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As populações do grupo semítico que povoaram o neolítico egeu forneceram o 

cosmo em torno do qual se constituiu a sociedade minóica. Essa sociedade atravessou 

importantes mudanças que fizeram evoluir sua base econômica e social para uma 

sociedade de classes, com um Estado forte capaz de dar coesão a essa sociedade 

com diferentes interesses sociais. 

No seu momento de maior desenvolvimento, Creta minóica era uma sociedade 

complexa formada em sua base por camponeses, que se ocupavam da agricultura e da 

pecuária, por artesãos, comerciantes e navegadores. A estrutura socioeconômica se 

compunha também de metalúrgicos, pintores, escultores, gravadores, ourives, 

marceneiros, ceramistas, escribas, arquitetos, e homens da corte (a teocracia 

palaciana), para citar somente as categorias mais importantes. Todos participavam, 

cada um a sua maneira, de uma sociedade forte e em transformação. A sofisticação de 

sua vida social deu nascimento a uma arquitetura e a uma arte que alcançaram grande 

performance. 

Os valores dominantes dessa sociedade eram baseados em seu simbolismo 

religioso centrado na deusa Mãe que tinha um caráter totalizante, vale dizer, 

envolvendo todos os aspectos da vida social e individual, não havendo nem espaço 

nem tempo para a atividade profana. Esse simbolismo religioso propunha – com êxito – 

a harmonia para toda a sociedade, a harmonia para o convívio dos indivíduos, das 

categorias profissionais e das classes sociais. As relações com outros Estados também 

eram reguladas pela harmonia. 

Destaca-se na arte minóica a minigravura. As imagens gravadas nos anéis-selos 

produzidos no período áureo dos minóicos mostram, mesmo que de forma dissimulada, 

que a deusa foi levada pela realidade social a se posicionar sobre o enfrentamento e a 

política (política internacional no caso), quando decidiu ocupar o mar com sua 

presença. Estas imagens retratam, em refinados anéis, a epifania1 da deusa numa 

viagem pelo mar. Sua viagem marítima mostra a sua transcendência, não tanto em 

relação ao mar, mas em direção à política e ao poder. Transcendência porque vai além 

de sua dimensão originalmente ligada à fertilidade e aos processos naturais e adota 

uma relação social como é o poder e a política. O apogeu da sociedade minóica 
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mostrou grande criatividade da deusa, refletindo a grande criatividade com que essa 

sociedade conseguiu, como nenhuma outra da época, resolver seus problemas. A 

forma marítima da deusa Mãe é a mais política. Nessa forma ela assume o domínio 

dos mares, aí ela abençoa a talassocracia minóica. Para Herôdotos, Minos pertenceria 

aos tempos míticos e não aos tempos históricos ou “raça dos homens”. Por isso ele 

não reconhecia a talassocracia minóica como sendo a primeira a ter existido, mas hoje 

restam poucas dúvidas a respeito. Tucídides, em sua História da Guerra do 

Peloponeso, apresenta Minos com uma visão bem pragmática na sua maneira de 

exercer o poder nos mares. 

O comércio realizado nas águas do Mediterrâneo oriental era a base da 

economia. Diferentemente do habitual naqueles tempos, em que o domínio de uma 

região era baseado na ação bélica e na imposição pelas armas, os minóicos 

baseavam-se no comércio e nos acordos de paz para exercer sua autoridade sobre 

aquela região do mundo. Não havia um império minóico no sentido de que o poderio 

cretense se imporia sobre povos conquistados. O que havia era comércio e diplomacia, 

através dos quais a sociedade cretense se fortalecia internamente e no seu prestígio 

frente a outras sociedades. Creta mantinha comércio com o Egito e trocava grãos, 

matéria prima e produtos manufaturados no palácio: azeite, vinho, tecido etc. O Egito 

provavelmente fornecia os grãos de que eles eram grandes produtores e às vezes 

faltava à sociedade minóica. É fato conhecido a maneira como os cretenses eram 

recebidos no Egito: embaixadores de uma potência amiga. 

