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RESUMO 
 

A expansão colonial grega do período Arcaico, séculos VII e VIII a.C., em ambas as 
fases, possibilitou uma intensa atividade comercial e política. As recém fundadas 
cidades estados que se estendiam por toda a costa mediterrânea, encontraram na 
ascensão de uma nova elite comercial o apoio necessário para a destituição da 
antiga aristocracia oligárquica, ao passo que fortificavam as intensas atividades 
mercantis intermarítimas. Em meio a este caos formativo, a Teogonia de Hesíodo 
surge como um elemento organizacional dos mais variados mitos que circulavam na 
região metropolitana e as récitas quase biográficas presentes no contexto narrativo 
desta poesia chamam a atenção para a importância da figura do aoidos. Partindo de 
uma análise fenomenológica do mito, apresentada pelo historiador das religiões 
Mircea Eliade, é possível perceber a as formas de representação acerca da figura do 
aoidos na Teogononia de Hesíodo e, por conseguinte, sua aproximação com os 
fatos históricos dos séculos VII e VIII a.C, período em que a poesia está localizada.  

 

Palavras chave: Grécia Arcaica, Mito, Representação, Aoidos, Tegonia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The archaic greek colonial expansion, centuries 7th and 8Ith b.C, in both phases, 
made possible an intense commercial and political activity. The newly founded city 
states that extended for all over the Mediterranean Coast found in the ascension of a 
new commercial elite the required support for the deportation of the old oligarchic 
aristocracy, while they fortified the intense intermaritime mercantile activities. Amid 
the formative chaos, the Hesiod Theogony arises as an organizational element from 
the most diverse myths that circulated in the metropolitan zone and the recitations 
almost biographical present in the narrative context of this poetry call attention to the 
importance of the figure of aoidos. Starting from a phenomenological analysis of the 
myth, presented by the historian of the religions Mircea Eliade, it is possible to 
perceive the forms of representation about the figure of the aoidos in the Theogony 
of Hesiod and, therefore, its approximation with the historical facts of the 7th and 8th 
centuries b.C, a period in which poetry is located. 

 

Key-words: Archaic Greece, Myth, Representation, Aoidos, Theogony 
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INTRODUÇÃO 
 

As análises realizadas pelo filósofo alemão Martin Heidegger acerca do poeta 

em sua uma conferência intitulada, Para quê poetas?, apresentam a “essência do 

poeta” como algo intimamente ligado à sua capacidade quase empática de 

compreender as dinâmicas do seu e de outros tempos, o que faz com que a sua 

poesia, enquanto uma ação, se projete sempre para um tempo indigente em que a 

pratica poética e o próprio poeta tornam-se um ato de “poetar a própria essência da 

poesia”.1 

 Tais elucubrações chamam atenção devido as semelhanças entre o que o 

filosofo apresenta como, “tempo indigente”, e o caráter mítico de determinadas 

poesias produzidas em um tempo já considerado longínquo, em que as formas de 

sociabilidade, a geografia e a linguística já são completamente outras.  

 Para Heidegger, este caráter místico, diz respeito a uma capacidade do poeta 

que habita no tempo indigente, em dizer aquilo que é sagrado quando “a noite do 

mundo” se aproxima; esta, definida pelo autor como a noite divina. Situação em que 

os deuses já não estão presentes, e que sua ausência apresenta vestígios captados 

apenas por aqueles que conseguem acessá-la, e, por conseguinte, tornar-se parte 

deste tempo sem nome.  

 O prenuncio da mudança à virada do mundo, só seriam apresentados na 

forma de poesia por aqueles que tocam esse outro tempo que não é histórico, que 

não está amarrado as construções sociais humanas. Porém, perpassando-as em 

vários aspectos, as fundam de modo tão profundo que, em um dado tempo, o 

mundo dos homens e dos deuses pareceu intimamente ligado. 

 As inquietações apresentadas por Heidegger serviram como ponto de partida 

para a construção desse trabalho, pois, ainda que o filosofo não componha o quadro 

teórico-metodológico deste, seus escritos sobre a poesia de Hölderlin mostraram 

uma gama de possibilidades interpretativas sobre a Teogonia de Hesíodo e a figura 

do aoidos como poetas de um tempo outro que é parte complementar de uma 

experiência mítico-religiosa.  

                                                           
1 HEIDEGGER, Martin. Caminhos de Floresta. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2014. p. 312. 
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Localizada entre os séculos VIII e VII a.C, a Tegonia de Hesíodo é apenas 

uma das inúmeras poesias concebidas no dito período arcaico grego. Sua 

composição e apresentação essencialmente oral fazem desta poesia um documento 

repleto de singularidades que devem ser consideradas à sua análise histórica.  

Sua narrativa retrata a origem dos deuses, as dinâmicas iniciais do cosmo e, 

consequentemente, a constituição dos homens gregos e toda a sua organização 

social. O poema é composto de 1022 versos e é permeado por expressões quase 

biográficas em que seu suposto autor, Hesíodo, descreve sua relação com as Musas 

deusas patronas das artes e da memória.  

Hesíodo sugere que, a partir das deusas ele veio a ser um aoidos (cantor). 

Um título que possui uma importância social a ser considerada, tendo em vista que o 

aoidos, por sua vez, era uma espécie de interprete destas poesias e as apresentava 

nos mais variados espaços.  Para isso, utilizavam, comumente, da ludicidade e 

musicalidade. Estes cantores poderiam ser tanto profissionais, aqueles que 

possuíam mentores habilitados em composições poéticas, quanto não profissionais, 

geralmente ligados a atividades de cultos de determinadas divindades, cujo canto 

era praticado de forma autônoma. 

O ensinamento desta função a Hesíodo a partir das Musas faz com que um 

elemento que antes não protagonizava a dinâmica narrativa das poesias arcaicas 

gregas, ganhe uma visibilidade representativa: o próprio aoidos. Através de récitas 

quase biográficas a figura de Hesíodo é envolta de uma mística divina que 

proporcionam múltiplas interpretações acerca da sua figura, e que corroboram a 

uma percepção da circunstancial importância fornecida aos poetas de modo geral. 

Um exemplo disso é sua própria existência. A comprovação historiográfica da 

mesma é problemática devido à falta de fontes comprobatórias. Porém, as várias 

interpretações acerca da figura de Hesíodo e, consequentemente, e sua auto 

declaração enquanto aoidos, ajudaram a compor as mais variadas teses acerca do 

lugar social desses cantores em um período histórico em que a memória social era 

preservada através das poesias e seus interpretes. 

Jean Pierre Vernant apresenta o aoidos a partir de uma perspectiva 

estruturalista buscando entende-los com os responsáveis pela educação citadina, 

sobretudo no que tange a educação religiosa, buscando levar através da récita dos 
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mitos de origem as principais características culturais as expressões idiomáticas de 

um determinado grupo social.  

Para Bruno Snell o aoidos também possuiria essa função de memória social, 

mas a partir de Hesíodo uma mudança considerável acerca da percepção dos 

deuses fora constituída fornecendo a esses uma certa racionalidade ao processo 

representativo, ao contrário do que era apresentado nas narrativas Homéricas. 

Marcel Detienne, por sua vez, partindo de uma análise etnológica acerca do 

conceito de verdade na Grécia do período Arcaico, busca compreender os discursos 

em que o termo aletheia é empregado chegando a conclusões sobre a importância 

do aoidos enquanto mantenedores de uma memória social que é sagrada e, 

consequentemente, enquanto anunciadores da verdade enquanto memória.  

Trabalhos mais atuais, realizados no Brasil, cuja temática se fixam na figura 

do aoidos, foram produzidos em perspectivas semelhantes. Alexandre Santos 

Morais, em sua dissertação de mestrado, busca compreender como o aoidos 

discorriam sobre suas próprias atividades utilizando-se por vezes de evocação a 

divindades em prol de algum prestígio social.  

Por outro lado, Luis Krausz se debruça sobre o as Musas enquanto um 

elemento religioso presente nos mais diversos setores da cultura grega, sobretudo 

na poesia, realizando um estudo acerca da transição do mundo da oralidade para o 

da escrita através da apropriação dos poetas do que seria considerado como o dom 

das Musas. 

A partir da leitura dos autores supracitados e suas abordagens acerca da 

figura do aoidos, em conjunto com as leituras realizadas acerca os principais fatos 

históricos dos séculos VIII e VII a.C; uma inquietação tornou-se latente e dela se 

originou a composição desse trabalho monográfico: tendo em vista as 

complexidades políticas existentes no processo de formação das primeiras cidades, 

o advento da tirania enquanto forma de gestão e pluralidade cultural advinda de um 

extenso processo de colonização, as bases da formação de uma identidade Helena 

enfrentava, já em seu início, problemas estruturais; o que fazia da memória 

preservada pelo aoidos um elemento de importância orgânica. 

Nesse sentido, esse trabalho se debruça sobre a Teogonia e Hesíodo 

enquanto uma narrativa mítica e suas formas de representação acerca da figura dos 

aoidoi, a partir das perspectivas da história das religiões apresentadas por Mircea 



 

13 
 

Eliade, tendo como ponto de partida as récitas quase-biográficas utilizadas em seu 

contexto narrativo.  

Para isso, partimos da seguinte problemática: de que forma o aoidos é 

representado na Teogonia de Hesíodo? Tendo como principal hipótese que, 

enquanto um poema cuja temática principal é a organização de todo o cosmo, a 

Teogonia, busca trazer para a figura deste interprete uma importância social 

considerável. 

Para a resolução da questão norteadora desse trabalho e verificação da 

hipótese levantada, o texto que segue tem três objetivos específicos 

respectivamente ordenados no desenvolvimento deste trabalho a partir de seus 

capítulos. O capítulo um tem como objetivo apresentar o contexto histórico da 

Teogonia de Hesíodo, seus aspectos gerais e possível autoria. Para tal serão 

utilizadas as concepções sobre a expansão colonial no período Arcaico grego 

debatidas pelos historiadores François Chamoux, Claude Mossé e Mike Paine; 

assim como as considerações acerca da figura de Hesíodo apresentadas pelo 

Filólogo Glen W. Most e pelo historiador Luiz Krausz.  

O capítulo dois tem como objetivo analisar a Teogonia de Hesíodo enquanto 

elemento histórico mítico-representativo. Para isso será realizada uma revisão 

bibliográfica acerca das principais concepções sobre do elemento mítico, 

respectivamente apresentadas por Calaude Lévi-Strauss, Ernest Cassier e Mircea 

Eliade, assim como a apropriação da metodologia deste último como forma de 

análise da Teogonia.  

O capítulo três, por sua vez, tem como objetivo compreender quais as 

representações utilizadas na Teogonia de Hesíodo no que diz respeito ao lugar 

social do aoidos. Para tal será aplicada o método da história das religiões de Mircea 

Eliade partindo da elaboração de um quadro analítico que vise destacar as récitas 

quase-biográficas presentes entre os versos 22 a 115; para, a partir dos dados 

levantados estabelecer uma aproximação entre os elementos representativos 

encontrados no mito e os fatos históricos ocorridos entre os séculos VIII e VII a.C, 

período em que a poesia está localizada.    

Por fim, algumas considerações acerca da escolha da metodologia, de 

determinadas traduções, de limitações características do trato do texto antigo e da 
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utilização de alguns termos em detrimento de outros; são necessárias para melhor 

compreensão do trabalho como um todo.   

Tendo em vista o contexto de oralidade que compunha o período ao qual a 

Teogonia de Hesíodo fora localizada, a investigação histórica acerca desta enfrenta 

problemas estruturais bem específicos. O canto do aoidos não chegou até os 

tempos atuais de forma integra; as inúmeras traduções e interpretações e até 

mesmo a própria transcrição destas récitas modificaram seu sentido, adequando-as 

à literatura que, por sua vez, não é capaz de reconstruir o seu estado original.  

Além disso, as inúmeras traduções realizadas por vezes transfiguram o texto 

em um outro, buscando extrair dele uma forma que melhor se adeque ao sentido de 

cada língua. É por conta desses problemas estruturais, que a análise histórica da 

poesia arcaica grega é comumente realizada a partir de uma análise do texto – da 

literatura – tendo em vista que a reconstrução de sua experiência oral é impossível.  

Nesse sentido, os trabalhos sobre as formas de leitura e representação 

realizados pelo historiador cultural Roger Chartier fornecem uma vasta possibilidade 

no que tange a análise das representações e das disputas de poder existentes nas 

concepções, transcrições e modos de leitura de um determinado texto. Assim como 

as análises dos costumes realizados por Michael de Certeau e as problemáticas 

existentes entre as camadas interpretativas e representativas da literatura e seus 

interpretes realizadas por Jean Starobinski.  

Porém, no que tange a poesia arcaica, a utilização deste referencial teórico 

possuiu problemas estruturais específicos a serem considerados, uma vez que o 

que texto antigo é comumente perpassado por três temporalidades distintas: o 

tempo atribuído ao texto, o tempo anunciado pelo texto e o tempo do leitor.  

 O tempo atribuído ao texto diz respeito a realidade histórica cujos aspectos 

dialogam com os elementos que compõem a poesia, sua métrica, sua temática e 

sua autoria. O tempo anunciado pelo texto, diz respeito ao elemento narrativo da 

poesia, este pode ser tanto histórico a partir de uma homenagem a um conjunto de 

indivíduos de importância relativa, quanto mítico a partir da trajetória de um grupo de 

divindades ou proposições cosmogônicas. Por fim, o tempo do leitor, diz respeito a 

experiência histórica do mesmo e o quanto ela influência na leitura e interpretação 

do texto antigo.  
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Nesse sentido, leitura da Teogonia de Hesíodo, a partir das contribuições de 

Chartier e Starobinski e Certeau são insuficientes para resolução das questões 

levantadas por este exercício por conta do caráter mítico do texto apresentado pela 

fonte. Como já foi dito, o poema se remete a elementos sobrenaturais que, 

essencialmente, estão fora do tempo; e, a um tempo mítico que não participa da 

história, encontrando, fora dela, as possibilidades de significação da origem dos 

elementos que constituem o universo grego arcaico. 

Partindo desses pressupostos o aporte teórico-metodológico desta pesquisa 

está apoiado nas análises realizadas por Mircea Eliade que, ao compreender o mito 

enquanto uma realidade narrativa sagrada e absolutamente verdadeira, 

consequentemente, o compreende enquanto um elemento capaz de desenvolver os 

mais variados costumes e, por conseguinte, apresentar indícios sobre as práticas 

socioculturais de uma determinada sociedade em seu tempo histórico. 

Além disso, Eliade defende que que o historiador das religiões deve se 

dedicar a “decifrar no tempo historicamente concreto o curso inevitável das 

experiências que surgem do desejo irresistível do homem transcender o tempo e a 

história”.2 Do mesmo modo, o autor se atenta que os métodos utilizados por cada 

historiador das religiões devem se adequar as necessidades do seu trabalho assim 

como as limitações de sua fonte.3 Portanto, ao tratar da Teogonia de Hesíodo 

enquanto uma fonte histórica, procurou-se compreender seu aspecto mítico como 

resquícios de um fenômeno religioso que diz muito sobre as estruturas socioculturais 

do homem grego arcaico.   

No que diz respeito as traduções da Teogonia de Hesíodo, as comumente 

utilizadas no Brasil são as do J. A. A. Torrano, cujos comentários circundam em 

torno do mito e linguagem e das concepções acerca da aletheia como um dom das 

Musas a partir de uma clara influência dos trabalhos de Marcel Detienne e Pierre 

Vernant, de Christian Wener em que as concepções acerca dos deuses e sua 

genealogia são tratadas de forma mais elucidativa possuem influências diretas no 

comentários realizados por J. A. A. Torrano e tradutores das edições LOEB Classical 

library como Glen W. Most e M.L. West e a tradução realizada por Glenn W. Most, 

que, partindo de uma reflexão acerca da autoria dos poemas, seu contexto histórico 

                                                           
2 ELIADE, Mircea. Metodología de la Historia de las Religiones. Barcelona: Paidos Ibérica. 1996. p. 
118.  
3 Ibid, p. 119. 
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e as possíveis interpretações acerca da inspiração enquanto elemento ritual; fornece 

preciosos indícios históricos acerca da poesia e seu suposto autor.   

