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O objetivo deste trabalho é explorar a maneira com que um movimento reli
gioso de considerável difusão entre o período arcaico e clássico, o dionisismo, in
tervém no processo de construção da cidadania. Para isso, adoto aqui um con
ceito de cidadania bastante amplo, ou seja, ligado a relação social mais global, de 
inserção do homem na sociedade e no Estado. Apreender as definições de cida
dania presentes no Estado, será "incursionar pela dinâmica de construção deste 
formato de Estado e, principalmente, pela execução de seu projeto polrtico-ideoló
gico". 11l Assim, a cidadania será aqui compreendida entre as diversas práticas 
adotadas pelo Estado para legitimar seu poder e as relações existentes entre gcr 
vernantes e governados. Estas práticas tiveram caractedsticas particulares no ca
so do dionisismo e de Dioniso. 

Este deus da alteridade, cujas aparições sempre representaram um rompi
mento no eqüillbrio, colocou-se desde o princfpio como um perigo potencial à esta
bilidade soc1al. Dioniso é, no dizer de M. Detienne (2l, o deus menos sedentário, 
manifestando-se em meio à natureza, fora da pólls, onde desencadeia seu fervor 
extático e anêmico. Seu culto já foi muitas vezes apontado como negador da civili
dade. Detienne (3) acentua a estranheza deste deus em meio a olfmpicos e hei~ 
nos, fato notado também por Heródoto, que dizia achar o dionisismo .. muito afasta
do dos usos e costumes dos Gregos." !4 l Dioniso permite-nos entrever em seu 
cortejo um contraponto ao aristocratismo olfmpico, dando espaço a um clfmax ex
tasiante onde a irracionaltdade afiara, ligando-o de modo claro ao outro, em uma 
alteridade compulsiva. Ugado ao ciclo agrário em que é associado à concessão da 
fertilidade, Dioniso teve grande relevo nas práticas cultuais da ruralidade, sem tor
nar exclusivo o acesso ao seu culto, que vai reunir mulheres, camponeses e, sig-

Rev. Dept2 de História N2 7 Setembro 88 p. 81 I 84 



ntficativamente, escravos. Assmalemos aqUI o espaço de atuação religiosa que 
este culto propicia a grupos de ação social notadamente restrita. Mulheres e es
cravos são sabidamente alienados da cidadania jvrfdico-polrtica, existindo en
quanto ligados ao marido ou ao proprietário. Estas restrições podem ter tido como 
conseqüência uma incompleta realização histórica do seu ser, por dar-se quase 
sempre por via indireta. Camponeses, por seu turno, embora com a cidadania ga
rantida já por Sólon, permanecem ligados ao contexto agrário da religião dionisíaca, 
em resposta à religião olfmpica que, desenvolvendo-se no seio dos génea aristo
cráticos, veio a marcar também os cultos polfades. O dionisismo coloca-se para 
estes grupos (camponeses, mulheres, e escravos como um espaço complemen
tar, sincronizando alteridades cuja extroversão unfssona consolida e dinamiza o 
movimento religioso, dando-lhe matizes ideológicos e despertando o temor das 
classes dominantes. Assinale-se que este sentido ideológico parece não ter sido 
tão bem apreciado por seus atuantes fiéis como pela elite dominante ora questio
nada. A ação conturbadora do dionisismo pode ser sentida, por exemplo, através 
da "orgfa" e do "thlasos", formas religiosas de agremiação social"independentes 
de toda organização estatal" •Sl, ligadas à sagração dionisíaca mas atuantes tam
bém enquanto contraposição ao predomfnio aristocrático. A ascensão dos tiranos 
dá vazão a uma polrtica de concessões às camadas populares, em que a promo
ção de seus cultos (entre os quais o dionistsmo) vai ter grande peso. Ora, estas 
"concessões" não se colocam tão somente como "dádivas magnãmmas", na bus
ca de legitimação por parte de novos detentores do poder mas encerram em si 
também um caráter de deliberada partilha do espaço sagrado. Isto porque a pó
lis Jamais se configurou enquanto espaço meramente material, mas esteve sempre 
ligada a uma idéia de comunidade religiosa, com um universo mftico a legitimar 
suas construções humanas. A pólis é habitação de homens e de deuses. Entre
tanto, a integração de Dioniso e do dionísismo à pólls reveste-se de algumas ca
racterrsticas que a dtstinguem dos restantes processos de integração de divinda
des ao Estado. Insere-se em um processo de busca da estabilidade social, procu
rando como que "neutralizar" o potencial desagregador deste deus e de seu culto. 
Os tiranos alcançam, com esta moção, uma legitimação polftica ainda maior, dada 
pela ampliação da base polftica da cidade e conseqüente solapamento das bases 
anteriores. de cunho aristocrático. A "politização" de Dioniso insere-se no proces
so de reformulação do Ideal ético, a areté, que dirige-se à busca da sophrosyne, a 
contenção auto-disciplinadora, diluindo radicalizações possfveis no processo histó
rico. A sophrosyne é fomentada, enquanto ideologia, pela adoção potftica de Dio
nísio. 