O palácio ocupava o centro da atividade econômica. A energia palaciana 

produzia manufaturados, organizava o comércio e a produção rural e armazenava toda 

produção local de alimentos; sem dúvida era uma economia de base palaciana. A 

escrita Linear A, ainda não decodificada, estava provavelmente a serviço do registro de 

todas essas atividades. Como importante componente da organização social, há que 

se lembrar da organização do Estado centralizado. Minos era o chefe religioso, 

administrativo, guerreiro (no combate aos piratas), chefe da produção e do judiciário. 

Em contraste com a autoridade de Minos, senhor de todo o poder, mas em sintonia 

com os valores de harmonia daquela sociedade, o trono do rei e a sala do trono em 

Cnossos eram bem simples. Creta nos legou uma primeira forma ocidental de Estado, 

em torno do qual importantes contingentes populacionais se reuniam. O Estado forte é 

indicativo de uma sociedade de classes. A divisão social do trabalho gera estruturas 

assimétricas, fato evidenciado pela presença de ricos e pobres, de poderosos e 
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humildes. Isso vai acarretar a singularidade da história dessa sociedade: oposição de 

classes regida pela deusa Mãe. 

A partir da organização da sociedade em torno de palácios e mansões, a deusa 

Mãe e o Estado centralizavam a vida nos dois aspectos, o religioso e o social, 

respectivamente. A convivência desses dois aspectos num contexto de harmonia e 

fluxo da multiplicidade em movimento punha um véu sobre as diferenças das classes 

sociais. A pergunta se era a deusa Mãe ou Minos que ocupava o centro é uma 

interrogação que nós da modernidade cartesiana fazemos, já que o senso comum da 

Creta minóica dava a ambos um significado simbólico semelhante e complementar. 

Minos foi legislador no sentido de ter sido o responsável por garantir a ordem minóica 

nessa sociedade e por ampliar a sua ação sobre todo o Mediterrâneo oriental. Ele fez 

com que essa ordem fosse cumprida, ele se ocupou de inibir qualquer transgressão às 

leis que ele implantou. Mas legislador, no sentido de elaborar as leis, foi seu irmão 

Radamanto que auxiliou o rei nessa tarefa. 

A organização social dessa sociedade merece especial atenção. Toda a 

produção era levada ao palácio para armazenamento logo que a safra era colhida e 

depois a população ia buscar o alimento na medida das necessidades. Havia armazéns 

suficientes para se guardar os grãos em boas condições de higiene e com isso o 

palácio se tornava responsável por alimentar a população. Com esse “contrato social”, 

ninguém se sentia inseguro, pois não havia a eventualidade da fome. O palácio era o 

responsável por prover a população de alimentos e, numa eventualidade em que a 

produção local não fosse suficiente, o palácio importava. Nessas condições não devia 

haver o sentimento de propriedade privada, já que toda produção era levada ao 

palácio. De quem era a terra? Do palácio? Da deusa Mãe? São questões que nós nos 

colocamos, tal é força desse estatuto hoje – o da propriedade privada –, mas seria 

impossível o minóico entender esse tipo de questão. Não havia dominação patrimonial 

entre eles, simplesmente porque não havia patrimônio, apesar de Minos controlar a 

produção e o excedente. Pelo controle da produção e do excedente, o rei exercia o 

domínio da força de trabalho. O minóico não se preocupava com acumulação e nem 

com a propriedade do que produzia, entregando tudo para ser guardado no palácio, 

retirando, com o andar do tempo, o quinhão de que necessitava. Este regime não 

favorecia a acumulação, não favorecia o surgimento de uma aristocracia. Assim, não 

havia a idéia de ascensão social, era uma sociedade conservadora. Havia uma 

igualdade entre as pessoas que não eram do palácio, elas tinham um modo de vida 
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semelhante. Mas, por outro lado, não havia uma igualdade social, porque havia o 

palácio que, guardando tudo que a comunidade produzia, podia ficar com o que 

sobrava depois de distribuir o que a comunidade precisava. Não havia uma aristocracia 

em Creta (proprietários de terras e de escravos), mas uma burocracia a serviço do rei e 

do palácio que agia em nome da deusa. Daí Minos ser um rei sacerdote e o pessoal a 

serviço do palácio ser uma teocracia palaciana. O monarca, Minos, era representante 

da deusa Mãe e a atividade religiosa do legendário rei (aí incluída a atividade política, 

administrativa e mesmo militar, se existiu) se realizava em função dela. 

