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A TOLERÂNCIA COMO SEMENTE DO JARDIM 

      Rafael Virgilio de Carvalho* 

Resumo: A liberdade de pensamento na Grécia Antiga era famosa, contudo, em que está baseada tal 
liberdade? Como que em uma sociedade extremamente religiosa fora possível a frutificação de tantos 
pensamentos brilhantes e freqüentemente críticos à religiosidade comum? O presente trabalho vem 
discorrer sobre alguns aspectos da religiosidade grega que permitiram o desenvolvimento e a coexistência 
de tão diferentes formas de pensar. O filósofo Epicuro (340-270) e a instauração de sua escola filosófica 
em Atenas (306) conclui a explanação, que procura levantar questões sobre o jogo estabelecido entre os 
diversos espaços sociais gregos na disputa pelos poderes dispostos na sociedade sob a forma de saberes, 
muitas vezes objetos de natureza religiosa. 

 

Como falar da religião grega quando vivemos a modernidade, ou mesmo a pós-

modernidade? Já disse Mircea Eliade1 que o homem moderno tenta abandonar uma 

parte de si, racionalizando seu mundo e tornando legítimo apenas aquilo que possui 

status profano. A religião grega, se podemos usar esse termo, não apresentava fronteiras 

nítidas junto aos outros campos da sociedade grega. Na Grécia Antiga tudo era 

permeado pelo sagrado, tudo estava repleto de deuses – como diriam inúmeros 

historiadores da Antigüidade Clássica. O profano não tinha validade sem a presença do 

sagrado. No entanto, não foi apenas na época clássica que vigorou essa máxima, 

podemos afirmar que desde antes do período Arcaico até mesmo depois da era 

Helenística o politeísmo permeou todo o universo grego. Contudo, no decorrer dos 

tempos tal esfera apresentou peculiaridades que se diluíam por meio das instituições e 

discursos que circulavam entre e nos inúmeros campos gregos. 

O presente trabalho vem esboçar alguns pontos do campo religioso grego de 

modo a refletir sobre os aspectos de sua religiosidade que permitiram a tão famosa 

liberdade de pensamento, visando esclarecer um pouco como que, no início da época 

Helenística, um recatado filósofo pôde construir e expandir seu materialismo dentro de 

um humilde Jardim sem que fosse ultrajado como Sócrates, dentre inúmeros outros 

filósofos, fora antes dele. Tal filósofo era Epicuro e o ambiente onde cultivava sua 

serenidade era a conturbada Atenas de fins do século IV e início do III. Entretanto, antes 

                                            
* Rafael Virgílio de Carvalho, mestrando em História Social pela Universidade Estadual Paulista, campus 
de Assis, linha de pesquisa em História das Religiões e Visões de Mundo. 
1 ELIADE, M. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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de falar sobre Epicuro e seu agitado contexto, é necessário vislumbrar não a religião 

grega, pois não havia demarcações nítidas para que pudéssemos enxergar um campo 

claramente sistematizado cujas relações eram específicas dentro e fora de seu espaço, 

mas a estrutura através do qual se manifestava a religiosidade grega para que seja 

possível chegar ao porquê existiu certa tolerância que permitira a um pensamento 

materialista sobreviver e aumentar seu espaço em uma sociedade onde o religioso era o 

eixo de construção do social. 

Do ko&smoj grego à tolerância como liberdade do pensar 

Em primeiro lugar é importante compreender como que o grego concebia a 

realidade em que estava imerso. Para ele haviam dois níveis de existência, o natural e o 

sobrenatural. Esses dois níveis não eram sobrepostos e sim inerentes um ao outro. A 

natureza era a realidade tangível, a origem do ser humano a qual soube sobrepujar mas 

sem nunca se desvincular. O sobrenatural, por outro lado, situava-se na esfera do 

sagrado, a realidade que ultrapassava a natureza e que era o destino de tudo e de todos 

que se desgarravam do mundo físico. 