Para a realização desse trabalho foram utilizadas as traduções de Crhistian 

Wenner devido a fluidez da sua tradução que, consequentemente, facilita a 

compreensão do texto e a de Glen Most, devido a seu rigor acadêmico no que diz 

respeito às necessidades de contexto e reflexão sobre as possibilidades de autoria.     

 Por fim, no que tange a alguns termos utilizados no corpo do texto, a 

expressão aoidoi (cantores), aioidos (cantor); são transliterações latinas do seu 

termo original, utilizadas desta forma a fim de fornecer uma leitura mais fluida do 

texto e evitar usos inadequados dos termos originais. De modo semelhante, todas as 

datações desse trabalho dizem respeito a períodos antes de cristo sendo, 

desnecessária a aplicação das siglas (A.C) ou (a.E.C), assim como todas as 

referências a “Teogonia” dizem respeito a Teogonia de Hesíodo. 
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1 O TEMPO DA POESIA: POESIA E AOIDOS NA GRÉCIA ARCAICA 
 
A poesia é uma das formas mais íntimas de descrição e significação do 

universo e das maneiras de ser do homem, muitos estudos foram realizados sobre 

ela; desde filósofos a historiadores antigos e contemporâneos, todos interessados 

em compreender suas nuances estéticas, conceituais ou, até mesmo, ontológicas e 

culturais. O elemento poético parece estar para o homem como uma necessidade de 

expor sua subjetividade de modo transcendente, deixando-a vir a ser sem o 

metódico controle racional, em um movimento cujo acúmulo de experiências 

abruptas eleva seu sentido através da complementaridade entre este e a poesia. 

As expressões da poesia são inúmeras e pensá-la de forma hegemônica 

excluiria especificidades oriundas de seu fator cultural, de suas vinculações a 

determinados eventos históricos e, não menos importante, das motivações dos que 

a conceberam. Em outras palavras, a poesia é uma narrativa historicamente 

construída, perpassada pelas variáveis carências de interpretação do homem acerca 

de si e do mundo. Desta forma, ela nem sempre foi o que é atualmente, nem sempre 

fora concebida para uma leitura silenciosa ou pública. Houve poesias cantadas e 

marcadas por uma oralidade ancestral em que sonoridade e verso eram 

indissociáveis e que seus intérpretes e/ou autores resguardavam, em cada uma de 

suas recitas, parte de um fundamento cultural. 

Um exemplo destas expressões poéticas orais foi a poesia grega do período 

arcaico, comumente localizada nos séculos VIII e VII. Um período marcado por uma 

intensa expansão territorial e complexos avanços políticos cujo resultados 

ensaiavam os primeiros passos da democracia clássica; em que a presença, 

seguindo um lento desenvolvimento, da recém adotada escrita fenícia era escassa e 

resignada a funções técnicas muito específicas4, fazendo com que os grandes feitos, 

os mitos e os ritos, fossem rememorados de forma oral, apresentados por indivíduos 

treinados para fazê-lo a partir de um complexo exercício de memória, musicalidade e 

teatralização; apresentações públicas que lhes fora atribuído a tipificação: poesia.  

Os temas destas complexas composições eram variados e intimamente 

dependentes de suas demandas. Haviam aoidos que eram contratados para cantar 

suas poesias em simpósios, tratando em seus poemas sobre o modo de vida de um 

                                                           
4 THOMAS, Rosalind. Letramento e Oralidade na Grécia Antiga. São Paulo: Odysseus. 2005. p. 
171. 
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determinado grupo social5. Havia contratos realizados pela aristocracia palaciana 

para recitar em banquetes sobre gloriosos feitos e antigos heróis ligados a esta por 

laços de ancestralidade, assim como aqueles que recitavam publicamente em 

grandes cortejos públicos e em inúmeras ocasiões menos herméticas. Essa era uma 

prática cultural que fazia das poesias o elemento mais eficiente para criar, 

resguardar e eternizar a memória social considerada sagrada6.  

Os aoidoi eram os responsáveis por apresentar as composições a um público 

diversificado, mas comumente ligados à aristocracia que, de modo geral, possuía 

recursos suficientes para pagar por seus serviços. Eram profissionais 

suficientemente versados em retórica, o que os faziam ocupar espaços sociais de 

prestígio, ou não profissionais intimamente ligados a práticas cultuais7. A partir de 

uma função social bem estabelecida, os aoidoi se transfiguravam em uma espécie 

de memória viva, cuja palavra exercia um tipo de poder comumente utilizado na 

atribuição de legitimidade a determinadas demandas familiares. 

Uma característica importante acerca dessas poesias era sua forma única de 

apresentação, marcada por altas entonações vocais – típica de um discurso 

realizado para cativar a atenção de um determinado público. A presença do 

acompanhamento musical, da dança ou mesmo de representações cênicas era 

necessária para fornecer ao público uma imersão mais eficiente a trama. A poesia 

em si tratava-se de uma experiência plenamente oral cujas marcações, entonações, 

elementos auditivos e/ou visuais complementares promoviam uma atmosfera 

coparticipativa entre o aoidoi e o seu público. 

 

É fundamental que entendamos que grande parte da poesia era 
acompanhada por música e até mesmo por dança, como parte 
integrante da experiência. As implicações são vastas, mas 
extremamente difíceis de definir: música, entonação e modos de 
desempenho são exatamente os elementos menos registrados por 
nossas fontes escritas.8 

Desse modo, as impressões acerca das formas representativas de uma dada 

poesia arcaica serão recorrentemente imprecisas, tendo em vista que somos 

                                                           
5 MURAY, Oswyn. O homem e as formas da sociabilidade. In: O Homem Grego. Lisboa: Editorial 
Presença, 1994. p. 207. 
6 THOMAS, 2005, p. 159 
7 MORAES, Alexandre Santos de. A palavra de quem canta: aedos e divindades nos períodos 
homéricos e arcaico gregos. Dissertação (Mestrado em História Comparada). Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Rio de janeiro, 2009, p. 49. 
8 THOMAS, op. cit. p. 164 
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incapazes de acessar, minimamente, esta parte significativa da experiência oral. 

Contudo, um outro fator se revela mais consistente: o modo das apresentações 

estava condicionado aos locais e ao público que eram direcionadas, o que 

influenciava, consequentemente, em sua forma e temática. É a partir desse critério 

que as tipificações foram, mais tarde, concebidas a fim de melhor compreender sua 

dinâmica, seus locais de apresentação e suas diferenças estruturais. 

 

[...] deveríamos também lembrar o público, as circunstâncias ou a 
ocasião da apresentação e o papel do poeta. Estudada com base em 
textos escritos, a poesia grega tende a ser vista em termos de 
gênero. Eruditos helenísticos posteriores a classificavam em gêneros 
estritos, tais convenções foram seguidas pelos poetas helenísticos e 
romanos [...]. Os gêneros literários baseiam-se originariamente em 
ocasiões ritual e socialmente eminentes, nas quais se entoavam 
cantos.9 

 Em outras palavras, a Lírica, a Ode, as Elegias – gêneros poéticos deste 

período – eram, desde seus primórdios, apresentadas em lugares específicos e por 

isso exigiam formas diferentes de apresentação que se adequassem às 

determinações do mesmo. O caso das Odes, por exemplo, por se tratarem de 

poesias recitadas em festivais e jogos olímpicos, eram acompanhadas por música e 

dança; diferente da lírica que, por sua vez, era uma poesia concebida para os 

grandes salões ou festejos cerimoniais, realizada com o acompanhar da lira, 

elemento indissociável desse tipo de récita. 

Esta necessidade de atender às várias demandas, obriga a construção de 

uma poesia mais plástica, cuja forma abarcasse possíveis improvisos sem que com 

isso o conteúdo principal – norteador – sofresse modificações substanciais. 

Elementos amplamente conhecidos não poderiam ser retirados do contexto 

narrativo, mas o modo de contar a história, a dramaticidade, o tom e até mesmo os 

modelos explicativos poderiam mudar mediante a subjetividade do aoidos ou de seu 

público.   

Os aedos, desta forma, não apresentavam os poemas como um 
produto finalizado, produzido oralmente e congelado em sua mente: 
utilizavam tais mecanismos e agregavam-nos, como peças de 
quebra-cabeças, aos temas cantados ao longo de suas récitas. Não 
havia um enredo pronto, fechado. Cada apresentação mesclava uma 
parcela de criação e uma parcela de memorização. Logo, este 
sistema de fórmulas é tão longo e tão complexo que só pode ser 

                                                           
9 THOMAS, 2005, p. 166-167. 
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compreendido como fruto de uma longa especialização e adequação 
das métricas por parte de vários aedos.10 

Sendo assim, ainda que possuísse uma função de memória social, a poesia 

arcaica grega era estruturada de maneira fluída, afinal, era embasada por uma 

constante construção, cujo produto não se fixava de modo definitivo no conjunto 

social. Mesmo que os elementos narrativos mais tradicionais, como por exemplo o 

retorno de Odisseu para casa, constituíssem um mito social de origem, as inúmeras 

aventuras vividas pelo personagem poderiam sofrer modificações ou ajustes, 

mediante ao local de apresentação desta poesia e/ou da subjetividade do aoidos, 

sem que com isso este relato se tornasse falso. Desta forma, no que diz respeito a 

este capítulo, será apresentado o contexto histórico da Teogonia de Hesíodo a partir 

de um levantamento dos principais aspectos da obra e seu autor e do contexto 

histórico em que ambos estão imersos. 

 

1.1 PRINCIPAIS ASPECTOS DA TEOGONIA E SEU AUTOR 
  

A Teogonia de Hesíodo trata-se de uma poesia datada em meados dos 

séculos VIII e VII. Sua temática principal são os eventos que remetem ao princípio 

do universo, sobretudo a origem e organização dos deuses. Divididas atualmente 

em 1022 versos, as traduções atuais – compiladas em textos – são um fragmento da 

obra que foi amplamente traduzida ainda que incompleta. Um clássico do mundo 

antigo marcado por três momentos principais: a origem propriamente dita do 

universo a partir da primeira geração de deuses – os titãs –, o apogeu dos deuses 

olímpicos marcado pela guerra contra os hecatônquiros, e, por fim, os primórdios da 

humanidade e o castigo da mortalidade atribuído por Zeus a mesma. 

Esta é uma poesia peculiar, pois o curso de sua narrativa cria uma espécie de 

cronologia em que sub eventos se interligam a estes momentos principais 

construindo uma densa narrativa genealógica acerca dos incontáveis deuses e da 

organização do universo; uma característica que não é encontrada em outros 

poemas atribuídos ao período. No caso Homérico, por exemplo, não há uma 

preocupação em explanar acerca de uma origem dos deuses envolvidos da guerra 

de Tróia, da cidade de Tróia, ou da origem do comportamento grego frente ao rapto 

                                                           
10 MORAES, 2009, p. 47. 
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de Helena, o foco está centrado no desenrolar da narrativa e nos feitos de seus 

atores sem que haja uma preocupação com as concepções acerca de uma origem.  

Tendo feito esse exercício, Hesíodo constrói uma trama incrivelmente 

interligada, em que os eventos – sobretudo o nascimento dos deuses – acabam por 

representar como o mundo grego – geograficamente dizendo – se organizou. Trata-

se, portanto, de um poema cuja memória a ser resguardada não é menos do que um 

modelo explicativo para a origem do homem e de sua sociedade, contrapondo, o seu 

estado mortal diante da imortalidade dos deuses. Como forma de legitimar a 

apreensão de tamanho conhecimento, Hesíodo constrói um relato de experiência 

entre ele e as Musas, relegando as deusas o papel de tutoras de sua prática poética 

e de responsáveis pela sua capacidade de perceber os eventos do mundo de modo 

atemporal.  

Por conta disto, a figura de Hesíodo possui uma certa dicotomia. Dois 

Hesíodo(s) são comumente mais aceitos: um Hesíodo histórico e um personagem 

Hesíodo. O primeiro possui uma trajetória de vida definida a partir de seu 

testemunho que, apesar da escassez de informações, pode-se afirmar que configura 

uma experiência aproximada da realidade social entre os séculos VIII e VII. O 

segundo, por sua vez, pode ser tanto um personagem que fora adotado por um 

aoidos, em honra a uma tradição específica, ou pode ser uma vaga referência a um 

Hesíodo mítico que, assim como as musas, representaria uma autoridade mítica da 

arte poética.  

    Qualquer uma das duas concepções acerca de Hesíodo está pautada em 

uma característica muito peculiar presente em suas obras: as récitas “quase-

biográficas”. Em um estudo sobre o narrador na poesia arcaica e helenística, 

Morrison demarca que a quase-biografia trata-se da utilização do elemento de 

pessoalidade, que, por sua vez, possibilitaria uma aproximação mais significativa 

entre o aoidos e seu público, sem que para isso fosse preciso uma fuga do foco 

narrativo.11 Estas récitas quase-biográficas, ao seu turno, também eram parte da 

composição destas narrativas ao passo que promoviam demarcações de mudanças 

acontecimentos ou de personagens.  

Morrison defende ainda, que se trata de uma característica completamente 

ausente em Homero ou obras anteriores a de Hesíodo, o que relegaria ao aoidos 
                                                           
11 MORRINSON, Andrew. The Narrator in Archaic Greek and Hellenistic Poetry. New York: 
Cambridge Press.  2007. p. 56. 
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destas composições um afastamento quase que total entre ele e a narrativa. De fato, 

se observarmos as aparições de Demódoco na Odisseia12, perceberemos 

rapidamente que os elementos pessoais sobre sua figura são ínfimos e que sua 

principal característica é cantar os fatos da guerra de Tróia exatamente como foram 

e, por esta razão, seria ele abençoado pelas Musas ou pelo próprio deus Apolo.  

A ausência de récitas quase-biográficas atestam que o protagonismo, no 

exemplo de Demódoco, está claramente na poesia e não no aoidos; pois, ainda que 

sua capacidade de a trazer quase como um testemunho tenha emocionado até o 

próprio Odisseu, é justamente sua impessoalidade, transvestida de capacidade 

narrativa que o dignifica. Dignificação essa que durou até séculos mais tarde, 

quando Aristóteles reforça os méritos de Homero justamente a partir desta “isenção” 

de si.  

Homero é digno de ser elogiado por muitos motivos, sobretudo por 
ser o único dos poetas que não ignora o que deve fazer. De fato, o 
poeta deve falar o mínimo possível em sua própria pessoa, pois não 
é em função disso que se realiza a mimese. Com efeito, os outros 
poetas intervêm em pessoa em toda a intriga e assim fazendo 
mimetizam poucas coisas e poucas vezes, enquanto Homero, após 
um breve preâmbulo, logo introduz um homem, uma mulher ou 
qualquer outra personagem, nenhuma sem caracterização, ao 
contrário, sempre caracterizada.13 

É justamente esse pioneirismo de Hesíodo acerca das recitas quase-

biográficas que coloca a sua existência individual em questão. Pois, ao mesclar-se 

profundamente com os eventos narrativos, como faz na Teogonia14 em que relata a 

sua experiência mística com as Musas, é igualmente possível compreendê-lo como 

um personagem mítico, um título de autoridade poética, um exemplo narrativo ou 

uma terceira pessoa incorporada à dinâmica da história a fim de criar um vínculo 

subjetivo com o público.  

 Acerca desta questão as fontes nos impossibilitam de ir muito além do que 

dizem, relegando a esta pesquisa a escolha de tratar sobre um Hesíodo histórico por 

conta de seu objetivo: compreender de que forma Hesíodo representa o lugar social 

do aoidos. Tendo em vista a hipótese de que o processo de colonização dos séculos 

VII e VIII trouxe consigo um pluralismo cultural ao passo que promovera crises no 

                                                           
12 HOMERO. Odisseia, VIII, VV. 485-489. 
13 ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 193. 
14 HESÍODO. Teogonia. São Paulo: Hedra, 2013. VV. 23-32. 
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sistema governamental da “polis” dando lugar a Tirania; fazendo dessa realidade 

histórica um momento de constante embate, inclusive nos campos da oralidade. 