Com exclusão do rei e dos membros da teocracia palaciana, o minóico comum  

não se preocupava com o amanhã, o hoje ocupava-lhe todo o tempo e atenção. Ele 

vivia uma relação harmônica com a natureza, com a sociedade e com o Estado, 

produzindo o tanto que, por determinação divina, ele estava encarregado. Ele não se 

preocupava com acumulação e nem com a propriedade do que produzia, entregando 

tudo para ser guardado no palácio, retirando o quinhão de que necessitava, com o 

andar do tempo. O rei, no entanto, se preocupava com acumulação, ficando com todo o 

excedente produzido. A acumulação palaciana vinha também da produção 

manufatureira, realizada no interior do palácio e utilizada tanto para uso local como 

principalmente para o comércio exterior, sobretudo os objetos artisticamente mais 

refinados. A tecelagem de alta qualidade técnica, fino acabamento e artisticamente 

bem feita, era bem aceita no comércio internacional. Era sua obrigação divina recolher 

o excedente e efetuar a acumulação porque, em caso de penúria, o rei se encarregava 

de suprir as necessidades pela importação de grãos, o que garantia um bom padrão de 

vida para aquela população. A relação que se estabelecia entre o palácio e os 

produtores permitia uma eficiência máxima na apropriação do excedente da produção, 

ou seja, o palácio ficava com exatamente todo o excedente, com tudo o que sobrava 

depois de alimentar a população. 

Havia entretanto pressões contrárias à harmonia social, tanto internas quanto 

externas. Internamente, o crescimento econômico, o desenvolvimento das técnicas, a 

acumulação de riquezas e a crescente complexidade da divisão social do trabalho 

constituíram-se como fatores de afirmação da competitividade e da individualidade, 

situação que batia de frente contra os valores de harmonia da deusa Mãe. De devotos 

(e, nesse caso, as diferenças individuais, profissionais, sociais e econômicas se 

subordinavam à coesão dada pela deusa), os minóicos iam se transformando em 

indivíduos participantes da sociedade, cada um no seu lugar e não necessariamente 
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referenciados à deusa Mãe, mas sim ao trabalho que cada um desenvolvia e à nova 

configuração da estrutura social. 

No plano externo, a sociedade minóica passou a conviver com a pressão da 

sociedade micênica que, expandindo-se na mesma área geográfica, era portadora de 

valores de competitividade, agressividade e violência, baseados numa aristocracia 

guerreira e nos deuses masculinos e celestes, referenciados à vitória. O caráter 

masculino e agressivo dessa sociedade tem raízes que remontam à pré-história. 

Durante milhares e milhares de anos, o homem (e não a mulher), ao caçar, enfrentou 

os animais, subjugando-os. O homem participava do enfrentamento natural com outros 

grupos pela disputa territorial. A guerra era uma atividade de enfrentamento exercida 

pelo homem, em que o que valia era subjugar o inimigo ou, na pior das hipóteses, 

evitar ser subjugado (quem não foi exitoso em evitar ser subjugado saiu-se mal). 

Enquanto o homem enfrentava, caçava e guerreava, a mulher exercia uma atividade 

harmônica com o meio, coletando frutas, folhas, raízes, cascas ou cuidando das crias. 

Durante o tempo em que os valores femininos prevaleceram, vale dizer, enquanto a 

deusa Mãe reinou sem questionamentos, os grupos de caçadores-coletores aceitaram 

em seu interior relações harmônicas. Quando a humanidade entrou numa nova fase de 

seu desenvolvimento, marcada pela divisão social do trabalho, comércio e exploração 

do trabalho, a competição, o enfrentamento e a agressividade passaram a ser os 

valores dominantes, criando-se as condições e a necessidade da emergência dos 

deuses masculinos, mais em sintonia com esses valores. Quando os deuses 

masculinos vieram à tona, o enfretamento passou a prevalecer e subjugar ou ser 

subjugado passou a ser o padrão da relação do homem com o outro. Na sociedade 

minóica, o princípio feminino era dominante, mas, com o passar do tempo, o princípio 

masculino tornou-se presente e atuante. O apogeu da sociedade minóica foi o canto do 

cisne da hegemonia da deusa Mãe. 

