam rituais órgicos. 
17Traduzido por casa. 
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Como exposto no capítulo anterior, a expansão territorial tem como consequência a 

interculturalidade. Assim, Dioniso é compreendido como sendo o fruto deste entrelaçar 

de culturas, porém, como sabemos e nos foi dito no capítulo anterior, os Gregos, mais 

do que qualquer coisa, prezavam sua pátria e descendência. Por isto, a cidade antiga foi 

identificada como sendo a cidade da alteridade, aquela que abarca e identifica em seu 

seio o Outro, o não-grego, o bárbaro. (FIALHO, 2010, p. 114).  

Penteu - Feio de corpo não es, forasteiro; hás de  agradar às mulheres. Por 

isso não viestes a Tebas? Na luta não foi que teus cabelos cresceram e pelo 
rosto, voluptuosos, te ondejam. Branca é tua pele: naturalmente, ao abrigo do 

sol, na sombra, a preservas. Cativas com tua beleza as graças de Afrodite” 

(EURÍPEDES, vv. 451). 

Portanto, ainda que identificado como o Outro, Dioniso se apresenta, nas 

Bacantes, como semelhante aos tebanos, contudo, esta não faz dele um igual: “Quando 

aparece aos olhos de Penteu, o Dioniso tebano usa a máscara do estrangeiro: é a um 

ksénos
18

  que o rei de Tebas dirige a palavra. Apesar de seu disfarce lídio, Dioniso é 

tratado como grego” (DETIENNE, 1088, p. 21). Deste modo, à tentativa de difundir 

uma divindade bárbara faz com que o rei tebano queira-o excluir e expurgar da cidade. 

Afinal, o deus bárbaro é símbolo da orgia, da festa, da transgressão e do caos, assim 

sendo, fora renegado pelos habitantes de Tebas. Além disto, era acusado de sobrepujar 

aos deuses, uma vez que o estrangeiro alegava ser filho do grande Zeus (EURÍPEDES, 

vv. 23). Desta forma, Dioniso é a todo instante caçado e escorraçado da pólis. Seu culto 

representa a transgressão feminina, o Outro que se apresenta e representa na pólis.  

Dioniso enlouquece as mulheres, levando-as a tomar atitudes que chegam à 

barbárie; sempre sob seu comando. É como se aos homens coubessem a 

bebedeira e a covardia; e às mulheres, a loucura, a valentia e a ação. Uma 

forma de comunicação inversa dentro dos padrões comuns. (FORTUNA, 

2005, p. 26) 

O caráter estrangeiro do deus da vinha faz com que o mesmo se torne mais 

íntimo das mulheres, das classes marginais. Pode-se afirmar que, de alguma forma, a 

mulher é a manifestação do divino, através do corpo, da forma e dos gracejos, uma das 

características dada a ela, pelo divino, é o de besta selvagem, possuidora de um "espírito 

de cão". Assim, a manía dionisíaca poderia ser a manifestação da sua própria forma 

selvagem, ou seja, da centelha divina presente em si mesmo. Como Dioniso, a mulher é 

encarada como um ser exógeno, o Outro do qual se tem medo, a alteridade por completo 

(ANDRADE, 2001, p. 38-39). Nesta mesma perspectiva, Dioniso, deus das bacantes, é 

                                                             
18 Pode ser também identificado como Xenos, afinal “Para ser chamado de Ksénos, um estrangeiro deve, 

pois, pertencer ao mundo Helênico idealmente construído pelo conjunto de homens que têm ‘mesmo 

sangue, mesma língua, santuário e sacrifícios comuns’” (DETIENNE, 1988, p.21). 
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sempre “representado como o deus que chega” (KERÉNYI, 2010, p. 122), o estrangeiro 

por excelência e, portanto, o Outro. “Quer caminhe sorrindo ou salte irritado, Dioniso se 

apresenta sempre sob a máscara do estrangeiro. É o deus que vem de fora; ele vem de 

outro lugar” (DETIENNE, 1988, p. 19), ainda que se apresente como ksénos: “deus de 

lugar nenhum e de todo lugar” (VERNANT, 2000, p. 144). “É encontrado em toda parte, 

em nenhum lugar está em casa. Nem mesmo em um antro ou em um esconderijo na 

montanha, menos ainda à entrada de um santuário ou à luz de um templo urbano” 

(DETIENNE, 1988, p. 14). Dioniso em parte alguma é encontrado dentro da casa, o 

deus é habitante da desordem, do ambiente extra-políade. Sendo ele a própria desordem:  