 

1.1.1 Contexto histórico de Hesíodo e sua obra.   
 

Partindo desses pressupostos, tomemos uma nota de um relato histórico 

sobre Hesíodo apresentando por Luis S. Krausz. Segundo o autor, o poeta fora um 

pastor na cidade de Ascra, um agrupamento habitacional na região da Beócia, e 

teria vivido por volta do século VII. Filho de um pobre imigrante Eólio, aprendera com 

seu pai o seu ofício de apascentador de cordeiros – pastor – e encontrou nessa 

região, aos pés do monte Hélicon, um local ideal para exercê-lo. Lá fora atingido 

pela beleza inebriante do lugar aprendo com as Musas as habilidades necessárias 

para o canto.15 

Este relato nos fornece indícios que, possivelmente, a migração realizada 

pelo pai de Hesíodo diz respeito a fuga dos gregos da Iônia, que uma vez invadidos 

pelos Dórios, migravam para a ‘média Grécia’, região entre a Beócia e Tessália.16 

Outra possibilidade é a de que essa migração tenha ocorrido por motivos 

econômicos, especificamente, pela escassez de terras para produção.17 Ambos os 

indícios estão intimamente ligados a uma espécie de diáspora Grega cuja razão é 

duplamente especulada: uma crise agrária devido a repartição ineficiente de terras, 

que tencionava a partida ou a expatriação de parte da população de algumas 

cidades com o objetivo de fundar centros habitacionais ou desejo de expansão 

econômica e a retomada das rotas comerciais marítimas na região do crescente 

fértil.  

Faz-se necessário salientar que ambas as especulações supracitadas estão 

pautadas em um fator comum que faz dessa experiência colonial completamente 

diferente da amplamente conhecida colonização europeia dos séculos XVII e XVIII, 

trata-se da fundação de centros habitacionais. Em outras palavras, mesmo as 

colônias que possuíam como primeiro objetivo a extração de matéria prima e metais 

                                                           
15 KRAUSZ, Luis S. As Musas Poesia e Divindade na Grécia Arcaica. São Paulo: Edusp, 2007. 
p.97. 
16 PAINE. Mike. Ancient Greece. Sparkford: Pocket Essentials, 2007. p. 50, 51. 
17 KRAUSZ, op. cit., p. 96. 
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preciosos conseguiram rapidamente uma independência de suas metrópoles 

exercendo, de forma eficaz, o estatuto cidade estado.  

Acerca da expansão colonial, Chamoux defende que o principal agente 

motivador da empreitada expansionista teria sido uma crise agrária estabelecida por 

uma má repartição de terras em paralelo ao constante aumento da população nas 

metrópoles. Este elemento denominado stenokhoria, (ausência de terras), teria 

forçado grupos gregos a expandirem território não apenas por conta da necessidade 

de exploração e capitalização, mas também como um modo de sobrevivência frente 

às adversidades da fome e da instabilidade política.  

 

A crise social é visível pelos seus efeitos, assim como pelo 
testemunho de Hesíodo, que vale sobretudo, na verdade, para uma 
região, a Beócia, e para uma época, o final do século VIII. No quadro 
restrito da cidade, que se constituíra de uma ponta à outra do mundo 
grego nas duas extremidades do mar Egeu, viviam em cada cantão 
milhares de homens que partilhavam entre si recursos de um 
território com dimensões modestas.18 

O agravante é que, como atenta Chamoux, dentro de um território diminuto 

possuidor de alta densidade demográfica, os grupos legisladores compostos por 

uma elite oligárquicas eram bem delimitados e ostensivos, devido a diferenciação de 

seu poder econômico e hereditário. Uma vez que eram os detentores do demos, e, 

consequentemente, do poderio militar devido ao acúmulo de recursos que lhes 

possibilitava a manutenção de cavalos e carros de guerra, essa aristocracia era 

composta por combatentes individuais, que exerciam extensos poderes na ordem 

social.   

Cada uma dessas unidades políticas, quer fosse composta por 
pequenos burgos dispersos, quer fosse dirigida por uma cidade mais 
importante, tinha uma organização monárquica, tal como nos é 
apresentada pelos poemas homéricos; um príncipe hereditário, 
auxiliado pelos chefes das grandes famílias, presidia aos destinos do 
pequeno Estado. Laços consanguíneos ou religiosos, clãs familiares 
(em grego, no plural, gene; singular genos) grupos unidos por culto 
comum ou fratrias, conferiam maior coesão ao conjunto. Na cidade, o 
poder pertencia aos principais proprietários de terra, fonte essencial 
de riqueza, que eram os únicos que possuíam meios para sustentar 
os cavalos necessários aos seus carros e para adquirir o dispendioso 
armamento. Esta aristocracia proprietária reduzia normalmente o 
monarca à condição de primeiro entre os pares: a função real já não 

                                                           
18 CHAMOUX, François. A Civilização Grega. Lisboa: Edições 70, 1983. p. 44. 
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era mais do que um título, uma magistratura entre outras, que 
conservava um caráter sobretudo religioso.19 

Esta “aristocracia proprietária”, da qual o monarca também era parte 

importante, possuía um restrito modelo de repartição territorial, estabelecendo 

relevância acerca do direito hereditário à terra. Entende-se que nesses moldes o 

território era repartido entre os herdeiros legítimos que, por sua vez, repartiam entre 

os seus filhos. Logicamente, a presença de mais de um herdeiro fazia com que essa 

divisão fosse fracionada, promovendo o empobrecimento geracional e, 

consequentemente, o endividamento processual daqueles que herdaram fatias 

diminutas; estes se viam obrigados a pôr-se “a serviço de um homem rico, que 

aproveitava a oportunidade para, mais cedo ou mais tarde, se apoderar daquele 

pequeno domínio”.20 Essa prática tornou-se uma norma, o que tencionou para fora 

do demos tanto os nascidos menos abastados quanto aqueles que empobreciam no 

processo.  

A defesa de Chamoux concentra-se em fatores socioeconômicos: é a 

privação da matéria prima e a privatização dos meios de produção que irão, 

consequentemente, gerar uma crise de ausência de terras para os detentores de 

pequenos lotes, relegando-os a uma condição de subsistência ou completa miséria. 

Para boa parte da população campesina que sobrevivia da oferta de funções 

específicas a situação provavelmente não aparentou melhoria, afinal, houve um 

aumento considerável daqueles que passaram a sobreviver da oferta de seus 

serviços. Uma vez instaurada, a crise de stenokhoria pressiona a saída de boa parte 

dos habitantes da região metropolitana já em meados do século VIII.21  

 

Os Antigos definiram, de uma forma um tanto sumária, esta causa 
essencial da emigração como a <<falta de terras>> (em grego, 
stenokhoria). Na prática, as razões que provocam a partida dos 
colonos para terras estrangeiras são muito variadas: rivalidades entre 
líderes políticos, apetite de aventura, proscrição decretada de uma 
parte do corpo social e, mais tarde, espírito de empreendimento 
inspirado por um imperialismo político ou comercial. Mas, na base, 

                                                           
19 CHAMOUX, 1983, p. 44. 
20 Ibid, p. 44. 
21 Entende-se como região metropolitana a região central da bacia mediterrânica, em que se 
encontravam as polis mais desenvolvidas do período, também conhecida como cidades mães, 
originadoras do processo de colonização.  
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havia quase sempre a necessidade de resolver de forma radical um 
problema de excesso de população ou uma crise económica.22 

Na contramão das defesas realizadas por Chamoux, Claude Mossé defende 

que compreender o processo de expansão grega como um movimento motivado 

unicamente pelo stenokhoria seria conformar-se com análises ainda em seu estado 

bruto.23 Contudo, a autora não nega a stenokohria como um elemento de grande 

relevância, mas busca descentralizar as impressões originárias que explicações 

univocamente materialistas podem promover. Para ela, a simples fuga de uma 

realidade econômica deficitária e até mesmo de uma crise política instaurada por 

este fator, não seriam suficientes para explicar um investimento tão grande na 

construção, por exemplo, da cidade de Marselha (final do século VIII) por gregos 

vindos da Ásia Menor, esta apesar de demarcar um poderoso porto comercial 

situava-se em uma região absurdamente improdutiva24, o que, a partir de sua 

manutenção, deixa vaga interpretativa a outros interesses coloniais além da 

agricultura de subsistência.  

Mossé parece apostar em uma perspectiva mais pluralista acerca do advento 

da colonização grega no período arcaico, levando em consideração, também, os 

interesses comerciais e políticos que levaram a estas migrações. A autora defende 

que as apoikiai (colônias de habitação) não eram apenas polos extrativistas ou 

locais estratégicos de ligação territorial, mas, na maioria das vezes, também devido 

ao caráter de sua origem, conjecturavam um recomeço para os migrantes em alguns 

casos expatriados por superiores ou mesmo um desejo por aventuras, motivadas 

pela expectativa de melhores condições de existência ou interesses comerciais 

comuns.  

 Além disso, Mossé atenta ao fato de que muitas destas colônias não eram 

mais do que simples entrepostos, mas a maior parte apresenta-se desde o início 

como cidades Estados, cujas características, organização e desenvolvimento são 

em tudo comparáveis àquilo com que nos deparamos na Grécia propriamente 

dita”.25 Ou seja, até certo ponto, dentro das limitações de desenvolvimento cabíveis 

a uma localidade não metropolitana, a autonomia era uma característica comum que 

                                                           
22 CHAMOUX, 1983, p. 45. 
23 MOSSÉ, Claude. A Grécia Arcaica de Homero a Ésquilo. Lisboa: Edições 70, 1984. p. 100. 
24 Ibid, p. 102, 
25 Ibid, p. 99. 
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possivelmente formulou bases sólidas para o sucesso do expansionismo imperial 

ocorrido em meados do século V e para a estruturação do mundo clássico.   

Ademais, é válido destacar que ainda que o ritmo de desenvolvimento destas 

colônias fosse algo muito particular – o que nos impossibilita o traçar de um 

panorama único – as adversidades geográficas em conjunto com o enfrentamento e 

com a população autóctone dos territórios colonizados, dizem muito sobre a 

prosperidade do processo. Boa parte das colônias que se desenvolveram e 

obtiveram grande importância no quadro civilizacional grego – o caso de Sícion, 

Mégara, Zancle e Cirene – são resultado de uma profícua empreitada seja de 

subjugação e escravização de povos autóctones e/ou de alianças muito bem 

estruturadas entre estrangeiros e nativos.  

Partindo das perspectivas apresentadas por ambos os autores, podemos 

perceber que estabelecer um consenso único acerca das motivações da empreitada 

colonial grega no século VIII seria minimizar o debate a uma só vertente de 

pensamento. Seja por questões de sobrevivência em seu sentido mais estrito ou por 

motivos menos radicais, deixar a região metropolitana pareceu ser a saída mais 

eficaz ou até mesmo a única saída para a resolução de quaisquer que fossem os 

problemas internos da polis. De um modo ou de outro, o que nos cabe perceber é o 

quanto esse processo de alargamento do mundo grego possibilitou o 

estabelecimento de várias pequenas cidades-estados e, por conseguinte, uma 

diversidade geográfica, social, política, econômica e cultural daquilo que ainda viria a 

ser a Grécia.  

 

[...] a forma que esta colonização veio a tomar é que acaba por ser o 
facto essencial de toda a questão: uma nova cidade-estado criada 
por um pequeno grupo de homens, que teria sempre de adaptar a 
novo meio ambiente, enfrentar problemas de abastecimento, de 
relações com os indígenas, de relações com os povoamentos 
vizinhos, enfim, uma situação que iria tornar estas apoikai em 
autênticos <<laboratórios experimentais>> para todo o resto do 
mundo grego.26  

Sendo assim, parece mais consistente compreender o processo 

expansionista da colonização a partir de uma série de fatores próprios a cada uma 

das experiências coloniais, ainda que as fontes limitem consideravelmente qualquer 

conclusão acerca deste. O que os vestígios arqueológicos evidenciam é que a 

                                                           
26 MOSSÉ, 1984, p. 102. 
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demanda da colonização se estendeu até o Ocidente, mas começou pelo norte da 

bacia mediterrânea e alargou-se, por último, até a Ásia e o norte da África. Contudo, 

em seu início, a migração arcaica fora forçada a rumar para o norte da bacia 

mediterrânea por conta de, por um lado, um acúmulo habitacional organizado ao sul, 

na costa norte da África próximo ao Egito, que os impedia de construir e um centro 

habitacional eficiente, e, por outro, por conta das pressões marciais estabelecidas 

pelo Assírios que impediam a entrada dos Gregos Foceios no Oriente médio através 

da Síria ou pela Sicília – sul da Itália – que à altura era um entreposto comercial 

Fenício.  

Portanto, impossibilitados de seguir para o sul, leste ou oeste, os primeiros 

gregos migrantes retomam às antigas rotas comerciais e ocupam, pelo norte, boa 

parte, se não todo, o território da bacia mediterrânea.27 As metrópoles vizinhas 

Cálcis, Mégara e Corinto protagonizaram o processo, estabelecendo colônias de 

produção e entrepostos comerciais famosos pela qualidade de seus vinhos; estas 

edificações tiveram sua estruturação finalizada somente mais tarde, em meados do 

século VII. 

Esta migração inicial resultou no acúmulo de várias pequenas cidades 

Estados na bacia mediterrânea o que fez com que, em menos de um século, todo o 

território estivesse sob domínio grego e uma importante zona comercial fosse 

fundada na região; aumentando, desta forma, o enriquecimento destas cidades a 

partir do escoamento dos excedentes. Isso foi um fator que, consequentemente, 

gerou o financiamento necessário para continuidade da expansão migratória. 

Porém, Mossé apresenta uma perspectiva diferente sobre esta continuidade 

defendendo que devido ao seu caráter regionalista, o primeiro processo de 

realocação humana na bacia mediterrânea não pode ser concebido como a primeira 

leva da colonização propriamente. Pois, na verdade, a primeira ação colonizadora – 

que a autora chama de “vaga da colonização” – ocorreu rumo ao ocidente, com o 

objetivo de aumentar as rotas comerciais para além da região mediterrânica e a 

extração de metais utilitários e preciosos. 

 

[...] o primeiro povoamento grego no Ocidente teria sido fundado por 
gente oriunda de Cálsis e de Erétria, na Eubeia, que se estabelece 
na ilha de Pitecusas (Ísquia), ao largo da costa campaniana. As 

                                                           
27 CHAMOUX, 1983 p. 47. 
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escavações levadas a cabo nesta ilha não só permitiram confirmar a 
sua antiguidade, como também o seu principal: objectivo: 
nomeadamente, tanto para os Calcídicos como para os Erétrios, a 
extração de ferro das minas da Etrúria e da ilha de Elba, que era 
depois trabalhado no próprio local em oficinas de que ainda 
subsistem alguns vestígios. De facto, a Grécia era pobre em ferro, 
material que se tornara, desde finais do segundo milénio, no metal 
corrente por excelência, indispensável ao fabrico de armas e 
utensílios.28 

Para a autora, o processo de alargamento dessa primeira fase se deu, em 

grande parte, na região sul da atual Itália, precisamente na Ilha Sicília, onde 

Clacídios, Megarenses e Coríntios estabeleceram inúmeras pequenas colônias; 

dentre elas podemos destacar as cidades Calcídicas: Naxos, na costa oriental da 

Sicília, Cumas, na costa campaniana, e de ambos os lados do estreito de Messina, 

Zancle e Régio. A cidade Coríntia, Siracusa e a Megarese, Hibleia.29 Tendo em vista 

a riqueza dos metais extraídos destas regiões, o sucesso militar da segunda fase, 

que se estendeu pelo mediterrâneo até a costa do mar morto, é quase uma 

consequência, pois o processo de expansão comercial contribuiu para a 

modernização bélica por conta do aumento do trânsito marítimo do ferro vindo 

destas regiões; o que fortifica ainda mais seu caráter comercial.  

As interpretações de uma fuga da metrópole devido a stenohkoria, mais uma 

vez são postas em questão devido a este comércio das matérias primas; fazendo da 

segunda fase da colonização, cuja o interesse das metrópoles em destaque – Mileto 

e Foceia – nem sempre estavam ligados a uma extensão da produção agrícola, de 

uma expansão territorial que visava o sucesso das rotas comerciais ou ao resultado 

de uma expatriação estatal.30  Além disso, esta nova ‘roupagem’ do comércio 

marítimo atrai para esse “novo mediterrâneo” gregos de todas as partes do mundo 

que, por motivos particulares, promovem alianças e/ou participam dos novos 

processos de colonização; um movimento de grande importância para a amplitude 

desta segunda fase.  