A deusa Mãe minóica, expressão sagrada do princípio feminino, em que o 

principal atributo é a fertilidade, aparecia no mundo sensível por intermédio da natureza 

(cosmo mineral, vegetal e animal) e da mulher. Desde o neolítico, as bases sociais de 

sustentação da deusa Mãe estavam se diluindo. Por um lado e primeiramente, a 

compreensão de que a agricultura é a natureza disciplinada, assim como o pastoreio é 

a vida selvagem organizada. Algo sagrado como era a natureza, reconhecida como 

sendo a deusa Mãe-Natureza, não poderia ser disciplinada segundo a vontade do ser 

humano a não ser sob pena de perder sua sacralidade Mesmo com a compreensão de 
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que a agricultura era feita sob os auspícios da deusa Mãe, ela foi perdendo a força 

concreta de ter a prerrogativa exclusiva da fertilidade natural. Considere-se também a 

superação, mesmo que parcial, mas sem dúvida gradual, do atrelamento da própria 

agricultura à deusa Mãe-Terra com o aumento da confiança no trabalho humano. Por 

outro lado, a valorização da deusa se diluía também em conseqüência da 

compreensão de que a mulher não era responsável exclusiva da gravidez. Com essa 

compreensão, a gravidez deixou de ser um ato divino de criação, o que acarretou a 

dessacralização da mulher, que deixou de ser expressão da deusa Mãe e tornou-se um 

vaso, onde o homem, tal como se fazia na agricultura, plantava a semente2. A gestação 

passou a ser associada à união sexual. O que antes era pura criação divina – a criação 

de um novo ser –, agora tornou-se atividade humana, mesmo que sagrada. 

Acrescente-se a esses fatores a complexa organização social dos cretenses que 

deixaram para trás a agricultura como centro de sua atividade social e adotaram o 

comércio marítimo e a produção industrial diversificada como base de sua força 

econômica. 

Entretanto, apesar de a sociedade minóica no seu apogeu apresentar claros 

indícios de que se iniciava uma transição, ela continuava centrada no feminino. De um 

modo geral, as sociedades que cultuavam a deusa Mãe estabeleceram relações 

concretas e diretas entre seus membros. Não havia nada a esconder. As relações, 

visando a satisfação das necessidades imediatas de sobrevivência, implicavam em 

cooperação harmônica, transparentes portanto. A sociedade minóica é exemplar por ter 

mantido um simbolismo feminino, associado a valores de cooperação harmônica, ao 

mesmo tempo em que as forças sociais no interior da sociedade tornavam-se cada dia 

mais incompatíveis. Pode-se falar em confronto de classes, caso contrário não teriam 

constituído um Estado forte como foi o minóico, mas não se conhecem conflitos sociais. 

O confronto ficou reduzido a uma tensão potencial, e a harmonia, como valor maior 

daquela sociedade, com certeza foi fator decisivo para que se tenha dado um 

tratamento gentil ao enfrentamento de classes. 

Já os indo-europeus que ocuparam a península dos Bálcãs e ilhas do mar Egeu 

aceitaram o conflito e propuseram a vitória como solução para a relação entre os 

indivíduos, as categorias profissionais, as classes sociais e os Estados. O caráter 

celeste dos deuses indo-europeus é compatível com o fato de as relações entre os 

homens terem se tornado opacas e abstratas, características necessárias à efetivação 

da exploração do trabalho. A sociedade micênica explicitou as diferenças sociais, 
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aceitou o enfrentamento e fez tudo isso em nome de Posídon e Zeus, deuses 

guerreiros. Zeus enfrentava, dominava, subjugava e impunha a ordem. As duas 

sociedades, convivendo no mesmo espaço geográfico, pelo menos a partir do 

momento em que os micênicos expandiram seu raio de ação pelo mar Egeu, entraram 

em confronto, cuja expressão mais explícita era a disputa comercial, mas, no fundo, o 

conflito se dava na maneira de se conceber a relação com o outro. 