É que, até no mundo dos deuses olimpianos ao qual foi admitido, Dioniso 

encarna, segundo a bela frase de Louis Gernet, a figura do Outro. Seu papel 

não é confirmar e reforçar, sacralizando-a, a ordem humana e social. Dioniso 

questiona essa ordem, ele a faz despedaçar-se ao revelar, por sua presença, 

outro aspecto do sagrado, já não regular, estável e definido, mas estranho, 

inapreensível e desconcertante. (VERNANT, 2006, p. 77) 

Dioniso é a divindade renegada: em Tebas nega-se sua paternidade, em Edonia e 

em Argos, sua sacralidade, em Orcômeno rejeita-se sua aparência de “cabra negra”. 

Todas as negligencias fazem abater, sobre a estirpe feminina, a manía, ou seja, a loucura 

proporcionada pela divindade. “A mania divina introduz um conte na realidade do 

muno, embaralhando ilusão e realidade, e desterrando o indivíduo de suas referências 

mais cotidianas e familiares” (ANDRADE, 2001, p. 71). A manía é aqui entendida 

como a perda da identidade, a transgressão do mundo políade. Portanto, o fato do culto 

dionisíaco ser, sobretudo, ligado à transgressão feminina, faz com que o mesmo seja 

expurgado e “demonizado” pelas cidades por onde passa. 

A chegada de Dioniso traz as epidemias, assim, aparece como uma loucura que 

atinge uma boa parte das pessoas, “por toda parte as esposas saem de casa, desaparecem 

nos bosques, matam os filhos” (DETIENNE, 1988, p. 11), esta é a transgressão 

propagada por Dioniso. O deus estrangeiro peregrina por entre as cidades para mostrar 

seu culto, seu poder, porém não é aceito pelos reis, que, por isto, sofrem com as 

epidemias do deus. 

La lección de que las mismas personas que muestra nesta hostilidade al 
nuevo culto, assaltadas más tarde por uma manía mucho más frenética, 

estrangulan y desgarran em su loucura báquica, no ya a lis animales 

destinados al sacrifício, sino a sus propioshijos, o caen (como Penteo) em 

lasuñas delas bacantes, siendo desgarradas por ellas como bestias sacrificadas 

al dios. (ROHDE, 2006, p. 232) 

Nas Bacantes, por exemplo, Penteu, o rei tebano, negará que Dioniso é filho de 

Zeus, pelo contrário, dirá que sua mãe fora fulminada por falar tal injuria do deus: 
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as irmãs de minha mãe – as que menos o deveriam ter feito – diziam que 

Dioniso não nascera de Zeus, e que Sémele, seduzida por qualquer mortal, ao 

grande deus imputava a mácula em seu leito (astuciosa mentira de Cadmo!), 

e que de haver propagado as falaciosas núpcias a fulminara Zeus, por isso 

mesmo para fora de portas as toquei com o aguilão da insanidade. 

(EURÍPEDES, vv. 23-43) 

Assim, o objetivo de Dioniso, por qualquer cidade que passasse, era trazer seus 

cultos aos habitantes. E, uma vez que estes não aceitassem, sua cidade era transformada 

em caos e suas mulheres transgrediam suas leis, indo para as florestas e propagando o 

culto ao deus. Desta forma, as mulheres eram levadas a evadir-se dos limites em que 

sua identidade era definida: “universo doméstico, espaço das tarefas e afazeres 

familiares, e da submissão ao casamento” (ANDRADE, 2001, p. 72). Segundo Marta 

Mega de Andrade, quando a mulher é tomada pelo furor dionisíaco, a manía, “eclode no 

seio da cultura um movimento de desterro, comandado por forças de fora do nómos 

(costume), forças phúsis (natureza)” (Ibid., p. 73), este movimento faz entrelaçar o 

feminino e o selvagem.  

Neste sentido, vemos surgir à diluição dos parâmetros culturais da cidade, ou 

seja, a abstração do logos e da tradição, tais aspectos estão presentes na figura de Penteu. 

O conflito gerado na história das Bacantes está na representatividade de Penteu, 

colocado como a política da cidade, e no seu confronto para com as Bacantes, mulheres 

selvagens que correm pelas montanhas ao lado de bestas selvagens, e, por isso, 

provocam a desordem das leis citadinas. Assim, a mulher participa deste universo 

primordial “de irrupção do estranho, da desordem, na esfera do nómos” (Ibid., p. 74). 