 

Não só os povoamentos se multiplicam, como também os seus 
fundadores vêm doravante de todas as partes do mundo grego, 
inclusive das primeiras colónias, que, por seu turno, se tornam 
noutros tantos focos difusores, enquanto o horizonte se alarga mais e 

                                                           
28 MOSSÉ, 1984, p. 103. 
29 Ibid, p. 103-105. 
30 Ibid, p. 109. 
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mais, estendendo-se, por um lado, até o longínquo Ocidente e, por 
outro, até as margens mais orientais do mar negro.31 

São importantes colônias desta segunda fase: as cidades Megarenses, 

Calcedônia, na margem asiática, Bizâncio e Herácleia; assim como as cidades 

Milésianas e Focessences: Sinope, Amisos, Istros, Ólbia, Panticapeia e Teodósia, 

todas no curso da bacia mediterrânica. Além destas, podemos destacar ainda: 

Quersoneso, Dioscurias e Fásis. Juntas representavam um domínio quase completo 

da costa do mar negro e, por sua vez, de quase todo o entreposto comercial entre a 

região metropolitana, sul do ocidente itálico, Ásia, Oriente e norte da África. 

 
Figura 01_ Mapa ilustrativo das regiões de fundação de colônias gregas no 
período arcaico. 

Fonte: HILGEMANN, Wernne; KINDER, Atlas historique, Paris: Perrin. 1992, p. 46. 

A partir destes dados podemos supor o quão grandioso, principalmente do 

ponto de vista geográfico, fora esse processo de colonização grega no período 

arcaico e o quanto as trocas culturais influenciaram na constante reconfiguração 

deste universo do crescente fértil. Acerca desta questão, compreende-se que não 

apenas os ganhos materiais importaram para o desenvolvimento desse período, 

mas os imateriais também. A alimentação, a música, a religião entre outros aspectos 

                                                           
31 MOSSÉ, 1984, p.108. 
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culturais, obtiveram uma pluralidade crescente devido a esta intensificação das 

trocas no crescente fértil. 

 

As mercadorias importadas para a Grécia não eram apenas 
materiais. O contato com os fenícios havia fornecido um roteiro, no 
Egito (especialmente na colônia de Naukratis), a exposição à arte e 
cultura egípcia se mostrou tremendamente influente no 
desenvolvimento da arte grega (especialmente escultura) e da 
cultura. Na Sicília e no sul da Itália, as colônias gregas forneceram 
uma oportunidade para que influências culturais fluíssem para o 
outro lado, fazendo helenizar as sociedades romanas etruscas e 
emergentes de lá.32 

 Em conjunto a este alastramento territorial, o crescimento populacional das 

cidades é uma realidade nesse período. A densa população oriunda de diversas 

partes do mundo antigo, proporcionou uma constante situação de conflito de 

interesses, sobretudo econômicos, o que colocou em questão a soberania da elite 

oligárquica.  Como resultado, inúmeros grupos ascendentes não se sentiram 

representados pela legislação tradicional das cidades apoiando, por conseguinte, as 

iniciativas ilegais de alguns membros da aristocracia33 o que, consequentemente, 

culminou na existência de regimes tirânicos em cidades economicamente 

desenvolvidas com poderio militar e náutico, como Corinto, Argos e Sicion. 

É em meio a esta realidade conflitante entre o novo e o tradicional, entre 

legitimidades questionáveis e conquistas forçadas; que os espaços de oralidade 

começam a ganhar uma dinâmica mais ampla, fornecendo àqueles que detinham o 

poder da memória social um certo protagonismo. Pois, uma vez que, de modo geral, 

a população grega dos séculos VIII e VII, por conta das amarras que as colônias 

ainda possuíam com cidades originais,34 concebia sua semelhança a partir da língua 

e costumes culturais comuns; a busca por um éthos social, está intimamente ligada 

as construções da Memória. 

Porém, no caso de Hesíodo, como relata ele próprio em sua Teogonia, seu 

processo de aprendizagem poético não dependeu de nenhum tipo de orientação 

mortal, ao contrário, foram as próprias deusas da poesia que lhe orientaram e 

ensinaram a produzir poesias através do “belo canto”, capacitando-o, por 

                                                           
32 PAINE. Mike. 2007. p. 47. 
33 Ibid, 2007, p. 48. 
34 Ibid, p. 50. 
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conseguinte, a tornar-se um aoidos. “Sim, então essas a Hesíodo o belo canto 

ensinaram, quando apascentava cordeiros sob o Hélicon numinoso”.35 

O termo utilizado por Hesíodo para destacar a atividade das Musas é 

“edidaxan” (ensinaram), que, por sua vez, sinaliza uma ação didática por conta das 

musas. Percebamos que, uma vez que o substantivo “canto” está diretamente 

relacionando ao verbo “ensinaram”uma ação concreta se apresenta como 

finalizada, fornecendo uma noção de complementaridade e processo. Ao 

desenvolver essa quase-biografia, Hesíodo vincula-se a sua narrativa e, portanto, ao 

domínio do mítico. Logo faz de sua Teogonia uma obra que fora possível a partir da 

intervenção direta de uma divindade. 

Se esta consideração do poeta é verdadeira ou falsa, seguramente não 

conseguiremos pontuar neste trabalho. Por outro lado, é exatamente no 

reconhecimento de sua Teogonia enquanto uma narrativa mítica – sem que para 

isso se destitua seu lugar histórico – que, a partir das contribuições realizadas por 

Mircea Eliade, adentraremos a questão que norteia a reflexão deste exercício: tendo 

em vista o papel do aoidos e a pluralidade cultural que o circunda através dos 

processos de expansão colonial, de que modo Hesíodo representa o lugar social 

destes em sua Teogonia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 HESÍODO. 2013.  vv.21, 22. 
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2 O MITO E NARRATIVA HISTÓRICA: AS PRINCIPAIS LINHAS 
INTERPRETATIVAS DO MITO.  
 

O mito está presente no paradigma cultural das mais variadas sociedades 

humanas e tem sido, gradativamente, tema das mais diversas pesquisas. Contudo, a 

concepção do mito enquanto fonte de estudo para o entendimento histórico da 

estrutura econômica, religiosa ou linguística de uma determinada sociedade, nem 

sempre foi possível. As mais diversas narrativas míticas até a virada do século XX 

continuavam a ser lidas pelo espectro apologético da razão, fornecendo-as 

características primitivistas. O mito era considerado uma ilusão, uma mentira ou, na 

melhor das hipóteses, uma forma atrasada de perceber a realidade.  

 Graças a estudos relativamente recentes, o mito ganhou uma considerável 

importância intelectual, sobretudo no que tange o entendimento do espírito humano, 

da mentalidade religiosa ou da organicidade das sociedades antigas. Entre os 

principais autores que corroboraram para esta mudança, pode-se destacar Lévi-

Strauss (antropologia estruturalista), Ernest Cassier (antropologia filosófica), Carl 

Gustav Jung (psicanalise), Walter Burkert (História das religiões) e Mircea Eliade 

(Filosofia e História da religião). Cada um deles, em suas respectivas áreas de 

atuação, realizaram análises, à altura, inovadoras acerca do mito.  

 Dentre os autores supracitados, três deles são amplamente utilizados em 

análises que correlacionam mito, religião e cultura. O estruturalismo antropológico 

de Lévi-Strauss, que busca compreender como se dão as aproximações entre as 

narrativas míticas, geográfica e historicamente distintas, assim como a complexidade 

de sua estrutura narrativa. A filosofia antropológica de Ernest Cassier, que busca 

compreender o mito em contraposição com a teoria, afastando-o, por conseguinte, 

do logos; e, por fim, o mito enquanto narrativa exemplar e sagrada da realidade a 

partir do historiador das religiões, Mircea Eliade.  

Lévi-Strauss, ao realizar um exercício de aproximação entre o mito, “língua” – 

idioma – e fala, analisa como as sociedades até então encaradas como primitivas 

operacionalizavam suas relações a partir de uma forma de pensamento tão 

complexa quanto a estrutura lógica da razão. Segundo Lévi-Strauss, é necessário 
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compreender o mito a partir de um paradoxo: ele está dentro da “língua” e além 

dela.36  

 Este paradoxo, pressupõe que o mito possui uma dupla temporalidade, 

aparentemente complementar. No caso da linguagem, este fator está presente na 

relação dicotômica entre língua e fala. A primeira estaria situada no tempo 

reversível, enquanto a segunda no tempo irreversível. De forma semelhante, o mito 

também operaria deste modo, mas conseguiria, além disso, reunir ambas as 

temporalidades em uma espécie de estrutura significante permanente.  

   

Ora, o mito também se define por um sistema temporal, que combina 
as propriedades dos dois outros. Um mito sempre se refere a 
eventos passados, “antes da criação do mundo” ou “nos primórdios”, 
em todo caso, “há muito tempo”. Mas o valor intrínseco atribuído ao 
mito provém do fato de os eventos que se supõe ocorrer num 
momento do tempo também formarem uma estrutura permanente, 
que se refere simultaneamente ao passado, ao presente e ao 
futuro.37 

Ou seja, para Lévi-Strauss mito está contido na língua por configurar um 

discurso que se faz conhecer a partir dela, o que, consequentemente, o sujeita a 

mudanças diacrônicas; mas, ao mesmo tempo, é perpassado pelas dinâmicas de 

produção de sentido sincrônico da fala. O que lhe possibilita uma flexibilidade e 

adaptação. Além disso, o mito é capaz de projetar-se para além da língua, por 

possuir a capacidade de criar estruturas significantes que, permanentes, são 

dialógicas entre as temporalidades.38 

As ideias de Lévi-Strauss foram importantes para o entendimento da 

complexidade estrutural e narrativa do mito, pois sinaliza que ambas não são 

simplórias ou carentes de sofisticação. O que, consequentemente, pôs em xeque 

interpretações tendenciosas que reduziam o mito a uma hegemônica e inconsistente 

representação das experiências.  

Em tese, não são mais os modelos arquetípicos atribuídos a determinadas 

culturas que definiriam as possíveis aproximações e as motivações de seus mitos, 

mas um estudo caso a caso que tem como pressuposto as carências de significação 

da realidade próprias a estas culturas e, por conseguinte, como elas se assemelham 

a outras a partir de necessidades particulares e o mesmo tempo sincrônicas.     
                                                           
36 LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2008. p.  223 
37 Ibid, p.  224 
38 Ibid, p. 222.   
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 A concepção do mito como um elemento da linguagem também está presente 

na filosofia antropológica de Ernest Cassier. Para o autor, ainda que o mito esteja 

intimamente ligado as experiências do homem com a natureza, este seria um fruto 

de um fascínio momentâneo diante de um evento cuja definição lógica não é 

instantaneamente possível.39 Por conseguinte, o mito é definido como uma forma de 

pensamento ainda muito carregada de impressões imediatas, fator que o afasta da 

teoria.  

 O filósofo defende que o pensamento teórico busca retirar o objeto analisado 

do “isolamento em que se nos apresentam imediatamente”,40 realizando, através 

disto, uma associação aos outros conteúdos a partir de um método comparativo; 

concebendo-o, desta forma, como parte de um todo elevado que o precede e 

complementa. O resultado desse processo seria uma concepção sintética deste 

objeto dentro de um determinado sistema fechado. Dada a principal diferença entre 

este modelo de pensamento e o pensamento mítico: 

 

O pensamento mítico, quando o examinamos nas formas básicas 
mais primitivas que a nós é dado remontar, está muito longe de 
apresentar semelhante caráter, que até mesmo contradiz a sua 
própria essência. Pois, no caso, o pensamento não se coloca 
livremente diante do conteúdo da percepção a fim de relacioná-lo e 
compará-lo com outros, através da reflexão consciente, mas, 
colocado diretamente perante esse conteúdo, é por ele subjugado e 
aprisionado. Repousa sobre ele; só sente e conhece a sua imediata 
presença sensível, tão poderosa que diante dela tudo mais 
desaparece [...] O respectivo conteúdo momentâneo, ao qual se 
atrela o interesse religioso, preenche completamente a consciência, 
de modo que nada mais subsiste junto ou fora dele. Com máxima 
energia, o eu está voltado para este único objeto, vive nele e perde-
se em sua esfera.41  

 Logo, o pensamento mítico teria como principal característica a concentração 

das percepções ao seu padrão significante, impedindo outros tipos de relação entre 

os objetos e, consequentemente, a prática da teoria. Portanto, a partir dessa análise, 

o mito estaria fadado a conjecturar as percepções de modo metafórico uma vez que 

as correlações necessárias aos processos de diferenciação – uma reflexão sintética 

– não seriam possíveis graças ao seu caráter ensimesmado.  

                                                           
39 CASSIER, Ernest. Linguagem e Mito. São Paulo: Editora Perspectiva, 1985. p. 51. 
40 Ibid, p. 52. 
41 CASSIER, op. cit, p. 52. 
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 No entanto, podemos pressupor que, uma vez que o mito resulta de uma 

percepção abrupta, Cassier não o compreende de modo definitivo, mas como algo 

passível de reflexão crítica, alçando uma transfiguração lógica. Afinal, se o mito é a 

percepção e a linguagem retendo, conjuntamente, a experiência original em um 

padrão metafórico primitivo, a compreensão desta mesma percepção a partir de um 

processo relacional mais amplo – teórico – resultaria em uma diversidade de 

questões que, por sua vez, dissolveriam o mito.  

 A análise de Cassier é relevante por apresentar as diferenciações, em 

determinado nível, entre Mito e Logos. Ambos se encontram, às vezes, em uma 

situação de complementaridade, outras em uma contraposição temporal sucessória. 

De um modo ou de outro, a concepção do mito enquanto um elemento que 

compacta um conjunto de percepções a um único modelo representativo, apesar de 

problematizável, é valiosa para o entendimento da função orgânica do mito.  

 Por fim, Eliade apresenta o mito na perspectiva do Homo Religiosus. 

Enquanto uma história sagrada e verdadeira e como uma narrativa exemplar que 

busca explicar o princípio de um dado elemento. Nesta concepção a veracidade do 

mito se encontra na própria existência daquilo que a narrativa anuncia. Uma 

cosmogonia, por exemplo, seria tão sagrada quanto verdadeira, dada a existência 

material do universo que dela sucedeu. O autor defende que o mito sendo “um 

fenômeno humano, fenômeno da cultura, criação do espírito – e não como irrupção 

patológica de instintos, bestialidade ou infantilidade”.42 E mais: 

 

A definição que a mim, pessoalmente, me parece a menos 
imperfeita, por ser mais ampla, é a seguinte: o mito conta uma 
história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 
primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito 
narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma 
realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou 
apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um 
comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a 
narrativa de uma “criação”: ele relata de que modo algo foi produzido 
e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do 
que se manifestou plenamente.43 

O mito, portanto, estabelece um conjunto de crenças e comportamentos de 

uma determinada sociedade, pois, a partir das histórias que anuncia, explica não 

                                                           
42 ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 9.  
43 Ibid, p.11. 
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apenas o porquê, mas como as crenças, os lugares, animais e até mesmo a 

humanidade, vieram a ser o que são. Tal narrativa é, consequentemente, parte do 

universo das religiões, mas conserva seu lugar na língua – por conta da oralidade 

que lhe é própria –, do mesmo modo que exerce um distanciamento das 

formulações teóricas; afinal não prevê uma necessidade de comprovação e nem 

fomenta uma autoanálise sintética.  Como já foi dito, este tipo de narrativa revela, a 

partir da própria existência material, sua veracidade.   

 

Os mitos, efetivamente, narram não apenas a origem do Mundo, dos 
animais, das plantas e do homem, mas também de todos os 
acontecimentos primordiais em consequência dos quais o homem se 
converteu do que é hoje – um ser mortal, sexuado, organizado em 
sociedade, obrigado a trabalhar para viver, e trabalhando de acordo 
com determinadas regras.44 

Além disso, essa veracidade do mito também se dá a partir de sua complexa 

relação com o tempo. Esta relação será aprofundada no último tópico deste capítulo. 