A atividade econômica minóica era sagrada, de forma semelhante ao que se 

passava com as atividades sociais e individuais. Um bom indicador dessa afirmação é 

o fato de os registros econômicos serem feitos numa das capelas dos palácios (tanto 

em Cnossos, quanto em Festos e Archanes) ou das mansões. Pode-se compreender 

facilmente que as atividades de agricultura e pastoreio e o extrativismo mineral fossem 

sagradas, visto que estavam diretamente vinculados à deusa Mãe-Terra. O comércio 

porém era diferente, apesar de serem os produtos dessas atividades que eram 

trocados. O aspecto da atividade comercial que destoava era a concorrência e o 

confronto. O espaço da concorrência e do enfrentamento comercial, para o qual é 

necessário espírito de competição e agressividade para se alcançar a vitória, tornou-se 

um espaço profano. O confronto é profano no sistema simbólico centrado na deusa 

Mãe. Não havia base sagrada na religião dos minóicos para a prática do 

enfrentamento. Mas os minóicos foram levados a essa situação com a chegada dos 

aqueus nas áreas de comércio do Mediterrâneo oriental, anteriormente sem 

concorrência. 

A religião centrada na deusa Mãe minóica dava sentido global à vida. Com o 

desenvolvimento do comércio, os minóicos se depararam com o sentido profano da 

vida, aquele que, através das relações materiais que estabeleceram com outros 

homens, faz o quotidiano se encher de gestos e movimentos, visando a realização de 

um ganho na relação com o outro. A relação principal não é mais com a natureza, a 

fertilidade não está presente na atividade comercial, não há imanência divina no objeto 

do comércio (o outro comerciante e a coisa comercializada); estão presentes o ganho e 

a acumulação. Estes não têm limites. O quotidiano desde sempre exigiu gestos visando 

a produção e a reprodução da vida biológica. Mas quando os gestos têm como 

referencial a sobrevivência física, o quotidiano apresenta um limite: a saciedade 

acarreta um tempo de repouso dos gestos. Mas o comércio, principal atividade 

econômica minóica, visava o ganho e a acumulação que são ilimitados. A troca e a 

acumulação são fenômenos que ocorrem na sociedade, se realizam entre os homens e 
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se dão em função do trabalho humano. Assim a deusa Mãe só está presente 

difusamente e por subtração: os homens subtraíram dela esse espaço.3 

A sociedade estava numa encruzilhada. Por um lado, a partir do momento em 

que esta sociedade se organizou em torno dos palácios, eles já tinham ultrapassado o 

nível elementar da luta pela sobrevivência que esteve presente em toda a humanidade 

anterior. A alegria de viver a simplicidade da vida no seu contexto imediato, 

descomprometido com o futuro, com o progresso, com a vitória, tudo isso está no 

campo simbólico da deusa Mãe. A alegria de viver, uma característica dos minóicos, 

não era a alegria da vitória, mas a da ausência da angústia e da ansiedade. Por outro 

lado, eles começavam a adotar a propensão ao enriquecimento e ao poder que surgem 

no espaço social da divisão do trabalho, no espaço social referenciado à acumulação. 

Ao se afastar da deusa, afastamento que se realizou em conseqüência do próprio 

desenvolvimento histórico, vêm o vazio da perda de um espaço sagrado e o medo 

diante de um novo cosmo. Além da perda de espaço sagrado, esse novo cosmo tem a 

ansiedade como uma necessidade, a  necessidade de produzir mais do que o 

necessário, a fim de garantir a troca. A ansiedade aparece junto com a divisão social 

do trabalho, com a troca e com a inevitável propensão à produzir cada vez mais e à 

acumular. 