Portanto, é neste momento que o feminino encarna toda a forma de alteridade dentro do 

nómos, torna-se a “presentificação das fronteiras entre a tradição, a lei, o costume, entre 

aquilo, enfim, que une em comunidade os homens e a origem de toda ordenação” (Ibid., 

p. 75). 

3.0. O louco 

Primeiramente devo acentuar a dificuldade que terei em trabalhar com este 

tópico, pois, a utilização do pesquisador Michel Foucault para a análise do que é a 

loucura é muito perigosa quando tratamos de loucura na antiguidade. Afinal, o que 

Foucault faz, em sua obra “História da loucura”, é categorizar a loucura, já clinicada, e 

enquadrá-la na doença que melhor se adequar: “ilusão, fantasma, bizarria, impulsão, 

maquinação, exaltação, hipocondria, loucura do desejo intenso e loucura patética” (1978, 

p. 218), estas são apenas algumas doenças citadas por Foucault. Porém, a manía 
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dionisíaca pode ser colocada em várias categorias por ele citada, por isso, não iremos 

enquadrá-la em um aspecto, mas estudar o louco e a posição em que ele se encontra.  

A loucura, tanto na Grécia Antiga quanto para Foucault, é tratada como doença, 

mas não de forma semelhante. Para Detienne a loucura dionisíaca
19

 é uma epidemia, 

sendo esta palavra relacionada ao vocábulo da teofania. (DETIENNE, 1988, p. 12). “As 

epidemias são sacrifícios oferecidos às potências divinas: quando estas descem a terra, 

quando vão a um santuário, quando assistem a uma festa ou estão presentes em um 

sacrifício” (DETIENNE, loc. cit.). Vale salientar que a epidemia dionisíaca é diferente 

da dos outros deuses: “Há em Dioniso uma pulsão ‘epidêmica’ que o afasta dos outros 

deuses de epifanias regulares, programadas e sempre arrumadas segundo a ordem de 

culto das festas oficiais, e cada uma a seu tempo” (ibid., p. 14-15), afinal, ele chega sem 

se anunciar, “é por excelência o deus que vem, aparece, manifesta-se, faz-se reconhecer. 

Epifânico intinerante, Dioniso organiza o espaço em função de sua atividade 

ambulatória” (DETIENNE, 1988, p. 14). A loucura grega, destinada ao deus Dioniso, 

faz referência ao sobrenatural e não a um problema psíquico
20

. Sendo, talvez, a principal 

diferença a crença existente em torno da representação do louco: de um lado, temos o 

indivíduo que se torna louco por obra de uma divindade; a loucura, “que no nace de 

ninguna enfermedad humana, sino de uma transposición divina, que hace salir al 

hombre de su estado habitual” (ROHDE, 2006, p. 215 apud Platón, Fedro, 265); e do 

outro, temos o louco patológico, diagnosticado, que é “responsável” pela sua loucura, 

ou seja, não foi um deus ou ente sobrenatural que o deixou no estado de loucura.  

Muitas discussões houve acerca da proximidade da alma e da loucura, muitos 

dissociaram uma da outra, mas, para Foucault, a loucura está estritamente ligada à alma, 

não havendo como dissociá-las. Mais ainda, a alma estaria ligada ao corpo, sendo, tudo 

que houvesse contra este, ligado a ela; assim, a perda da visão, ou de qualquer membro 

do corpo, estaria ligada a alma. 

Do cérebro para a alma, o relacionamento é o mesmo que do olho para a vista; 
e da alma para o cérebro, o mesmo que do projeto de andar para as pernas 

que se dobram. No corpo, a alma nada faz além de manter relacionamentos 

análogos aos que o próprio corpo estabelece. Ela é o sentido dos sentidos, a 

ação da ação. E assim como o andar é impedido pela paralisia da perna, a 

vista embaralhada pela perturbação do olho, a alma será atingida pelas lesões 

                                                             
19 Digo loucura dionisíaca pelo fato de Platão distinguir quatro tipos de loucura: "1) Loucura profética, 

cujo deus responsável é Apolo; 2) Loucura ritual, cujo deus responsável é Dioniso; 3) Loucura poética, 

inspirada pelas Musas; 4) Loucura erótica, inspirada por Afrodite e Eros" (DODDS, 2002: 72) 
20   Quando utilizo o termo psíquico não me remeto a psyche, entendida como alma, mas a doença 

psicológicas. 
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do corpo e, sobretudo, pelas lesões desse órgão privilegiado que é o cérebro, 

órgão de todos os órgãos. (FOUCAULT, 1978, p. 234) 

Mesmo para os antigos, como Sócrates, quando o corpo é acometido por uma 

"doença" (está doença pode ser identificada com a loucura, o miasma, a manía), a alma 

também é afetada, pois o corpo só está bem ao estabelecer um equilíbrio com a alma. 