Já agora, o mito sempre se refere a um tempo que se diferencia do tempo mundano, 

a um tempo primordial em que os eventos originais tiveram lugar pela primeira vez e 

continuam de forma eterna e cíclica. Mais que isso, justifica a busca por reviver o 

mito através do rito, pois este reside na necessidade de reintegrar-se a um primórdio 

que é exemplar e significativo.  

 

O indivíduo evoca a presença dos personagens dos mitos e tornar-se 
contemporâneos deles. Isso 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. É por isso 
que se pode falar no “tempo forte” do mito: é o Tempo prodigioso, 
“sagrado”, em que algo de novo, de forte e de significativo se 
manifestou plenamente. Reviver esse tempo, reintegrá-lo o mais 
frequentemente possível, assistir novamente ao espetáculo das 
obras divinas, reencontrar os Entes Sobrenaturais e reaprender sua 
lição criadora é o desejo que se pode ler como em filigrana em todas 
as reiterações rituais dos mitos. Em suma, os mitos revelam que o 
mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma história 
sobrenatural, e que essa história é significativa, preciosa e 
exemplar.45 

Ao apresentar a verdade e sacralidade das coisas a partir da própria 

existência em seus mais variados níveis, as narrativas míticas possuem uma dupla 

                                                           
44 ELIADE, 2011, p.16. 
45 Ibid, p. 22. 
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função: construir modelos explicativos para a origem e situar o próprio homem em 

meio a ela. Portanto, segundo Eliade, o mito constitui uma construção continua que, 

por estar situada no tempo primordial, transita entre as temporalidades 

apresentando elementos fundamentais ao entendimento do espírito humano em sua 

heterogênea e inesgotável capacidade de perceber e significar as percepções.  

Dado o levantamento das diferentes teorias acerca do mito e suas respectivas 

importâncias, o capítulo que segue tem como objetivo analisar a Teogonia enquanto 

uma narrativa mítica que apesar de referir-se a um tempo ontológico, preserva, em 

seu contexto, o elemento humano, portanto histórico. Demarcando, por conseguinte, 

as possibilidades de usar esta forma tão peculiar de leitura e percepção da realidade 

como uma fonte documental para uma análise histórica do pensamento religioso na 

Grécia Arcaica.  

Para isso, buscaremos nos fundamentar nas contribuições teóricas de Eliade, 

tendo em vista as questões que o autor levanta sobre o ser no mundo do homem 

religioso, para que assim possamos compreender de que que modo as récitas de 

Hesíodo demarcam tanto uma necessidade de aproximar-se do sagrado quanto uma 

representação do lugar social do aoidos, mediante aos fatores históricos existentes 

no período que lhe é atribuído.  

 

2.1 UMA POESIA MÍTICA: OS ELEMENTOS SAGRADOS, ORIGINÁRIOS E 
EXEMPLARES NA TEOGONIA DE HESÍODO. 
 

Θεογονία (Teogonia), Theos (deus) gonía (origem-nascimento). De fato, entre 

os seus 1022 versos, ao menos metade deles relatam, cronologicamente, como se 

originaram e de onde vieram os deuses. Perpassando, desde uma inexistência 

relativa até a estruturação do mundo. Uma quantidade surpreendente de deuses é 

apresentada de forma genealógica, cerca de 300 divindades,46 todas 

complexamente interligadas. Contudo, a apresentação, ainda que detalhada, de uma 

extensa lista de deuses não comporia todos os elementos necessários para a 

análise desta narrativa enquanto mítica.  

Segundo Eliade, o mito vivido pelas sociedades arcaicas possui 

características muito específicas, devendo sempre: 1) contar uma história que relate 

                                                           
46 SNELL, Bruno. A Cultura Grega e As Origens do Pensamento Europeu. São Paulo: Perspectiva, 
2012, p. 41. 
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as ações dos Entes sobrenaturais, 2) ser concebida como verdadeira por estar 

intimamente relacionada a realidade e sagrada por ter igual vínculo com os Entes 

sobrenaturais, 3) se referir sempre a criação, 4) promover um conhecimento sobre 

uma origem passível de vivência a partir da narrativa mítica ou de um ritual e  5) 

possibilitar a sua vivência a partir da própria experiência com o sagrado.47 

Podemos resumir esses cincos tópicos em três características mais 

genéricas: 1) os elementos sagrados (os entes sobrenaturais e suas dinâmicas), 2) 

os originários (a origem desses entes sobrenaturais e/ou do mundo a partir deles) e 

3) os exemplares (os elementos que possibilitam a ritualização a partir de uma 

representação), a fim de destacar na Teogonia de Hesíodo, passagens que 

coadunem com estas características, confirmando-a enquanto um mito.  

Os elementos sagrados possuem uma presença notória no decorrer de toda a 

poesia, pois todos os eventos apresentados possuem ligação direta com ações de 

entes sobrenaturais. Porém, o modo representativo utilizado por Hesíodo merece 

destaque devido a sua capacidade evocar a grandiosidade destes Entes, e, por 

conseguinte, delimitar a diferenciação entre estes e os homens. São os cognomes 

que aparecem em toda a narrativa. Estes cognomes propiciam uma experiência 

imagética com a obra, mas difere do método Homérico por conta do seu nível 

elevado de abstração.  

 A performance de um poema épico-heroico ou homérico por um 
aedo diante de seu público tem como objetivo precípuo tornar 
presente um certo passado apresentado como tal e relevante para o 
público. Mais que isso, os poemas de Homero se pretendem o 
veículo de presentificação ou evocação por excelência desse 
passado e o fazem por meio de uma determinada “poética visual”,  
que não deve ser confundida com uma “poética da verdade” e está, 
de forma geral, ausente da poesia hesiódica, ou seja, embora a 
poesia hesiódica também se ocupe com representações do passado, 
que, por sua vez, podem alcançar o momento presente de uma 
forma mais explícita e direta que a poesia homérica, ela o faz de uma 
forma que não é marcadamente visual.48 

Desta forma, ainda que ambos os poetas retratem de modo imagético os 

Entes sobrenaturais; de modo geral, a poesia Homérica parece mais preocupada em 

demarcar uma imagem mais objetiva do homem grego (o mais forte, o mais capaz, o 

mais altivo), narrando exemplos a partir de feitos heroicos bem construídos. Em 
                                                           
47 ELIADE, 2011, p. 22. 
48 WERNER, Christian. O mundo dos heróis na poesia hexamétrica grega arcaica. Romanitas – 
Revista de estudos Grecolatinos. n.2, p. 20-41, 2013, p. 21. 
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outras palavras, o pathos evocado na narrativa homérica diz muito mais sobre um 

saudosismo a cultura grega em construção, do que ao thambos, diante do sagrado.  

 Portando, os cognomes como curva astúcia, olhos-de-coruja, agita-a-terra, 

entre incontáveis outros utilizados por Hesíodo possuem, em seu contexto narrativo, 

uma associação entre qualidades que se aproximam muito mais de uma 

necessidade de demarcar a grandiosidade dos deuses e, por tanto, de promover 

uma experienciação dos elementos sagrados, do que uma evocação imagética aos 

moldes Homéricos que, por sua vez, estão muito mais próximas da criação de uma 

virtude própria ao homem grego. 

 

[...] Zeus porta-égide,  
a augusta Hera argiva,  
que pisa com douradas sandálias, 
a filha de Zeus porta-égide,  
Atena olhos-de-coruja, 
Febo Apolo e Ártemis verte-flechas, 
Posêidon sacode-a-terra, o Agita-a-terra, 
venerada Norma e Afrodite pálpebra-vibrante. 
Juventude coroa-dourada e a bela Dione, 
Leto, Jápeto e Crono curva-astúcia49 
 

Estes cognomes, sempre associados aos deuses, atribuem a eles 

características próprias que os diferem completamente dos homens. Deste modo, 

ainda que seja possível problematizar o fator antropomórfico dos deuses 

apresentados por Hesíodo, as características fitomórficas, zoomórficas e 

geomórficas estão igualmente presentes. Portanto, se associáveis aos homens, 

estes deuses seriam um outro essencialmente distante, pois sua capacidade de ser 

não estaria limitada nem por uma existência mortal e muito menos por limitações 

físicas, éticas ou morais.  

 Desta forma, os cognomes na Teogonia seriam parte da apresentação do 

numinoso. Otto traduz essa relação do engrandecimento do divino diante do homem 

como “o sentimento de criatura”.50 Um estado que se desenvolve mediante o terror 

ou admiração do inexplicável diante de um dado elemento, relegando àquele que é 

por ele arrebatado a experiência máxima da alteridade. O reconhecer da própria 

limitação e mortalidade diante da plenitude e infinitude de um outro, sagrado. 

 

                                                           
49 HESÍODO, 2013, vv. 11-18. 
50 OTTO, Rudolf. O Sagrado. Lisboa: Edições 70, 2005. p. 21. 
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O sentimento que provoca pode espalhar-se na alma como uma 
onda apaziguadora, a que se segue então a vaga quietude de um 
profundo recolhimento. Este sentimento pode assim transformar-se 
em um estado de alma constantemente fluido, semelhante a uma 
ressonância que se prolonga durante muito tempo, mas que acaba 
por extinguir-se na alma com choques e convulsões. Pode levar a 
estranhas excitações, ao inebriamento, a arrebatamentos, ao êxtase. 
Tem formas selvagens e demoníacas. Tem seus graus inferiores, 
manifestações brutais e bárbaras, possuindo uma capacidade de 
desenvolvimento com que se refina, se purifica, se sublima. Pode 
transforma-se no silencioso e humilde estremecimento da criatura 
que fica interdita... em presença daquilo que está, num mistério 
inefável, acima de toda criatura.51 

 Sendo assim, os cognomes presentes na Teogonia de Hesíodo fornecem 

indícios acerca das relações existentes entre homem e deuses, deuses e elementos 

naturais e homem e elementos naturais. O cognome Move-terras utilizado junto ao 

deus Posseidon, por exemplo, apresenta uma dupla característica desde deus: 

aquele que move a terra – produz terremotos – e a própria terra em movimento.  

Logo, este cognome define a relação do deus com um dado fenômeno 

natural, a relação do homem ao mesmo elemento mediante ao entendimento de sua 

origem divina, e, consequentemente, a relação entre o homem e os deuses, pois de 

posse do conhecimento acerca da origem uma série de rituais em homenagem a 

este deus podem ser desenvolvidos a fim de evitar o inconveniente. Toda a prática 

religiosa, portanto, tem um fundamento mítico.      

Acerca dos elementos originários, apesar de a Teogonia ser, em sua 

totalidade, uma narrativa sobre a origem, é nos primeiros versos que o tempo ao 

qual se refere aparece de forma enfática. Trata-se do início, o primórdio de toda a 

existência. Um tempo ontológico, em que os eventos que envolvem os entes 

sobrenaturais ocorrem continuamente.  

 

O Tempo de origem por excelência é o Tempo da cosmogonia, o 
instante em que apareceu a mais vasta realidade, o Mundo. É por 
essa razão que a cosmogonia serve de modelo exemplar a toda 
“criação”, a toda espécie de “fazer”. É pela mesma razão que o 
Tempo cosmogônico serve de modelo a todos os Tempos sagrados: 
porque, se o Temo sagrado é aquele em que os deuses se 
manifestam e criaram, é evidente que a mais completa manifestação 
divina e mais gigantesca criação é a Criação do Mundo.52 

                                                           
51 ELIADE, 1992, p.  21-22. 
52 Ibid, p. 44. 
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Os versos 116 a 138 demarcam este primórdio ao anunciar a origem dos 

quatro primeiros Entes sobrenaturais: Abismo, Tártaro, Terra e Eros; construindo, a 

partir deles, uma formidável estrutura genealógica dividida em quatro gerações de 

deuses. A forma crescente com que a narrativa é estruturada, partindo da 

concepção de uma inexistência – o Abismo – até a proliferação de outras entidades 

sobrenaturais, promove uma continuada fluidez e linearidade aos eventos. Ou seja, 

ainda que se trate de uma narrativa sobre um tempo que é outro, o entendimento 

processual da criação está presente, quase como um catálogo. Uma organização 

que faz da experiência mítica, algo concreto. Vejamos: 

 

Bem no início, Abismo nasceu; depois, 
Terra largo-peito, de todos assento sempre estável, 
dos imortais que possuem o pico do Olimpo nevado, 
oTártaro brumoso no recesso da terra largas-rotas 
e Eros, que é mais belo entre os deuses Imortais, o solta 
membros, e de todos os deuses e todos os homens 
subjuga, no peito, espírito e decisão refletida53 

 

Esta descrição das origens e relações de parentesco entre os deuses, 

estende-se, como já foi dito, por boa parte da narrativa; estruturando as complexas 

linhagens e seus devidos lugares no cosmo. Além disso, um outro elemento 

importante, perceptível já nas passagens supracitadas, são as conexões entre os 

deuses e a origem sobrenatural de determinados elementos ou fenômenos naturais. 

A Noite, o Dia, as Montanhas, o Céu, a Memória ... todos são divindades e têm 

lugares bem demarcados nesta narrativa.  

 

De Abismo nasceram Escuridão e a Negra Noite; 
de Noite, então, Eter e Dia nasceram, 
que gerou, grávida, após com Escuridão Unir-se em amor. 
Terra primeiro gerou, igual a ela, 
o estrelado Céu, a fim de encobri-la por inteiro 
para ser, dos deuses venturosos, assento sempre estável. 
Gerou as enormes Montanhas, refúgios graciosos de deusas, 
as Ninfas, que habitam montanhas matosas. 
Pariu também o ruidoso pélago, furioso das ondas, 
Mar, sem amor desejante; e então 
deitou-se com Céu e pariu Oceano funda corrente, 
Coio, Creio, Hipérion, Jápeto, 
Teia, Reia, Norma, Memória, 
Febe coroa-dourada e a atraente Tetís. 

                                                           
53 HESÍODO, 2013, vv. 116-122. 
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Depois deles, o mais novo nasceu, Crono curva-astúcia, 
o mais fero dos filhos. E odiou o viçoso pai.54 

 

Do mesmo modo, a organização do universo por Zeus após vencer o seu pai 

Cronos é amplamente apresentada no texto (TEOGONIA, vv. 420- 616). A criação 

dos homens, o desenvolvimento de sua mortalidade, a criação de Pandora (a 

primeira das mulheres muito desejadas) e a setorização dos elementos da natureza 

entre os deuses; são igualmente demarcados nesses versos em que Zeus assume 

um papel legislador, responsável pelo aperfeiçoamento das criações grotescas 

originadas pela desenfreada proliferação das antigas gerações divinas.  

Todo o cosmo se organiza a partir deste tempo, acessível apenas pelos ritos 

ou por indivíduos escolhidos pelos deuses. A criação passa a possuir uma 

linearidade constitutiva e uma sacralidade auto confirmada. Construindo assim, a 

partir da experiência mítica, uma espécie de integralidade existencial em que a 

origem de cada coisa, cada indivíduo e cada lugar se encontram reunidos por uma 

narrativa única. 

A terceira e última característica, são a dos elementos exemplares. Eles 

aparecem na relação estabelecida entre Hesíodo e as musas. Valendo-se de récitas 

autobiográficas, o poeta diz que as musas o ensinaram a cantar ao mesmo tempo 

que lhes inspiraram capacidades de ver os acontecimentos do início, pedindo para 

que ele cante sempre sobre os deuses, começando e terminando o canto em nome 

delas.55 

 A partir desta vinculação às Musas, Hesíodo apresenta o canto como uma 

atividade sagrada. É o ato de cantar em conjunto com os elementos narrativos que 

proporcionam uma experiência sagrada auto justificada.  Cantar é uma atividade 

divina pois a própria narrativa cantada confirma isso. De fato, quando começa sua 

poesia, Hesíodo evoca as Musas56, e, além disso, sinaliza que elas mesmas 

realizam a atividade do canto em volta do altar do deus Zeus. 