A inerência que havia entre natural e sobrenatural era traduzida pela dinâmica 

entre o sagrado e o profano2. O homem era o responsável pela harmonia da relação entre 

os dois níveis de existência, sua vida dependia dessa harmonia. O homem desde tempo 

remoto percebeu que sua sobrevivência estava atada às forças naturais cujo controle 

escapava ao seu poder. Essa dependência o deixara apavorado, ainda mais quando havia 

o total desconhecimento das causas de tais forças. À esfera do sobrenatural, os antigos 

gregos depositavam as causas dos fenômenos naturais, suas origens desconhecidas, 

então, cada vez mais passaram a ser objeto de reflexões, primeiramente, míticas e, 

posteriormente, filosóficas. 

Entretanto, as causas das forças naturais se tornaram divindades tidas em sua 

qualidade potencial. Eram a essas potências que os gregos dirigiam suas crenças e a 

suas existências se vinculavam inúmeras funções. O filósofo e historiador Jean-Pierre 

Vernant comenta a respeito disso: 

                                            
2 Para o grego a dicotomia sagrado e profano ainda não poderia ser concebida por seu espírito. Em sua 
concepção as idéias de puro e impuro seriam mais bem cabíveis. Sobre os conceitos de “puro” e “impuro” 
ver, VERNANT, J-P. O puro e o impuro. In: Mito e sociedade na Grécia Antiga. Rio de Janeiro, José 
Olympo, 1999. 
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Não que se trate de uma religião da natureza e que os deuses sejam 
personificações de forças ou de fenômenos naturais. São algo 
totalmente diverso. O raio, a tempestade, os altos cimos são não Zeus 
mas de Zeus. Um Zeus bem além disso, posto que os engloba no seio 
de uma Potência que se estende às realidades já não-físicas, mas 
psicológicas, éticas ou institucionais. O que faz de uma potência uma 
divindade é que ela reúne, sob sua autoridade, uma pluralidade de 
“efeitos”, para nós completamente díspares mas que o grego torna 
aparentados porque vê neles a expressão de um mesmo poder 
exercendo-se nos campos mais diversos (1992:13). 
 

São essas “potências” que correspondem ao politeísmo grego. Os panteões das 

diversas comunidades se estruturam a partir dessas potências, as quais são escolhidas de 

acordo com necessidades “psicológicas, éticas e institucionais” peculiares às diversas 

regiões da Grécia. Cada localidade possuía seu próprio panteão, mas isso não queria 

dizer que os deuses gregos eram diferentes em todas essas partes, pelo contrário, Zeus 

era cultuado em todo o território grego, enquanto alguns deuses de menor expressão ou 

heróis arraigados à tradição de determinada região permaneciam circunscritos a um 

espaço menos abrangente. Por exemplo, no sul da Itália, no século IV, as cidades de 

Crotona, Síbaris e Caulónia cultuavam o Zeus Homários que possuía funções oraculares 

(BURKERT, 1993:491); em Argos, Zeus Milício era representado como uma figura 

paternal exprimindo função reconciliadora ou como ação apaziguadora através das 

dádivas prestadas aos mortos (idem, ibidem:390). Entretanto, o mesmo deus, em sua 

concomitância, era também adorado de acordo com as situações momentâneas 

enfrentadas pelas comunidades que prestavam as honras, isto é, o mesmo Zeus cultuado 

em Esparta, em períodos de guerra, quando conduzia o exército espartano, era 

conhecido e reverenciado por seu cognome Agetor (idem, ibidem: 492). 

A Grécia sempre foi uma região fragmentada em referência a suas unidades 

sociais e as necessidades vinculadas a essas estruturas comumente eram saciadas pela 

utilização das “potências” celestiais ou ctônicas3. É o que demonstra o exemplo acima, 

Esparta que reverenciava Zeus em seu cotidiano, em tempos de guerra cultuava outro 

aspecto de sua potência, Agetor – qualificação que indica severidade e liderança – pois, 

em tempos de guerra eram essas virtudes que as pessoas da polis mais precisavam. 