Diz-se que curar a alma é uma preliminar indispensável para qualquer cura do corpo 

(ROBINSON, 2010, p. 70). Por isso, Platão defende que corpo e alma devem andar 

separados, ou melhor, que a alma, sede da racionalidade, deve se sobrepor as vontades 

mundanas do corpo, assim os desejos do corpo não corromperiam a pureza da alma. 

Assim, a morte é, segundo as ideias de Sócrates apresentadas por Platão no Fédon, a 

separação da alma e do corpo, ou seja, é quando a alma transcende e, por consequência, 

se liberta da limitação corpórea. Para o filósofo, a alma possui sabedoria, mas a 

condição do Ser, de possuir um corpo, o torna debilitado. O vulgo, por sua vez, não 

dispõe de conhecimento suficiente para se sobrepor ao corpo, o qual é o objetivo a ser 

alcançado pelo filósofo. Este, pelas palavras de Sócrates narradas no Fédon, deve se 

preparar para a separação da alma ao corpo: "(...) o homem que realmente consagrou 

sua vida à filosofia é senhor de legítima convicção no momento da morte, possui 

esperança de ir encontrar para si, no além, excelente bens quando estiver morto" 

(PLATÃO. Fédon, 64a). 

Foucault define a mania como “um delírio sem febre, pelo menos essencial; ela 

comporta todas essas doenças longas nas quais os doentes não apenas desatinam como 

não percebem o que fazem e cometem ações que são ou parecem imotivadas, 

extraordinárias e ridículas” (1978, p. 224). Assim, ao se atirar contra o filho e 

desmembrá-lo, Ágave é cegada pela manía divina que não a permite ter ação sobre si e 

a torna o Outro, ou seja, o deus, mas sem deixar de ser a mãe do rei: “o louco, em geral, 

não é portador de um signo; mistura-se com os outros e está presente em cada um deles, 

não para um diálogo ou um conflito com a razão, mas para servi-la obscuramente 

através de meios inconfessáveis” (Ibid, p. 199). 

Para Erwin Rohde a manía trata-se de um desequilíbrio mental temporário, no 

qual o indivíduo é possuído e perde a consciência de si e, por consequência, dos seus 

atos.  

La loucura, es decir, el desequilíbrio psíquico temporal, en que el espíritu 

pierde La concienciia de si mismo para dejarse dominar como um “poseso” 

por fuezas extrañas a él, pudo Haber llegado a cobrar una importancia 

considerable como fenómeno religioso. (2006, p. 215) 
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Segundo Walter Burkert, a manía, território restrito ao deus da vinha, é descrita 

como uma sensação de chicoteamentos, podendo está associação ser simbólica. “Num 

momento crucial, a loucura se apoderará da iniciada, e a jovem de joelhos, tornando-se 

uma verdadeira bacante, se erguerá e livremente iniciará uma dança frenética” 

(BURKERT, 1991, p. 114). Mas o que seria essa dança, signo tão significante dentro 

dos rituais dionisíacos? A dança ritual é segundo Carl Kerényi possui o “poder” de 

aproximar homem e deus, afinal, “na dança. Os deuses podem tornar-se presentes, a 

maior deidade pode ser trazida ao meio dos dançarinos” (KERÉNYI, 2002, p. 12). 

O louco dionisíaco, como muito se dito neste tópico, possui em si caráter 

divino; por conter esta característica, ele é, “mesmo em Atenas” como expressou Erick 

Dodds, visto como perigoso. 

Mesmo em Atenas, os que sofriam de problemas mentais eram ainda evitados 

por muita gente, vistos como pessoas sujeitas à maldição divina, com quem o 

contato era perigoso - era comum atirar pedras nessas pessoas a fim de 

mantê-las afastadas, ou em casos mais brandos, simplesmente cuspir nelas. 

(DODDS, 2002, p. 74-75) 

Contudo, o louco, como dito acima, é tocado, de alguma forma, pelo mundo 

divino e, portanto, por entes sobrenaturais e, por isso, eram temidos e respeitados:  

No entanto, se os insanos eram mantidos afastados, eles também eram vistos 

com respeito que beirava o medo (como ainda hoje na Grécia), porque, afinal, 

eles estavam em contato com o mundo do sobrenatural e podiam, quando 

surgisse a ocasião, dispor de poderes negados aos homens comuns. (Ibid., p. 