 

Pelas Musas do Hélicon comecemos a cantar, 
elas que o Hélicon Ocupam, monte grande, numinoso, 
em volta de fonte violácea com pés macios 

                                                           
54 HESÍODO, 2013 vv. 123-138. 
55 Ibid, vv. 31-34. 
56 São as nove deusas filhas de Mnemósine (Memória) e Zeus, consideradas patronas das artes e da 
inspiração em geral. As deusas possuem profunda ligação com a conservação da memória social e 
com a verdade.  
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dançam, e do altar do mui possante filho de Crono; 
tendo a pele delicada no Permesso banhado, 
na fonte do Cavalo ou no Olmeio numinoso, 
no cimo do Hélicon compõem danças corais 
belas, desejáveis, e fluem com os pés. 
De lá se lançando, ocultas por densa neblina, 
de noite avançavam, belíssima voz emitindo, 
cantando Zeus porta-égide, a augusta Hera [...]57 
 
 

 Portanto, o canto transfigura-se em um rito, pois, ainda que atue no dito 

tempo profano – o tempo histórico – tem a capacidade de trazer à tona o numinoso, 

fazendo com que todos que dele participam – aoidos e público – sejam lançados no 

tempo primordial e, a partir disso, vivenciem o mito. O aoidos imita as musas ao 

cantar sempre em honra aos deuses, colocando-se em uma espécie de entre-tempo 

em que ele próprio é homem e musa, humano e divino, profano e sagrado.  

Em outras palavras, “saem” de seu tempo histórico – quer dizer, do 
Tempo constituído pela soma dos eventos profanos, pessoais e 
intrapessoais – e reúnem-se ao Tempo primordial, que é sempre o 
mesmo, que pertence à Eternidade. O homem religioso desemboca 
periodicamente no Tempo, mítico e sagrado e reencontra o Tempo 
de origem, aquele que “não decorre” – pois não participa da duração 
temporal profana e é constituído por um eterno presente 
indefinidamente recuperável.58 

Vale ressaltar que a récita de uma dada poesia no período arcaico não era 

penas uma enunciação. Mesmo na Teogonia, cuja forma mais assemelha-se a um 

catálogo do que a um poema épico, a ludicidade das encenações, a música das liras 

e dos aulos em conjunto com a voz melodiosa do poeta, corroboravam para a 

criação de um momento cujo resultado projeta a percepção dos envolvidos para fora 

do tempo mundano. 

A representação oral envolve o seu público numa reação global, 
tanto física e emotiva quanto intelectual. A poesia recitada e/ou 
cantada nestas circunstâncias implica uma intensa relação pessoal 
entre o intérprete e o público.59 

Tamanho fora o impacto desta prática que os próprios antigos, mais tarde em 

meados do século VI, realizavam críticas a irracionalidade na concepção das 

poesias inspiradas. Em um dos seus discursos – Fedro –, Platão apesar de 

                                                           
57 HESÍODO, op. cit., vv. 1-11. 
58 ELIADE, 1992, p. 47. 
59 SEGAL, Charles.  O ouvinte e o espectador. In: O Homem grego. Lisboa: Editorial Presença, 
1994, p. 184.  
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resguardar o valor estético da poesia inspirada, denuncia o seu caráter idílico 

comparando-a a uma forma de delírio ou possessão. Por outro lado, para o filosofo, 

aquele que é tomado por essa loucura é levado a outras formas de compreensão, 

obtendo a capacidade de, no campo da produção poética, elevar-se diante de um 

técnico.  

Um terceiro tipo de possessão e delírio, o das Musas, depois de 
pegar uma alma tenra e inviolada, despertando-a e transportando-a 
em cantos e nas demais produções poéticas, milhares de feitos 
antigos ordenando, educa os que vêm depois; enquanto aquele que, 
sem o delírio, das Musas, chega à porta da poesia convicto de que 
pela técnica será um poeta perfeito, é um malogrado ele próprio e 
sua poesia de que está em são juízo é pelo dos que deliram 
eclipsada.60 

 
Portanto, o próprio canto é o modelo exemplar presente na Teogonia. Ao 

repeti-lo, o aoidos remonta a atividade exercida pela própria Musa, se tornando parte 

do tempo primordial. O rito reúne deuses e homens, o tempo primordial e o tempo 

profano a partir de um exercício de oralidade que busca transcender os limites da 

existência material e, consequentemente, exemplificar a origem de todo o cosmo a 

partir de si.  

 

2.1.1 Mito e História: a utilização da Teogonia enquanto fonte histórica.  
 

A partir da análise da Teogonia enquanto elemento mítico que possui valor 

verdadeiro, exemplar e sagrado, assim como as complexidades do contexto de 

oralidade em que está inserida; foi possível pressupor o caráter religioso desta 

poesia.  A duplicidade presente na obra, de um lado o rito, realizado a partir da 

imitação das características exemplares do próprio canto, e, do outro, o mito, a 

experiência ontológica que, atravessando o homem em seu tempo histórico, o 

coloca na presença do numinoso; confirma uma relação de complementaridade 

entre ambos os aspectos. 

Mito e rito, portanto, são indissociáveis pois é através de um que o outro é 

fundado e possuí seus espaços bem delimitados. No entanto, ao aceitar a 

viabilidade desta interpretação, consequentemente aceita-se uma aparente 
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dimensão ontológica para o mito, que é inacessível a história.  Esta compreensão, 

relega a história a possibilidade de ler a Teogonia a partir de características muito 

pontais e, por conseguinte, problematizar quais elementos da narrativa tem 

aproximação ao tempo histórico que lhe é atribuída.  

 A realização desse exercício tem de ser cuidadosa, pois existem dois 

problemas contundentes: a leitura histórica da narrativa mítica não pode negar o seu 

caráter ontológico, pois ao fazer isso descaracterizaria o mito de próprio lugar 

histórico, e, a problematização histórica não pode confundir-se com uma formulação 

teológica. Sendo assim, a possibilidade de interpretação histórica da Teogonia 

encontra-se na linha tênue entre o mito e o rito, um ponto onde religiosidade e 

cultura se encontram e se definem mutuamente: o fator humano.  

Para Eliade, o homem religioso, sobretudo o homem arcaico, “conhece duas 

espécies de Tempo: profano e sagrado”.61 Essa dupla experiência temporal, como já 

foi dito, age de forma colaborativa, fundamentando o modo de ser do homem 

religioso no mundo. Em outras palavras, o homem grego do período arcaico, 

vivência a sua existência a partir de dois parâmetros temporais: o de sua própria 

existência finita, e o tempo a origem que é infinito. Ambos se complementando 

continuamente, e, consequentemente, estabelecendo relações significantes.  

Ainda que sinta a passagem do tempo, que compreenda as séries de 

acontecimentos que fazem parte desta passagem e, até mesmo as catalogue, as 

relações socioculturais desses homens são cerceadas de mitos que confirmam a 

sua veracidade. Ou seja, ainda que os fenômenos naturais se repitam 

periodicamente, que guerras se formem pelos mais variados motivos e que a política 

alcance níveis burocráticos consideráveis, são os mitos e não a narrativa histórica 

que comprovam os porquês de as coisas serem o que são e, por esse motivo, 

devem sempre continuar sendo contados no seio formativo das cidades arcaicas.  

 

Para homo religiosus, o essencial precede a existência. Isso é 
verdade tanto para o homem das sociedades “primitivas” orientais 
quanto para o judeu, o cristão e o mulçumano. O homem é como é 
hoje, porque uma série de eventos teve lugar ab origene. Os mitos 
contam-lhe esses eventos e, ao fazê-lo, explicam-lhe como e porque 
ele foi constituído dessa maneira. Para o homo religiosus, a 
existência real, autêntica, começa no momento em que ele recebe a 
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comunicação dessa história primordial e aceita suas 
consequências.62 

 Esta dupla concepção do mundo, intimamente atrelada a uma dupla 

concepção de tempo – profano e primordial – definem um modelo em que o homem 

religioso do período Arcaico resolveu suas carências de interpretação histórica. 

Demarca como este homem, a partir da sua vivência, buscava na narrativa mítica a 

legitimidade necessária para os seus atos e, consequentemente, para os atos de 

seus antepassados. Os mitos faziam parte da consciência histórica social, por 

fornecerem os elementos necessários à fundação de instituições, lugares sociais, 

costumes e crenças.  

 

Nas religiões primitivas e arcaicas, a eterna repetição dos gestos 
divinos justifica-se como Imitatio dei. O calendário sagrado repete 
anualmente as mesmas festas, quer dizer, a comemoração dos 
mesmos acontecimentos míticos. Propriamente falando, o calendário 
sagrado apresenta-se como “eterno retorno” de um número limitado 
de gestos divinos [...] Para o homem religioso, a reatualização dos 
mesmos acontecimentos míticos constitui sua maior esperança, pois, 
a cada reatualização, ele encontra a possibilidade de transfigurar sua 
existência, tornando-a semelhante ao modelo divino. Em suma, para 
o homem religioso das sociedades primitivas e arcaicas, a eterna 
repetição dos gestos exemplares e o eterno encontro com o mesmo 
Tempo mítico da origem, santificado pelos deuses, não implicam de 
modo nenhum uma visão pessimista da vida; ao contrário, é graças a 
este “eterno retorno” às fontes do sagrado e do real que a existência 
humana lhe parece salvar-se do nada e da morte.63 

Sousa, a partindo de uma concepção Kantiana do tempo, defende que todas 

as culturas tentam explicar as origens das coisas e como estas são como são e, por 

esse motivo, os mitos possuiriam maior liberdade no que diz respeito a 

compreensão do tempo dentro de si. Afinal, uma vez que as temporalidades não 

agem de forma autônoma, mas estão perpassadas umas pelas outras, o tempo é, 

em si mesmo, infinito e uno; da mesma forma que o mito que mesmo ao se remeter 

a um passado exemplar, transita entre as temporalidades produzindo significados.   

 

A sabedoria histórica da humanidade que preservou os textos 
sagrados, que deram sentido à compreensão do ser humano 
ocidental, torna-se importante para que compreendamos o nosso 
percurso na caminhada do que nos tornamos e na maneira de 
percebermos o mundo. Toda cultura estabelece sua forma de 

                                                           
62 Idem, 2011, p. 85. 
63 ELIADE, 1992, p. 56. 
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perceber suas origens, na tentativa de explicar porque que as coisas 
são como são. Nesse sentido, uma narrativa mítica tem a liberdade 
de olhar dentro de si o tempo, no sentido Kantiano, mesmo que o 
espaço lhe seja ausente, onde o fenômeno não se manifestou.64

  

Partindo desses pressupostos, a investigação histórica deve concentrar-se 

efetivamente na problematização da vivência do mito enquanto uma construção de 

sentido histórico que fora plano de fundo para a legitimação de quaisquer tipos de 

instituições no período Arcaico, pois o tempo da História e o tempo mítico não 

possuíam limites tão bem definidos, uma vez que para o homem arcaico essa 

diferenciação ainda não era uma questão.  

Sendo assim, a análise histórica do mito está perpassada pela sua 

duplicidade temporal – o tempo primordial e o tempo histórico – pois, o conjunto de 

experiências sociais desenvolvidas a partir dele, transfigura-o em um elemento plural 

que comporta tanto os significados previamente atribuídos, quanto as constantes 

reatualizações de sua prática. O caráter histórico do mito “é protológico, por isso seu 

olhar volta-se para o passado ou para o presente como retorno do passado, 

segundo a visão cíclica de tempo”,65 o que fornece indícios sobre a existência de 

uma orientação histórica essencialmente respaldada nas origens, nos costumes e 

nos deuses e não a ausência da mesma.  

O mito é, portanto, caro a história e sem dúvida uma inesgotável fonte de 

questionamentos e elucidações, sobretudo no que tange as aproximações entre o 

que a historiografia compreende como organizações culturais da mentalidade 

religiosa dos antigos gregos, e, os indícios destas organizações que são retratados 

nas narrativas míticas.  

Desta forma, no que tange à Teogonia, a aproximação entre mito e 

historiografia se voltam para a figura de Hesíodo e sua representação do aoidos. 

Uma vez que são eles, os aoidoi, os responsáveis pela proliferação e reatualização 

das histórias sagradas que constituem o cotidiano citadino na Grécia Arcaica. O 

aoidos faz de sua representação poética um elemento orgânico que corrobora para 

a coesão das mais diversas instituições sociais e dos mais diversos costumes. 

 

                                                           
64 SOUSA, Ágabo Borges. O livro dos Inícios e Princípios e a Filosofia da História de Immanuel 
Kant. Curitiba: Editora Primas, 2015. p. 49. 

65 GALIMBERTI, Umberto. Rastros do Sagrado. São Paulo: Paulus, 2003. p. 83. 
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[...] enquanto a cidade permaneceu viva, a atividade poética 
continuou a exercer esse papel de espelho que devolvia ao grupo 
humano sua própria imagem, permitindo-lhe apreender-se em sua 
dependência em relação ao sagrado, definir-se ante os Imortais, 
compreender-se naquilo que assegura a uma comunidade de seres 
perecíveis sua coesão, sua duração, sua permanência através do 
fluxo das gerações sucessivas.66 

 As récitas quase-biográficas, por sua vez, tornam possível a análise histórica, 

pois é a partir delas que Hesíodo define o seu lugar na narrativa mítica e uma 

relativa influência da figura do aoidos na dinâmica da cidade arcaica. O aoidos 

protagoniza não apenas as apresentações relegando sua fama a qualidade destas, 

agora ele é parte da própria estrutura narrativa como um personagem mítico 

intimamente relacionado com os elementos sobrenaturais. 

 No que concerne à apreciação crítica das récitas quase biográficas, tendo em 

vista, a partir das proposições de Eliade, seu duplo significado; faz-se necessário 

seu levantamento a partir de quadro analítico que identifique quando e sob quais 

circunstâncias estes versos aparecem. Para que assim, a partir da problematização 

destes dados, seja possível estabelecer relações entre eles, os elementos míticos 

exemplares e os fatores historiográficos do período que lhes são atribuídos. 

Possibilitando, desta forma, as aproximações historiográficas que permitam 

confirmar a duplicidade da Teogonia – enquanto mítica e histórica – além de 

fornecerem indícios sobre os desdobramentos de uma mentalidade religiosa 

apresentada por seu autor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66 VERNANT, Jean-Pierre. Mito e Religião na Grécia Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 
16,17. 
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3 O LUGAR SOCIAL DO AOIDOS NA TEOGONIA DE HESÍODO: UMA 
APROXIMAÇÃO ENTRE O MITO E A EXPANSÃO COLONIAL NA GRÉCIA 
ARCAICA.  
 

 

A partir do que foi apresentado nos capítulos anteriores, pôde-se destacar a 

oralidade, a performance e os mais variados espaços de apresentação utilizados 

pelos aoidoi como os principais aspectos culturais da poesia arcaica grega.  Do 

mesmo modo, fora explorada a essencial duplicidade da Teogonia e a possível 

forma de trabalhar essa narrativa dentro de uma análise histórica. Compondo, 

assim, um desenvolvimento teórico fundamental para o entendimento da Teogonia 

de Hesíodo enquanto um documento passível de análise historiográfica.  

Também foi possível compreender que a Grécia como a conhecemos ainda 

não existia no período Arcaico. A política, os costumes e, sobretudo, a língua grega 

estavam em um constante desenvolvimento e eram perpassados por diversas 

expressões culturais, importadas de outros locais a partir de uma bem-sucedida rota 

comercial que se estabeleceu na região da costa mediterrânea – e além dela – por 

conta da progressiva expansão colonial.  

Efetivamente essa colonização teria se estendido por quase todo o período 

arcaico, sendo comumente dividida em duas fases. Na primeira fase (meados do 

século VIII), os gregos teriam conseguido retornar às antigas rotas micênicas no seu 

lado da baía mediterrânea e estenderem-se até o ocidente europeu, construindo a 

partir daí uma quantidade considerável de pequenos agrupamentos habitacionais 

que logo conseguiram relativa autonomia de suas metrópoles.  

Os principais ganhos desta primeira fase teriam sido materiais, com ênfase os 

metais utilitários – prata, ferro e bronze – e pedras preciosas. As rotas comerciais 

que transportavam o ferro extraído da Sicília, por exemplo, promoveram maior 

desenvolvimento da metalurgia o que, consequentemente, ampliou a autonomia das 

diversas colônias, fortalecendo a expansão territorial. Sob a mesma influência, se 

estruturou um complexo e interligado comércio marítimo, sob toda extensão da costa 

mediterrânea.  