Destarte, fundamentado nas necessidades de uma comunidade o politeísmo grego, 

                                            
3 Essas qualificações – celestiais e ctônicas – referiam-se às características que as potências estavam 
ligadas, respectivamente, uma se referia aos aspectos transcendentais do divino e a outra aos aspectos 
telúricos, ou seja, vinculados à terra. 
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encarado por uma perspectiva sistemática aberta4, implicava em relações definidas entre 

os diversos deuses de um mesmo panteão e suas articulações com outras estruturas 

sociais que não possuíam – propriamente – qualidade religiosa. O caráter da divindade 

como “potência” implica no fato de as mesmas possuírem diversas funcionalidades em 

determinadas comunidades. Cada aspecto latente que salta de seu poder apresenta uma 

função perante determinada comunidade e suas articulações com outros elementos e 

estruturas sociais delinearam a fisionomia dos agrupamentos sociais durante toda a 

história da Grécia Antiga. Portanto, as “potências” estavam estreitamente ligadas às 

funções sociais e eram elas que, de maneira geral e sob suas autoridades, orientavam 

toda a sociedade grega. 

Nessa mesma direção, traçada por Vernant, todo esse sistema estruturado – em 

primeira instância – pelas relações inerentes ao politeísmo grego eram expressos por 

três elementos caros designados como “modalidades do crer” (les modalités du croire)5: 

o rito, o mito e as representações. 

Vernant percebeu a importância do crer na sociedade grega. Para ele a ação de 

acreditar em algo foi fundamental para o desenvolvimento de inúmeras estruturas 

sociais, dentre elas “racionalidades” como o discurso filosófico (lo&goj) e as fábulas 

(mu=qwj). Esses dois modos de pensamento tinham em comum relações específicas 

com o campo religioso grego, eram utilizados por diferentes espaços que penetravam 

em diversos momentos dentro desse campo. No entanto, esses dois termos já haviam 

sido sinônimos, mu=qwj (muthos) e lo&goj (logos) designavam uma só coisa. Contudo, 

o que tal diferenciação tem a ver com as “modalidades do crer” de que Vernant fala? 

Antes de qualquer coisa, é preciso entender o que é cada um dos elementos acima 

citados e quais são seus usos. 

Em lugar preponderante estavam os ritos. A religiosidade grega era de cunho 

prático, “a religião não estava separado do conjunto das relações sociais e das práticas 

sociais”6 (VERNANT, 1987:116). Por esta via o rito, ou culto, mostrava-se como o 

centro da religiosidade na Grécia. Eram os ritos que ordenavam o ko&smoj (cosmos) 

                                            
4 A religiosidade grega não pode ser considerada como uma estrutura fechada, pois à característica de 
oralidade atribuía a maior parte dos discursos míticos estava atrelada a impossibilidade de construção de 
um sistema cognitivo acabado. 
5 Ver em, VERNANT, J-P. Formes de croyance et de rationalité em Grèce ancienne. Archives de Sciences 
Sociales des Religions. V. 63. n. 1. p.115-123. 1987. 
6 Tradução minha. 
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grego, a ordem universal. Cada ciclo grego, em todos os setores da sociedade, era 

demarcado por algum rito. O historiador Walter Burkert afirma que: 
A religião viva, verdadeiramente praticada, dos gregos concentram-se 
nas festas, heortaí, que quebram e ordenam o quotidiano. A ordem do 
calendário é praticamente idêntica à sucessão das festividades. Por 
essa razão, os calendários caracterizam-se por um particularismo que 
não podiam ser mais exagerado… O calendário de uma cidade ou de 
uma tribo é sempre, simultaneamente, um documento fundamental da 
religião definida localmente… Por isso o calendário acentua o ritmo 
autônomo da vida comunitária. Os fatos naturais coadunam-se caso a 
caso, quando na relação entre os homens e os deuses tudo tem sua 
ordem (1993:437-438). 
 