Assinale-se aqui que, através da adoção deste cfrculo mrtico-ritual perigoso 
à polis, dá-se o conseqüente velamento da memória histórica dos grupos ligados 
ao movimento religioso, bem como deste movimento enquanto entidade histórica. 

Sua "neutralização" pauta-se pela reformulação de seu sentido histórico, pa
ra o que é necessário inaugurar uma nova consciência, fundada na obscurização 
de seu passado recente. Esta cooptação polrtico-ideológica do culto purga do dio
nisismo seu fervor extático-ritual e sua acivilidade contestatória. Com os concur
sos de teatro, de fundamento dionis(aco, vemos "uma arte profundamente mergu
lhada na realidade polrade". (7> Elementos exógenos são introduzidos no culto, o 
que ainda mais acentua a ruptura antimnemônica acima apontada. 

A diluição do dionisismo via alocação tntra pólis não foi entretanto unilateral; 
representou, no outro extremo da polrtica do tiranos, uma repartição de espaços 
com a antiga relig1ão polfade, abalando a hegemonia da relig1ão olfmpica-polfade e 
dando novas bases para a definição do espaço mrtico da pólis. Apesar disto, a re
ligião olímpica-polfade, também estimulada, continua predominante e ligada à per
manência aristocrática. 

82 



A adoção do culto dJonisraco pela pólls encerra, quanto à construção da ci
dadania, uma caracterfstica peculiar, ligada à participação de grupos subalternos 
em uma entidade sagrada. Lembrando o que já foi colocado, a pólls não se resu
me a uma experiência polrtico-econOmica, mas determina-se por uma série de va
riãveis em que o componente mrtico tem grande peso. Neste universo pol~ico, a 
qualidade de cidadão não se adquiria somente através dos direitos civis e polf'ticos, 
mas sim mediante a admissão do indiv(duo no culto da cidade: ser admitido entre 
os cidadãos se expressa em grego mediante os termos "metélnai t6n hlerôn", ou 
seja, participar das coisas sagradas, em que a lembrança do gentllico altar agre
gador é cristalina. Ora, o cortejo dionisfaco foi, historicamente, subalterno em rela
ção ao sacriffcio dvico. Mulheres e escravos nos cultos públicos são secundari
zados, quando não exclurdos, participando, como já. foi exposto, de forma indireta. 
Experimentam em seu dia-a-dia um tipo de existir social ligado sempre à dualidade, 
ao outró que o legitima. Os camponeses vêm também de uma posição já de muito 
alheia ao rito público. Com o crescimento do dionisismo notado nos séculos Vil e 
VI a.C., o rito manteve-se entretanto ainda alienado do espaço dvico. O próprio 
conteúdo da religião não propiciava aos secundarizados grande identidade, negan
do legitimação religiosa no âmbito poirtico para grupos sociais de conslderâvel re-
levo no processo histórico. · 

Proponho aqui como um tipo particular de cidadania a ofertada a Dioniso e a 
seus cultores por seu alojamento no témenos da pólis. Para mulheres e escra
vos, é ainda uma espécie de cidadania por via indireta, através de Dioniso, mas 
sem dúvida mais legftima do que a alcançada por via conjugal ou senhorial. A par
ticipação no culto é direta, o deus a exige, e a Dioniso é ofertada 1Jiena cidadania. 
Quanto à cidadania apertada pelo deus a seus devotos, por via da participação 
cultuai dentro do universo polfade, acrescentemos que não se estabelece en
quanto plena cidadania jurfdico-poU'tica, mas como uma cidadania digamos que 
ideológica. Sob uma forma que poderramos mesmo chamar de meta-cidadania, 
pois não se efeti~a dentro do âmbito formal-institucional da cidadania enquanto di
reito normativo. E, entretanto, adjacente a esta cidadania dita plena pela forma, 
porque propicia a participação legitímadora de certos elementos do Estado em sua 
estrutura fundamentadora, ou seja, em seu universo mftico-ritual. 

Esta forma particular de cidadania ligada à politização do culto dionisfaco não 
deve ser jamais dissociada do fato de estar ligada a uma abordagem fenomenoló
gica, contemplando o metabolismo e coerência internas do fenômeno dionisfaco. 
Esta "revolução interna", como expressa Louis Gernet 8 >, aqui visitada de forma 
recorrente e algo impressionista, marca de modo instigante a dinâmica de constru
ção dos Estados gregos, convidando a nós, historiadores, ao seu mais atento 
perscrutar. 
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