Na segunda fase (meados do século VII), os gregos rumaram para a costa do 

mar morto e para o norte da África, de onde obtiveram substanciais ganhos não-

materiais. Conhecimentos boticários, astrológicos e um complexo sistema de 

contabilidade egípcios vieram à Grécia ao mesmo tempo que o trigo era largamente 
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trocado por vasos corintos.67 Do mesmo modo, a escrita e as habilidades náuticas 

fenícias corroboraram na formação de um Grécia que mais tarde seria conhecida 

pela sua ampla capacidade de navegação e registro.  

Trata-se de um momento histórico repleto de transitoriedades que 

gradativamente denunciam a pluralidade existente em uma estrutura políade em 

formação, predominante em toda a era clássica. Logo, as carências históricas, 

presentes nesta dinâmica formativa do período Arcaico, dizem muito a respeito à 

afirmação de uma identidade grega; tanto no que diz tange a demarcação de 

território quanto em seu aspecto cultural. Quem eram os gregos e o que era 

realmente grego, eram questões que permeavam as récitas poéticas deste período.   

Nesse sentido, os poemas homéricos e Hesíodicos formavam uma espécie de 

seara poética. Ambos ligados pela necessidade de expor aquilo que seria 

genuinamente elementos da cultura grega. A formação da identidade, política, 

econômica e social, eram características marcantes destes dois poetas, que através 

de suas récitas, procuravam sinalizar uma possível unidade e/ou relação de 

pertencimento com uma cultura grega que se distanciava cada vez da zona 

metropolitana.    

Os poemas de Homero trazem isso de forma mais imagética que os de 

Hesíodo que, por sua vez, apresenta em sua Teogonia o sentimento religioso 

intimamente relacionado à narrativa das origens das figuras de autoridade divina e, 

por conseguinte, do desenvolvimento de uma organicidade social. Enquanto em 

Homero, o sentimento de pertença se volta para os exemplos heroicos a serem 

perseguidos como fórmulas para o desenvolvimento das virtudes necessárias ao 

homem grego.   

De um modo ou de outro, o ponto principal é o fato de a poesia galgar, neste 

período, um local privilegiado na dinâmica social pois, enquanto um elemento mítico, 

demonstrava através do remontar do tempo primordial, uma verdade auto legitimada 

a partir de narrativas de origem que explicavam como as coisas – fosse um 

comportamento humano, o mundo ou parte dele – vieram a ser o que são. Ou seja, 

a poesia arcaica se tratava de elemento vivo que constituía a legitimidade social 

necessária para a coesão de uma cultura essencialmente plural.  

                                                           
67 PAINE. 2007, p. 47-48. 
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Partindo desses pressupostos, a poesia Hesíodica não estaria isolada do seu 

contexto histórico. Afinal, ainda que configure uma narrativa mítica das origens, está 

perpassada pelas carências histórico-organizacionais de seu período. Logo, a 

questão que circunda todo o trabalho vem à tona: quais as representações utilizadas 

por Hesíodo no que diz respeito ao lugar social do aoidos, em sua Tegonia?  

Tendo como objetivo responder essa questão, o capítulo que segue busca 

organizar em um quadro analítico os versos em que Hesíodo se utiliza das récitas 

quase-biográficas para exemplificar a sua relação com as musas e, por conseguinte, 

as qualidades do aoidos na dinâmica citadina; assim como, a problematização 

dessas récitas a partir dos fatos históricos dos séculos VII e VIII, período atribuído a 

Hesíodo e sua obra.  

 

 3.1 IDENTIFICAÇÃO DAS RÉCITAS  
 

A partir das récitas-autobiográficas, Hesíodo apresenta três momentos que 

são fundamentais para o entendimento da sua interpretação acerca do lugar social 

do aoidos. A primeira situação descreve seu encontro com as musas e como elas o 

ensinaram o ofício do canto, ao passo que o inspiraram dons oraculares. No 

segundo momento, apresenta, a partir de uma hierarquização dos deuses qual a 

importância das musas dentro da arvore genealógica divina por ele elaborada e, por 

fim, um terceiro momento, apresenta a figura do aoidos dentro da dinâmica social da 

cidade.  

Antes de realizar uma problematização acerca da relação entre aoidos e 

Musas e a aproximação historiográfica entre a narrativa mítica e os fatos históricos 

de seu período, faz-se necessário a elaboração de um quadro analítico cujo objetivo 

é fazer uma listagem das récitas quase biográficas que o apresentam e os 

elementos a ele relacionados, assim como o contexto narrativo em que esses 

elementos estão dispostos.  

Esse quadro, auxiliará a leitura de grupos de versos apresentados em 

momentos distintos da narrativa, mas, intimamente interligados; criando, desta 

forma, uma linearidade acerca da figura do aoidos, sua relação com as Musas e, 

consequentemente, a sua importância na dinâmica social. Como pode-se perceber a 
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seguir, tais récitas inserem a figura do aoidos nas narrativas de origem, 

demarcando, consequentemente um lugar privilegiado do mesmo no cosmo.  

 

Quadro analíticos das récitas quase-biográficas na Teogonia de Hesíodo: 

Referência  Conteúdo Contexto narrativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(TEGONIA, vv. 22-34) 

 
“Sim, então essas a 
Hesíodo o belo canto 
ensinaram, quando 
apascentava cordeiros sob 
o Hélicon numinoso. 
Este discurso, 
primeiríssimo ato, 
disseram-me as deusas, 
As Musas do Olimpo, 
filhas de Zeus porta-égide: 
“Pastores rústicos, 
infâmias viz, ventres 
somente, sabemos muita 
coisa enganosa falar 
semelhante a genuínas, e 
sabemos, quando 
queremos, verdades 
proclamar”. 
Assim falaram as filhas 
palavra-ajustada do 
grande Zeus, e me deram 
o cetro, galho vicejante de 
louro, após o colher, 
admirável; e sopraram-me 
voz inspirada para eu 
glorificar o que será e foi”. 
 
 

 
Os versos são 
apresentados logo sem 
seguida de uma introdução 
as musas, onde o autor, 
relata o movimento que as 
deusas fazem ao virem a 
seu encontro.  
Posteriormente o autor 
realiza mais uma vez uma 
evocação as Musas e em 
seguida começa a 
enunciar genealogia dos 
deuses. 

 
 
 
 
 
 
 
(TEOGONIA, vv. 35-43) 

 
“Mas porque disso falo em 
torno do carvalho e da 
pedra?  
Ei tu, pelas Musas 
comecemos, que, para o 
Zeus pai cantando, 
regozijam seu grande 
espírito no Olimpo, 
dizendo o que é, o que 
será e o que foi antes, 
harmonizando com o som: 
incansável, flui sua voz 
das bocas, doce: e sorri a 
morada do pai Zeus 
altissonante com a voz, tal 

 
Evocação das Musas que 
antecede a genealogia 
desenvolvida pelo autor. 



 

54 
 

lírio, das deusas, 
irradiante; e ressoa o 
cume do Olimpo nevoso e 
as casas dos imortais”. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(TEOGONIA, vv. 81-103) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Quem quer que honrem 
as filhas do grande Zeus e 
o veem ao nascer, um dos 
reis criados por Zeus, para 
ele, sobre a língua, vertem 
doce orvalho, e da boca 
dele fluem palavras 
amáveis. As gentes todas 
o miram quando entre 
sentenças decide com 
retos juízos; ele, falando 
com segurança, de pronto, 
até disputa grande, 
destramente, interrompe. 
Por isso reis são 
prudentes pois às gentes 
prejudicadas na ágora 
ações reparatórias 
completam fácil, com 
palavras macias 
persuadindo. 
Ao se mover na praça, 
como um deus o propiciam 
com respeito amável, e 
destaca-se na multidão. 
Tal é a sacra dádiva das 
Musas aos homens. 
Pois das Musas, vê, e de 
Apolo acerta-alvo vêm os 
varões cantores sobre a 
terra os citaredos, e de 
Zeus, os reis. Ele é 
afortunado, quem as 
Musas amam; de sua boca 
flui doce voz.  
Pois se alguém, com 
agrura no ânimo recém-
afligido, seca no coração, 
angustiado, mas o cantor, 
assistente das Musas, 
glórias de homens de 
antanho e deuses ditosos, 
que o Olimpo ocupam 
cantar, de pronto ele 
esquece as tristezas e de 
aflição alguma se lembra: 
rápido as desviam os dons 
das deusas”. 

 
Os versos são antecedidos 
pela apresentação das 
nove musas e suas 
respectivas qualidades. 
Uma ênfase é dada a 
Calíope (a que tem bela 
voz) sinalizando que é ela 
quem inspira poetas e reis.  
Posteriormente, uma nova 
evocação as Musas é 
realizada e, 
consequentemente, a 
continuidade da 
genealogia.    
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(TEOGONIA, vv. 109-
115) 

 
“Dizei como no início os 
deuses e Terra nasceram, 
os Rios e o Mar sem fim, 
furioso nas ondas, os 
Astros fulgentes e o largo 
Céu acima, e esses que 
deles nasceram, os 
deuses oferentes de bens: 
como a abastança 
dividiram, as honrarias 
repartiram, e também 
como no início ocuparam o 
Olímpo muita-dobra. 
Disso me narrem, Musas 
que têm morada olímpica, 
no princípio, e dizei qual 
deles primeiro nasceu”. 
  

 
Evocação a deusa 
utilizada para retornar a 
genealogia.  

 

 

3.1.1 O lugar social do aoidos: a poesia enquanto elemento de coesão cultural 
no período arcaico. 
 

 A partir do quadro apresentado no tópico anterior, pôde-se perceber que as 

récitas quase-biográficas estão sempre situadas como uma espécie de proêmio que 

inicia uma nova temática dentro da narrativa. Uma vez que, o grupo de versos 

posteriores a evocação das Musas sempre retoma um saber ontológico acerca da 

origem de um determinado elemento, as deusas são situadas como uma espécie 

ponto de partida, uma fonte de conhecimento acessada pelo aoidos sempre que 

uma memória importante precisa vir à tona. 

Porém, tendo vista o lugar histórico da poesia no período Arcaico, esta 

legitimação a partir da figura das Musas, está envolta de circunstâncias históricas 

específicas. Os resultados de processo de colonização do período arcaico, por 

exemplo, influenciaram drasticamente na dinâmica sócio cultural da polis nesse 

período. O advento da Tirania, o crescimento de uma nova classe econômica e, 

sobretudo, a importação de costumes estrangeiros; são consequências desta 

expansão colonial e constroem um quadro pluricultural problemático a formação de 

novas cidades estado. Portanto, a característica exemplar da poesia nesse período, 
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estão repletas de representações acerca do que seria uma cultura grega. Fosse uma 

cultural original, ou uma cultura a ser estabelecida.   

Estas representações, por sua vez, tomam corpo através da própria récita 

promovendo uma situação de aprendizado ao homem arcaico, seja no que diz 

respeito a si mesmo ou ao conjunto que vive.68 Desta forma, a partir da 

problematização histórica das récitas quase-biográficas supracitadas, a dinâmica da 

relação entre aoidos e Musas fornecem os indícios das defesas presentes na 

Tegonia acerca do lugar social do aoidos enquanto uma resposta as carências 

identitárias do período.  

Para melhor entender as nuances da relação entre Hesíodo e as Musas, será 

necessário situar as deusas segundo a concepção genealógica apresentada na 

Teogonia. Os versos 23 a 35, constam que as Deusas são filhas de Zeus e 

Minemósine (a deusa da memória). Elas seriam nove: Caliope, Clio, Erato, Euterpe, 

Melpômene, Polímnia, Tália, Terpsícore e Urânia. Cada uma delas era patrona de 

uma arte em específico ou de qualidades necessárias para a execução desta. Desta 

forma a Musas tem uma dupla função, são elas tanto as que inspiram os autores 

quanto as que são responsáveis por sua fama. Portanto, trazem a beleza genuína e 

a memória verdadeira.  

 

as nove filhas do grande Zeus geradas, 
Glória, Aprazível, Festa, Cantarina,  
Dançapraz, Saudosa, Muitacanção, Celeste 
e Bela voz [...]69 
 
 

Desta forma, a genealogia das Musas, apresenta indícios sobre como os 

domínios da Memória, sobretudo a poesia, estão intimamente vinculados a um 

elemento divino que é legislador do universo dos deuses. As Musas como filhas 

diretas de Zeus, resguardam em si parte de sua capacidade organizacional, e o 

fazem ao inspirar homens e deuses através seu canto. Deste modo, as Musas 

transportam para a poesia e, consequentemente, para seu interlocutor, uma 

importância substancial, pois “a poesia, derivando da suma divindade, goza de uma 

                                                           
68 JAEGER, Werner. Paideia. São Paulo: Martins Fontes, 6ª ed, 2013, p. 105. 
69 HESÍODO, 2013, vv. 76, 78 
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particular dignidade e importância, e que sua função principal é a de conservar 

objeto de representação na memória dos homens”.70 

Logo, resguardada sua vinculação direta às Musas, o canto do aoidos 

configura uma atividade sagrada de importância significativa por ser parte ativa no 

desenvolvimento narrativo. Esta importância fica clara entre os versos 91 e 96, em 

que o autor deixa explicita que aquele que é tocado pelas deusas é destacado entre 

os seus e emana certa magnitude; uma espécie de inspiração que permeia a todos 

que com ele tem contato.   

 

Ao se mover na praça, como um 
deus o propiciam 
Com respeito amável, e destaca-
se na multidão. 
Tal é a sacra dádiva das Musas 
aos homens. 
Pois as Musas, vê, e de Apolo 
acerta-alvo 
Vêm os varões cantores sobre a 
terra e os citaredos. 
e de Zeus, os reis.71 

 

Tendo em vista a importância da poesia na manutenção da memória social 

neste período em que a precariedade do uso da escrita, e, consequentemente, a 

inexistência da história eram contundentes, a fama do aoidos estava intimamente 

ligada a qualidade de suas produções e o quanto estas dialogavam com uma 

tradição já conhecida. Desta forma, vincular seu canto as divindades era um fator 

essencial para a promoção desta legitimidade, uma vez que a própria memória era 

tradicionalmente concebida como uma divindade. 

Além disso, por conta de seu caráter cosmogônico, os entes sobrenaturais 

apresentados na Teogonia são deliberados por Hesíodo de maneira hierárquica.72 

Talvez esse seja o primeiro momento em que se tem claramente esse tipo de 

reflexão sistemática acerca dos deuses. Deliberações estas, em que as Musas são 

denominadas por ele enquanto olímpicas, que em outras palavras significa próximas 

                                                           
70 SNELL, 2012, p. 42. 
71 HESÍODO, 2013. vv. 91,96. 
72 Ao criar uma espécie de arvore genealógica dos deuses, Hesíodo atribui importâncias aos 
primeiros deuses, sobretudo quando, a partir da vitória dos deuses olímpicos sobre os titãs, Zeus 
reorganiza o universo e atribui funções específica aos outros deuses; ofertando-lhes parcelas da 
desde universo como espórios de guerra.    
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a Zeus; no mais alto patamar hierárquico, o que possivelmente, propícia ao aoidos 

inspirado pelas deusas, um destaque entre todos os outros que não foram por elas 

tocados.  

Outro fator imprescindível presente no verso 96 é a aproximação entre a 

origem das qualidades essenciais para reis e poetas. A narrativa afirma que ambos 

viriam dos deuses. Esta defesa realizada na Teogonia auxilia o entendimento de 

como as necessidades organizacionais do período arcaico, resvalam em seu 

contexto. Afinal, ao passo que expansão colonial obteve sucesso, a autonomia das 

inúmeras cidades estado foi uma realidade que influenciou diretamente na dinâmica 

política do período.  

A Tirania, por exemplo, é o principal evento político ligado ao acúmulo de 

riquezas promovido pelos resultados da expansão colonial. Ela demarcou um 

“estágio de transição no desenvolvimento político da polis, pondo fim à velha ordem 

aristocrática e estabelecendo as fundações da classe média”.73 O caso é que com o 

desenvolvimento econômico gerado a partir da expansão colonial novos grupos 

começaram a protagonizar a dinâmica social das cidades, e, por conta disso, 

passam a exigir representações políticas específicas às suas demandas. 