Entretanto, os ritos não estavam limitados às festas, mas também a ritualística 

grega era praticada nas pequenas coisas como nos atos da vida cotidiana e nas tomadas 

de decisões domésticas ou políticas – todos esses comportamentos eram marcados por 

suas características religiosas. Eles também possuíam outra, e talvez ainda mais 

importante, utilidade a qual sob a égide das “potências” exerciam essencial função junto 

à sociedade – a função moral. A moralidade na Grécia Antiga estava estreitamente 

ligada ao cumprimento das normas dos ritos. Todavia, isto não era simples assim. O rito 

era o elemento que mais fortemente preservava o status quo, pois fincava raízes em 

práticas tradicionais essenciais para a manutenção da ordem vigente. Ele era a base onde 

se sustentavam os no&moj (nomos), os costumes humanos ancestrais, por isso seu 

exercício era questão de justiça e combatida por meio da acusação de impiedade. 

A relação citada entre as “potências” e o culto, que garantia o cumprimento de 

uma moralidade enraizada no respeito aos deuses e no reto cumprimento dos deveres da 

comunidade, era traçada por certas teologias7 que delineavam por meio de discursos os 

dispositivos psicológicos necessários para uma boa conduta dentro da comunidade. No 

entanto, no campo religioso mais abrangente esses discursos eram os mu=qwj (mitos) 

cujo valor estava em sua capacidade de oferecer inteligibilidade aos ritos. Mito e rito, 

esta união fornecia às comunidades as condições fundamentais para a prática moral e 

religiosa.  

As narrações mitológicas sobre as ações divinas provocavam temor nos 

indivíduos, inibindo e os coagindo a se adaptarem perante o regime comunitário. Como 

confirma Burkert: 

                                            
7 Segundo Burkert, existia três teologias: a dos poetas, a da polis e a dos filósofos (1993:472). 
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A religião é mais complexa, nutre-se do conglomerado integral da 
tradição. Quanto mais opaco é tudo isso, mais aglomerados de regras 
inconscientes da vida pode conter. É manifesto que no ritual e na 
mitologia a cada um não corresponde um sim, a cada tese uma 
antítese: ordem e dissolução, interior e exterior, vida e morte. A 
formação individual da personalidade moral, refletida num sistema 
coerente de moralidade, é eclipsada pelos constrangimentos supra-
pessoais…O homem tinha que se esgueirar por entre numerosas 
obrigações…a religião grega era um dever que se manifestava em 
mandamentos e ameaças de sanções severas, muitas vezes 
desproporcionadas em relação à transgressão (1993:475-476). 

Os mitos eram discursos que apresentavam certa racionalidade8, era um modo 

peculiar de pensamento que, assim como os ritos, também se inscreviam na tradição, já 

que tornavam presente a memória coletiva do grupo. O mito, como discurso, era 

veiculado de maneiras diferentes. A oralidade era a principal delas, Platão já falara que 

as crianças escutavam “essas estórias” no colo de suas mães. A população em geral se 

esbaldava nas águas do mito contado de “boca à boca”, era esse o mecanismo do 

principal veículo mitológico e o maior responsável pela preservação da tradição grega. 

No entanto, outros dois veículos foram fundamentais para o desenvolvimento das 

crenças religiosas na Grécia, os poemas. As epopéias, tanto as de Homero quanto a de 

Hesíodo, proporcionaram os maiores instrumentos pedagógicos para o espírito helênico 

– princípio de sua paidéia – onde era possível aprender inúmeros  saberes fundamentais 

para o modo de vida grego. Em período mais tardio, quando a polis já havia sido 

erigida, os poetas trágicos se apropriam desses mitos de modo a transformá-los para o 

uso da comunidade política. 

Conjuntamente com esses dois elementos (rito e mito) as representações 

figuravam como a modalidade que abarcava a figura dos deuses, as imagens do divino 

ou os ídolos. Essas representações apresentavam valor simbólico que não podiam ser 

independentes do sistema social e político. São as representações que envolviam os ritos 

e lhes davam autoridade, mas era através dos discursos mitológicos que essas 

representações eram construídas. Portanto, – rito, mito e representações – eram as 

formas de expressão da religiosidade grega, os quais se encontravam intrinsecamente 

atados de modo a objetivar o sagrado através dos arranjos e rearranjos da estrutura 

politeísta de cada região grega. Era por meio da prática dessas “modalidades do crer”, 

dessas expressões, que o campo religioso se inscrevia na estrutura sócio-política. 