75) 

Além disto, o louco é o porta voz da “verdade”, da revelação divina, temos 

como exemplo a Pítia, sacerdotisa do deus Apolo, é através dela que o deus se dirige 

aos homens. 

A Loucura também tem seus jogos acadêmicos: ela é objeto de discursos, ela 

mesma sustenta discursos sobre si mesma; é denunciada, ela se defende, 

reivindica para si mesma o estar mais próxima da felicidade e da verdade que 

a razão, de estar mais próxima da razão que a própria razão. (FOUCAULT, 

1978, p. 19) 

3.1. É chegada a hora da loucura: a insanidade dionisíaca faz cair Tebas 

Dos inúmeros casos de possessão dionisíaca a presença feminina se faz notar. 

A mulher é o seu alvo principal: “a loucura toma conta da população feminina” 

(DETIENNE, 1988, p. 11). A instalação do culto dionisíaco causara “medo” e “espanto” 

aos nativos aristocratas. Segundo Nietzsche, Dioniso é o deus de todos (2007, p. 28), 

seu culto permite a igualdade não apenas no âmbito social, mas na questão de gênero. 

Desta maneira, o culto ao deus permitia que o Outro saísse das sombras e se irrompesse 

na sociedade impondo-se ao reconhecimento. (VERNANT, 2000, p. 144) Nos casos de 
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êxtase (de manía) dionisíaco as mulheres saem de suas casas, desaparecem nas florestas, 

matam os próprios filhos, como nas Bacantes. O Dioniso que aparece para Penteu, 

segundo Detienne, usa máscara de estrangeiro, mas não é caracterizado como ksénos. 

Tal palavra possui dois significados inerentes ao caráter da máscara do deus: no 

primeiro caso, o deus pertence ao mundo helênico e, por isso, “apesar de seu disfarce 

lídio, Dioniso é tratado como grego” (DETIENNE, 1998, p. 21); já no segundo caso, o 

deus do tíaso é caracterizado como “o estrangeiro portador da estranheza” (Ibid., p. 26). 

É este duplo Dioniso que se apresenta a cidade de Tebas.  

Do que são capazes os iniciados de Dioniso? O poder ao qual os iniciados 

dionisíacos desfrutam, no momento da manía, é consequência de uma hierofania, ou 

seja, da união mística entre iniciado e deus. Segundo Walter Burkert é a “’Loucura 

divina’ ritualmente induzida, que leva a uma irrupção de forças emocionais reprimidas” 

(BURKERT, 1991, p. 31), ou seja, conecta o homem ao seu instinto. A loucura 

dionisíaca era o instinto puramente exercido, era, em suma, o êxtase (ekstasis) (DODDS, 

1975: 100), possibilitado pelo intermédio da música, da dança, do vinho e até mesmo 

pela selvageria própria do homem.  

Existe um processo de transição entre a loucura dionisíaca, a perda do próprio 

eu, e o reaparecimento deste eu, ou seja, o ressurgimento da identidade individual. Essa 

transição é vivenciada pelos iniciados, como fora pelo deus: 

Cadmo- Pois bem, que cabeça seguras nos braços? ÁGAVE: A cabeça de um 

leão,- diziam minhas companheiras de caça. CADMO: Observa bem; 

diminuto esforço te custará olhar. ÁGAVE: Ah, mas que vejo? Que presa é 

esta que em meus braços trago? CADMO: Vamos, examina-a, e reconheça-a 
mais claramente. ÁGAVE: Vejo, infeliz de mim, uma dor imensa! CADMO: 

E a ti, parece-te que a um leão se assemelha? ÁGAVE: Não, desgraçada que 

sou... é a cabeça de Penteu! (EURÍPEDES, vv. 1012-1015) 

O delírio menádico era marcado pela libertação da alma e perda da 

individualidade, no momento de transe todos se tornavam um: “Agora, graças ao 

evangelho da harmonia universal, cada qual se sente não só unificado, conciliado, 

fundido com o seu próximo, mas um só, como se o véu de Maia tivesse sido rasgado e 

reduzido a tiras” (NIETZSCHE, 2007, p. 28). Neste sentido, a capacidade de unificação 

disposta no delírio estava além das perspectivas etimológica do termo união, as 

Mênades torna-se-iam um só indivíduo, deixando, por conseguinte, de ser enquanto ser. 
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CONCLUSÃO 