A antiga aristocracia oligárquica – tradicionalmente detentora de plenos 

poderes políticos, por sua vez, não aceitou tais imposições o que, 

consequentemente, gerou uma série de golpes políticos que fomentaram o 

desenvolvimento de governos ilegítimos. Para manterem-se no poder os tiranos 

criaram inúmeras medidas que, na maior parte das vezes, estavam ligadas as 

demandas dos grupos sociais que o apoiavam.  

Tais medidas estavam intimamente ligadas as dinâmicas econômicas das 

cidades e a seus costumes. A tirania de Fédon (675-655 a.C) em Argos, por 

exemplo, manteve fiel a tradição militar da cidade o massivo investimento no 

revolucionário modelo hoplita de batalha.  Em Corinto, por outro lado, o constante 

enriquecimento promovido pelo comércio portuário, fortaleceu a produção da arte 

em cerâmica o que gerou um protagonismo relativo aos artesãos, fazendo com que 

eles apoiassem Cipcelus (657-625 a.C) massivamente em troca do progressivo 

                                                           
73 BLUCLEY, Terry. Aspect of Greek History. London: Routledge, 1996, p. 35. 
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desenvolvimento comercial intermarítimo e a diminuição de taxas cobradas pela, à 

altura governante, aristocracia Baquiade.74 

A aproximação desse fato histórico ao verso 96 da Teogonia, possibilita o 

entendimento de que o poema realiza uma ampla defesa da legitimidade os reis em 

contraposição aos movimentos estabelecidos pelos Tiranos, uma vez que sua 

virtude para o ato de governar e “tomar decisões ajustadas” viria do próprio Zeus e 

não do resultado de maquinações políticas de uma nova classe econômica.  

A figura do rei inspirado por Zeus configura, portanto, um modelo a ser 

seguido pois, diz respeito a um governante capaz de resolver demandas conflituosas 

com justiça e destreza, para que assim possa gozar da ampla admiração do povo. 

Do mesmo modo o aoidos é representado como alguém capacitado a resolver 

conflitos dentro da polis, porém relacionados ao espírito. Conforme os versos 81 a 

103, quando alguém se encontra ferido no amago a simples audição das récitas que 

dizem sobre os deuses seria suficiente para a resolução deste mal. 

Portanto, a coesão e o bem-estar social do habitante da polis é definida na 

Teogonia a partir de uma via dupla. Primeiro no reconhecimento das instituições 

políticas tradicionais, uma vez que essas devem sempre buscar as formas mais 

justas de governar, e, segundo, a partir do deleite a partir da história dos deuses 

cujos elementos seriam capazes curar as mazelas mais profundas as quais as 

legislações materiais não alcançariam. 

O poeta, portanto, possuiria um certo nível de autoridade que lhe fora 

divinamente atribuído.  Não como um legislador do cosmo como Zeus e os reis, que 

ao virem deste deus, teriam analogicamente a função da organização sócio-política 

do demos. O aoidos seria o detentor de uma memória sagrada e, a partir dela, tem a 

função de estabelecer uma coesão entre os mais diversos costumes e instituições 

sociais, inclusive as relações que se estabelecem entre os reis e os homens 

comuns.  

 A memória sacralizada é, em primeiro lugar, privilégio de alguns 
grupos organizados em confrarias: como tal, ela se diferencia 
radicalmente do poder de rememorar-se, dos outros indivíduos. 
Nesses meios de poetas inspirados, a Memória é uma onisciência de 
caráter divinatório; tal como o saber mântico, define-se pela fórmula: 
“o que é, o que será, o que foi”.75 

                                                           
74 BLUCLEY, 1996, p. 37-42. 
75 DETIENNE, Marcel. Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 
15. 
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Logo, para Hesíodo, o aoidos, ao passo que é inspirado pelas Musas, se 

torna uma espécie de guardião de uma memória mundo. Seria este uma espécie de 

porta voz das Musas, (Mousáon Therápon) ou aquele que as Musas têm amor 

(Mousai Phílontai), e, a partir dessa vinculação às deusas diferencia-se de outros 

homens e é capaz de ensiná-los, curá-los no amago e, sobretudo, apresentar a 

origem da condição humana e da dinâmica do cosmo. 

 

[...] ele encontrou-se com as Musas, que o transformaram de pastor 
vil em representante, entre os mortais, da existência eterna e divina 
das deusas do belo canto. Hesíodo volta desse encontro 
transformado, iniciado a um novo universo, e está condição o 
diferencia da multidão [...] Possuidor do dom do conhecimento das 
coisas divinas, ele recebeu uma nova voz, divina e insuflada pelas 
Musas.76  

Portanto o aoidos, como é apresentado na Teogonia, assume um 

protagonismo que não existia nas récitas homéricas, por exemplo. Hesíodo coloca 

nesta figura a responsabilidade de alguém que carrega a inspiração das musas, que 

se destaca entre as outras pessoas, que possui, assim como as musas a 

capacidade de dizer a verdade sobre a origem.  

Os versos 109 a 115, apresentam essa atividade coparticipava entre Hesíodo 

e as Musas. O aoidos não é mais o corpo utilizado pelas Musas para anunciar 

narrativas. Ele passa a ser parte integrante dos entes sobrenaturais da própria 

narrativa mítica, o que faz com que tenha lugar na organização do cosmo e, 

analogicamente, na organização da dinâmica social.  

 Snell, numa reflexão sobre o lugar da poesia de Hesíodo na origem do 

pensamento europeu, apresenta diferenças substanciais entre o modo de conceber 

o divino em Hesíodo e em Homero. O autor defende que os deuses em Homero 

possuem uma “influência” mais ampla sob as questões humanas, interferindo 

diretamente no curso dos acontecimentos.  

Por outro lado, Hesíodo, a partir de uma percepção mais metódica e 

hierarquizada das divindades, concebeu esta influência como algo intimamente 

vinculada ao relato da própria experiência mítica do poeta. Ou seja, a proximidade 

com os deuses torna-se mais limitada a um determinado nicho social e adquire 

funções específicas.  

                                                           
76 KRAUSZ, 2007, p. 108. 
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É só quando Hesíodo descreve sua sagração de poeta e o encontro 
com as Musas, que a aparição das divindades se torna algo de 
verdadeiramente vivo também para nós. Já em Homero, onde os 
deuses intervêm com frequência no curso da narração, nós os 
vemos, por assim dizer, em sua atividade natural, e seu agir justifica 
o que acontece.77 

De fato, no decorrer de toda a Teogonia, o afastamento entre os deuses e 

mortais é evidenciado sobretudo a partir dos castigos estabelecidos por Zeus à 

humanidade;78 os deuses parecem distantes e Hesíodo parece querer manter em 

foco essa distância. Na Teogonia, os deuses são demarcados de maneira 

separadas do cotidiano humano, e suas características, apresentadas em forma de 

cognomes, servem como medidas de apresentação e diferenciação da divindade 

Para Hesíodo, a beleza, a imortalidade e os feitos divinos parecem serem 

suficientes para inspirar e modificar em certos aspectos a vida humana, sem que 

para isso os deuses tenham que intervir radicalmente o rumo das coisas. A simples 

consciência da existência dos deuses e a concisa vinculação destes as origens da 

realidade prática, parecem ser suficientes para gerar uma espécie de 

reconhecimento da participação dos deuses na dinâmica cotidiana do mundo e da 

sociedade.  

Ao apresenta a figura de Zeus enquanto organizador do cosmo, por exemplo, 

o poeta faz desse deus um elemento decisivo sobre a dinâmica da natureza e a 

forma em que ela é percebida para o homem antigo. Existe, desta forma, uma 

influência direta, ainda que essencialmente apartada das circunstâncias que movem 

o cotidiano deste homem.  

O elemento mítico da poesia de Hesíodo também seria essencialmente 

diferente das récitas Homéricas, justamente por conta deste afastamento dos 

deuses. Segundo Snell, Hesíodo retiraria a sacralidade das coisas mais concretas a 

partir de uma concepção muito abstrata e sistemática dos deuses. Os deuses da 

Teogonia, portanto, estariam não apenas a parte dos homens, como também fariam 

parte de uma genealogia que corrobora, progressivamente, para este afastamento. 

 

 Em Hesíodo passa para segundo plano também o elemento 
propriamente mítico, isto é, as histórias de deuses em que eles 
aparecem como personagens no ato de praticarem ações 
particulares. Ao procurar, ao contrário, oferecer um panorama geral 

                                                           
77 SNELL, 2012, p. 46. 
78 HESÍODO. 2013, vv. 585-610. 
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de todo o divino que existe no mundo, Hesíodo abstrai, de certo 
modo, os deuses das situações concretas e particulares em que o 
homem lhe percebe a presença e trata-os em pé de igualdade com 
as plantas e os animais, como se pertencessem à natureza 
objetivamente dada: e assim os pode reduzir a uma grande árvore 
genealógica, a uma espécie de sistema de Lineu.79 

 Porém, como vimos no capítulo anterior, ainda que Hesíodo tenha feito 

valer uma abstração maior ao tratar dos deuses e isso tenha promovido em Snell 

uma ideia de afastamento, é, paradoxalmente esse mesmo afastamento que reúne 

homens e deuses à medida de suas diferenças. Portanto, este afastamento que 

Hesíodo trata em sua Teogonia, é uma reflexão inicial, já neste período, acerca dos 

elementos que diferenciam homens e deuses e, por conseguinte, sobre a definição 

de importâncias de certos lugares sociais a partir de sua proximidade e afastamento 

dos deuses.    

Se retomarmos as problemáticas existentes no processo de colonização, 

sobretudo no que tange a segunda fase, podemos destacar que as trocas 

comerciais também tencionaram trocas culturais e que, não apenas a matemática e 

as mais variadas técnicas artísticas eram passadas, mas, conjuntamente, as mais 

variadas formas de culto e de deuses.  

 

Um espírito grego como estrutura uniforme e definida existe tão 
pouco quanto o panteão grego pode ser encarado como um sistema 
fechado em si. Mesmo quando se concentra o sistema como que 
pontualmente em relação a cada local e instante, quase se projeta o 
sistema em relação a cada indivíduo, ele permanece instável e 
lacunar, assim como a própria experiência de qualquer indivíduo, 
apesar de todo esforço possível pela globalidade, se desmembra e 
permanece heterogênea. Em particular, um deus não pode ser 
construído para preencher uma lacuna. Tem-se de conhece-lo, ele 
tem de se mostrar, e logo entram em jogo contingências e todo o 
gênero.80   

Como já foi dito, as cidades incialmente eram entrepostos comerciais o que, 

consequentemente, possuía entre os seus habitantes os mais diversos povos, das 

mais diversas etnias. Comerciantes fenícios, egípcios e sírios, mantinham negócios 

nessas cidades e, com isso, traziam a sua cultura, seus deuses, suas formas de 

culto e, sobretudo, os seus mitos, que gradativamente influenciou na dinâmica 

religiosa desses centros habitacionais.   

                                                           
79 SNELL, 2012, p. 46. 
80BURKERT, Walter. Religião Grega na época Clássica e Arcaica. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian,1993, p. 424. 
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Esta pluralidade enfrentou resistências políticas, como no caso dos 

aristocratas da família dos Baquiades na Corinto Arcaica, que para evitar 

relacionamentos fora do clã, impunham uniões interfamiliares para que assim e 

conservasse não apenas o sangue, mas as tradições necessárias para a 

legitimidade do poder.81 Do mesmo modo, podemos situar formação da religião 

estatal no princípio do período clássico, que ao instituir uma divindade patrona a 

cada uma das cidades, busca resolver a influência dos deuses importados de outras 

culturas. 

Nesse sentido, as narrativas presentes na Teogonia parecem não se ausentar 

destas questões, pois, a partir de uma geração genealógica dos deuses o poeta 

deixa claro não apenas a relação que se estabelece entre os deuses e homens, 

como apresenta toda a história dessas divindades. Um movimento que reúne, em 

uma estrutura sólida, quem são os deuses gregos, de que modo eles se apresentam 

aos homens e como eles, o mundo e a condição humana vieram a ser o que são.  

No que tange ao lugar social do aoidos, pôde-se compreender que as 

contribuições realizadas na Teogonia, buscam associá-lo a uma figura que 

resguarda uma capacidade muito própria de coesão cultual. Pois, uma vez tocado 

pelas musas, este possuiria três funções muito bem definidas: apresentar a 

verdadeira história do mundo e dos deuses, legitimar, a partir de sua vinculação com 

as musas, o seu lugar privilegiado no cosmo e, não menos importante, apresentar os 

limites sobre quem são os deuses gregos, a condição humana e a legitimidade de 

determinados lugares sociais.  

 Desta forma, aoidos e Musas são, na perspectiva de Hesíodo, partes 

complementares à organização da dinâmica social do período Arcaico a partir de 

uma relação exemplar da organização das dinâmicas sociais dos deuses. O poeta 

teria um papel educativo para a formação do senso de pertencimento do cidadão da 

polis a sua cultura, a sua religião e as suas formas sociais. Alguém guiado pelos 

deuses para manter a tradição vigente e, portanto, contrário as modificações 

abruptas trazidas pelas progressivas modificações políticas, econômicas e culturais 

resultantes do extenso processo de colonização.  

 

 

                                                           
81 BLUCLEY, 1996, p. 42. 
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CONCLUSÃO 
 

A partir dos argumentos desenvolvidos no corpo do trabalho, foi possível 

perceber que as representações acerca de uma dada importância social da figura 

dos aoidos estão intimamente vinculadas as récitas quase-biográficas desenvolvidas 

no contexto narrativo da Teogonia de Hesíodo. Esta vinculação demonstra certa 

intencionalidade em anunciar o aoidos enquanto um elemento de grande 

importância para a disseminação de uma cultura grega e da manutenção de uma 

memória sacralizada.  

Tendo em vistas os fatos históricos apresentados no capítulo um e utilizados 

como elemento de problematização destas récitas no capítulo três, pôde-se 

constatar a hipótese levantada na introdução desde trabalho: de que as 

circunstâncias históricas do período – a pluralidade cultural, as adversidades 

políticas e o extenso processo de colonização – exerceram influência direta ou 

indireta no contexto narrativo e/ou na temática apresentada na Teogonia de 

Hesíodo.  

A anunciação acerca de um panteão organizado e da legitimidade divina dos 

aoidos possui uma proximidade considerável com uma realidade social em que a 

religião, a cidadania e a política sofriam constantes mudanças. Sobretudo por conta 

das inquietações de uma nova elite comercial em ascensão e os resultados de sua 

ação mercantil e do constante aumento da população estrangeira nas cidades 

Estado do período Arcaico grego.       

No que diz respeito dos elementos teórico-metodológicos utilizados no corpo 

do trabalho, foi possível notar que as perspectivas do mito apresentados pelo 

historiador das religiões Mircea Eliade fora suficiente para responder de que modo a 

lugar social do aoidos é representado na Teogonia de Hesíodo, assim como atestar 

a possibilidade de uso do mito enquanto uma fonte histórica. No entanto as 

limitações da fonte, no que diz respeito a sua pseudo autoria e a sua datação 

imprecisa, limitaram consideravelmente a possibilidade de análises mais minuciosas 

acerca do problema levantando.  

Questões acerca de possíveis financiadores para a apresentação do poema, 

dos locais de apresentação em que esta poesia circulava, assim como, sobre os 

tipos de aceitação dessas récitas por quem as ouvia, pairam sobre algumas 

conclusões realizadas no decorrer do texto. Porém, tendo em vista o caráter inicial 
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desse exercício monográfico tais lacunas não se esgotam e neste trabalho e 

conjecturam possibilidades para o desenvolvimento de um trabalho futuro.  

A oferta reduzida de produção historiográfica com temáticas semelhantes ou 

de materiais traduzidos, no Brasil, influenciou negativamente no levantamento 

bibliográfico, mas, por outro lado, atentou para importância do desenvolvimento 

desta reflexão como um documento a ser utilizado para dinâmica da produção do 

conhecimento científico acerca do tema.  

A poesia grega do período Arcaico resguarda em si, uma vastidão de 

significados e sentidos particulares ainda inexplorados pela historiográfica. Um 

exercício necessário à composição de novas abordagens acerca de um período 

ainda tão pouco discutido pelos especialistas em História Antiga no Brasil.    
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