                                            
8 Sobre os diferentes modo de racionalidade ver, VERNANT,1987:116-119. 
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Todas as poleis possuíam seus próprios panteões, como já dito, e eram os 

diversos usos das “modalidades do crer” que marcavam de maneira peculiar essas 

diversas comunidades, constituindo em todos os níveis variadas formas de organização 

sócio-política estreitamente ligadas aos seus respectivos sistemas politeístas. Por isso, 

após o desenvolvimento da organização social da polis durante os séculos VI e V, 

podemos observar o despontar de uma religiosidade política (VERNANT, 1987:119). 

Mais do que nunca, no período clássico deslumbramos uma religiosidade que se exercia 

através de uma mediação social. Era por meio daquelas modalidades que o devoto grego 

era levado a acreditar nos deuses, a relação religiosa entre as “potências” e os 

indivíduos era concretizada por meio do rito, do mito e das representações que 

figuravam como práticas indissociáveis da comunidade e era por intermédio dessa 

relação que o politeísmo regulava a polis, derivando daí a função social de cada 

divindade dentro da estrutura política. 

Na Grécia, não somente tudo era repleto de deuses, mas todas as forças tomavam 

vulto no fenômeno de sua respectiva “potência”. Forças sociais, a exemplo das forças da 

natureza, acabavam sendo atreladas às divindades. Foi assim que a Dikh& (Dike), 

personificação da justiça, acabou sendo propriedade ao mesmo tempo do Estado e das 

práticas religiosas – e é esse acontecimento o que melhor ilustra a apropriação dos 

elementos religiosos pela polis. O direito do Estado acabou se lançando sob a autoridade 

do divino de modo a constranger a um só tempo disposições comportamentais que 

figuravam no campo religioso e político. Às coerções sociais, ainda mais, somavam-se a 

força daquele temor reverencial ligado ao sagrado – era aqui que se encaixava a 

importância da piedade na estrutura social grega. No entanto, mesmo por as leis gregas 

apelarem para o temor perante os deuses em vista de uma maior repressão ao individuo, 

como já haviam percebido inúmeros pensadores antigos, sempre foi célebre a quista 

liberdade de pensamento na Grécia Antiga. Os gregos não estavam menos presos aos 

laços de sociabilidades do que o homem contemporâneo está, laços que muitas vezes 

amputam nossos desejos e podam nossa pretensa liberdade também eram sentidos pelos 

helenos.  

Em seu livro, La liberté grecque: nature et évolution d’un idéal de vie, Max 

Pohlenz comenta : 
“O heleno... seu sentimento fundamental não é uma angústia 
resguardada, mas uma vontade de viver positiva, que o conduz a 
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modelar sua existência, no interior dos limites que o fixa, a ele 
próprio e à ordem cósmica, de uma maneira conforme a sua natureza 
e a sua vontade pessoal”; a liberdade é, para o grego de um modo 
geral, “o direito e a força de agir determinada por sua própria 
vontade... (que o torna) mestre de suas decisões”9 (1956:9-10). 
 

A colocação de Pohlenz define precisamente uma das emoções que guiavam o 

espírito grego, a vontade de ser livre, sua autonomia, sempre foi de longe sua marca e 

muito bem conhecida por todo o desenvolvimento da historiografia mundial. Porém, 

esse ímpeto para a liberdade, quando pensamos em Grécia Antiga, não podemos deixar 

de concebê-la em função do social – o indivíduo para o grego era algo ainda não 

descoberto10. Essa vontade de liberdade era buscada junto ao grupo social e a polis era a 

excelência dessa marca. 