A disjuntiva colocada acima, viver a imediatidade da vida ou se comprometer 

com o futuro e a acumulação, levou-o à compreensão de que seu cosmo não lhe dava 

todas as respostas. Para o homem minóico continuar existindo em sintonia com o seu 

imaginário e em paz consigo mesmo, ele foi levado a instituir o tempo profano, quando 

então ele realizava a sua atividade socioeconômica de enfrentamento comercial, 

alicerçada na concorrência e na agressividade, o que era uma heresia para os valores 

de seu cosmo. Não conseguindo superar a dicotomia de seu dia-a-dia, dividido entre o 

socioeconômico profano e o sagrado feminino que tinha uma estrutura totalizante, a 

sociedade minóica não teve forças para enfrentar os aqueus, cujo sagrado masculino 

também totalizante dava sustentação simbólica para a prática da concorrência, da 

agressividade e da conquista (conquista de espaços e de poder). 

Conseqüência das pressões externas e internas, as instituições minóicas 

começaram a se enfraquecer, já que não correspondiam mais aos novos desafios da 

sociedade. As instituições (que representavam o sistema simbólico centrado no 

feminino, no caso) têm a função de garantir o bom andamento da sociedade. Quando 

há um descompasso entre as instituições e a sociedade, as instituições que não 
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correspondem mais às necessidades sociais se enfraquecem e dão oportunidade ao 

aparecimento de outras ou se adaptam, como aconteceu com a sociedade cretense no 

seu período de maior desenvolvimento. É impensável o aparecimento do deus Touro 

num momento em que a deusa Mãe vivia o seu prestígio inquestionável. Mas sua base 

social de sustentação se estiolava: a natureza deixava de ter vida própria, tornando-se 

compreensível e portanto racional. A compreensão e a racionalidade aludidas podem 

ser designadas pelo nome de agricultura e pastoreio, que são a natureza dominada e 

organizada segundo as necessidades humanas. Em lugar da natureza, o homem 

passou a ter confiança no próprio trabalho, no pastoreio, na agricultura, no extrativismo 

mineral, no artesanato, no comércio etc. A complexa divisão social do trabalho, 

colocando o homem diante do outro, transferiu a atenção, antes voltada para a 

natureza (multiplicidade em transformação), para outro homem e para a sociedade. O 

sistema simbólico daquela sociedade, que lhe permitira tão alto grau de civilização, 

estava abalado. O comércio, que foi a base econômica da pujança daquela civilização, 

teve papel fundamental no enfraquecimento da deusa Mãe minóica.4 

O arraigado modo de vida baseado na paz e na alegria de viver, aliado à 

tradição dos cultos à deusa Mãe davam sustentação à continuidade do sistema 

simbólico centrado no feminino. Mas as contradições estavam amadurecendo e 

pedindo uma alternativa, já que a deusa Mãe, no seu significado tradicional, herança de 

como ela era concebida há milênios, não respondia mais às necessidades sociais. O 

comércio criou a necessidade histórica de expressões masculinas do sagrado minóico 

dos quais o deus Touro é o mais espetacular, mas não se pode deixar de lado o 

Minotauro, Velcano e o escudo bilobado.  

Finalmente, só aceitando que a deusa Mãe foi levada a fazer concessões 

masculinas pode-se entender por que a estrutura sacerdotal feminina, cujo centro 

simbólico era ocupado pela deusa Mãe, tinha um rei no topo de sua hierarquia, o rei 

Minos. 
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1 Epifania é a manifestação do divino de forma direta, é sua aparição no mundo sensível. A 

epifania também pode ser pensada como o encontro sem mediações entre a deusa e os seres humanos 
2 O termo sêmen é bem ilustrativo dessa concepção: a palavra latina semen quer dizer semente. 
3 Os helenos vão garantir para o espaço sagrado, este espaço que a deusa Mãe não tinha o 

controle: Hermes é o deus do comércio, Deméter é a deusa da agricultura, e, acima de tudo, Zeus é o 
deus do confronto, do enfrentamento, das derrotas também mas sobretudo das vitórias. 

4 Diante de uma sociedade minóica enfraquecida nas suas instituições, nos seus valores 
religiosos e no simbolismo de paz, os aqueus não tiveram dificuldade de se impor (1450 aC). 