Após estudar a tragédia, podemos entendê-la como o espaço de cristalização e 

publicidade de uma transgressão da ordem pré-estabelecida dentro da políade. Gabriele 

Cornelli trata esta dualidade como um confronto existente entre a alma e a cidade 

(CORNELLI, 2008, p. 4-5). Esta alma trágica, em contraposição à cidade, é a que 

Friedrich Nietzsche, em épocas recentes, concebera como a priori da tragédia. A priori 

trágica, que brota do ditirambo dionisíaco, é negada pela corrente socrática. Deste modo, 

Nietzsche faz uma critica voraz a maneira socrática de aspirar à tragédia, alegando ser 

esse o seu “fim”:  

Dionísio já havia sido afugentado do palco trágico e o fora através de um 

poder demoníaco que falava pela boca de Eurípides. Porém Eurípides foi, 

apenas máscara: a divindade, que falava por sua boca, não era Dionísio, 

tampouco Apolo, porém um demônio de recentíssimo nascimento, chamado 

SÓCRATES. Eis a nova contradição: o dionisíaco e o socrático, e por causa 

dela a obra de arte da tragédia grega foi a baixo. (NIETZSCHE, 2007, p. 76-

77) 

A manía dionisíaca torna seu abatedor o Outro, ou seja, faz com que seu 

iniciado, aquele que foi abatido pela manía, perca sua identidade e torne-se o louco, 

torne-se o seguidor do deus. Essa ideia de loucura no culto dionisíaco vem do próprio 

mito do deus, conta-nos Marcel Detienne que Dioniso fora abatido pela loucura quando 

ainda jovem, o deus, portanto, se inicia em seus próprios mistérios. As Bacantes não 

possuem face social, estão desvencilhadas do mundo patriarcal. Assim, estas, que vão 

celebrar ao deus nas florestas, são transgressoras de uma ordem já instaurada, ou seja, 

subvertem o discurso da mulher casta, que vive no oîkos à espera do marido.  

A história de Dioniso é transmitida de duas formas: uma pela religião de 

mistério, passada de mestre para iniciado, e a outra pela religião délfica, contada pelos 

tragediógrafos. Na religião de mistério, Dioniso é filho de Perséfone e, desta forma, 

estabelece uma relação direta com o submundo; o deus é morto pelos titãs, enviados por 

Hera. Nos Hinos órficos Dioniso será entoado como o filho secreto de Zeus com 

Perséfone, essa teria copulado com o deus e dado a luz a Éubulo (PORFIRIO, 1987, p. 

193); já nos cultos públicos, o deus é identificado como filho de uma mortal e de um 

deus: Sêmele e Zeus, o deus é morto duas vezes: pelo raio divino e pelos Titãs. 

A dicotomia da face dionisíaca é mapeada por Nietzsche em “O nascimento da 

tragédia”. O deus passa de bárbaro a civilizado, os aspectos excêntricos de Dioniso 

tornam-no Outro, o estrangeiro. Marcado pela manía, o deus proporciona, a seus 

seguidores, a loucura. Esse contato é marcado pelo êxtase, é através dessa loucura que o 
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homem se “desprende de si próprio” e torna-se Uno junto ao deus. (NIETZSCHE, 2007, 

p. 30-32) O êxtase é o que faz, portanto, o ser humano se desprender do “mim”, das 

amarras sociais, das leis. Para Eudoro de Sousa o Eros primeiro é o responsável pela 

retirada do homem do mundo das coisas, das normas, da racionalidade, do mundo 

existente no aquém-horizonte; a loucura é, também, uma forma de superar o mundo das 

“coisas” é a loucura: “A loucura é o nome platônico da possessão do homem disponível, 

pelo deus que dele dispõe, como dispõe do mundo em que se oculta como “acenante 

mensageiro da Divindade””. (SOUSA, 1984, p. 198) Assim, é o entrelaçar do mundo, 

da divindade e do homem, que torna o último louco. 

O objetivo da monografia está em identificar a transgressão a partir da loucura, 

identificando o louco como aquele que está próximo ao divino, ao deus. Pois, só este 

contato impulsiona as Bacantes ao desprendimento social, aos instintos dionisíacos, ou 

seja, aos instintos próprios do humano, dançando e entoando cânticos a Baco, em 

harmonia com a natureza bruta. Esta descrição traz a tona quem são as Bacantes e como 

as mesmas se comportam diante da sociedade. 
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