Contudo, como que então puderam existir pensadores singularíssimos em todo o 

território helênico? Heráclito já no século VI criticava a sociedade em que vivera – 

“Diversões de crianças, as idéias humanas”, dizia ele –, afora outros filósofos como os 

jônicos, materialistas como Leocipo e Demócrito, Platão e Aristóteles, para citar apenas 

alguns. Todos esses têm em comum o fato de terem refletido sobre seu tempo, sobre sua 

sociedade, inúmeras vezes a criticando abertamente e transformando a maneira de 

pensar as coisas ao seu redor. O fenômeno da polis em muito foi que proporcionou tal 

característica do espírito grego. A forma de sua estrutura social, os meios para constituí-

la – como já explanado, tendo o campo religioso como base – foi o que permitiu o 

desenvolvimento de inúmeras linguagens que no decorrer da história passariam a 

competir entre si pela preponderância na sociedade. O livre pensar só pôde existir 

porque os gregos tinham uma consciência prática, fruto de suas atitudes – em boa 

medida, religiosas – perante a vida. 

Na Grécia toda atitude humana possuía, em última instância, um sentido 

religioso. O equilíbrio no cosmos entre o aspecto natural e sobrenatural era essencial. 

Em virtude disso, a trajetória individual do grego tinha que estar situada entre os pólos 

do puro e do impuro. O cosmos era ao nível universal o que a polis era ao nível humano, 

tanto um como o outro tinham que manter seus indivíduos entre esses pólos opostos – 

                                            
9 Tradução minha. 
10 Sobre algumas noções sobre a consciência individual grega ver, “A pessoa na religião: aspectos da 
pessoa na religião grega”, In: VERNANT, J-P. Mito e pensamento entre os gregos. São Paulo: Edusp, 
1973. 
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disso dependia o reto comportamento. A partir da sinonímia entre o caráter social de 

impuro e mácula, Vernant discorre: 
Se insistimos no caráter simbólico da mácula, é que ele permite 
compreender melhor como, apesar da diversidade de formas que a 
traduzem, ela pode guardar sua unidade, sem se confundir 
inteiramente com nenhuma delas. Do mesmo modo, seu aspecto de 
força religiosa a aproxima de outras realidades do mesmo tipo, onde 
se reencontram estruturas de pensamento análogas. Para retomar uma 
fórmula de L. Gernet, a u3brij e a1th são ao mesmo tempo potências 
de infortúnio, fora do homem e dentro dele, o próprio infortúnio, o 
crime, seu princípio, suas conseqüências e seu castigo… Diremos 
contudo, que nesse pensamento religioso, a categoria da ação parece 
desenhada de forma diferente daquela entre nós. Certos atos, 
contrários à ordem religiosa do mundo, encobrem de fato uma 
potência nefasta que extrapola de muito o agente humano; o homem 
que comete essas ações acha-se ele próprio preso na força que 
desencadeou. Ao invés de emanar do agente como sua fonte, a ação 
transborda dele e o envolve, englobando-o em uma potência que 
compreende, ao mesmo tempo que ele, uma sessão de atos mais ou 
menos extensos no tempo e neste sobre os quais age…O que se acha 
objetivado na potência do daimwn é, então, o sistema, mais ou menos 
amplo, das relações humanas, sociais e cósmicas, que o ferimento 
sacrílego da ordem perturbou (1999 :115-116). 
 

O daimon (daimwn) é a potência que existe no homem, se seu daimon for 

virtuoso sua conduta também será, mas se houver mordacidade nesse aspecto 

sobrenatural do homem suas ações acabarão transgredindo a harmonia da ordem. Por 

esse motivo, para conter esse gênio humano a justiça política possuía sua potência 

celeste. Era essa autoridade divina que refreava as atitudes humanas. No entanto, se 

alguém infringisse a “ordem religiosa do mundo” era porque havia uma sombria 

potencialidade em seu ser, algo nefasto que contaminaria tudo aquilo com que entrasse 

em contato ou mantivesse relações. Era essa mácula que o grego evitava e que a polis se 

orgulhava de dizer que fora erigida para controlar, se algo a maculasse logo ela o 

expelia. 

Todavia, as práticas humanas abrigadas pela polis desenvolveram inúmeros 

elementos institucionais que com o tempo modificaram a fisionomia das cidades. Não 

podemos conceber a estrutura política da Grécia unilateralmente apenas em seu caráter 

religioso, mas junto àqueles do social e do político11. Nos séculos VI e V o 

desenvolvimento econômico e social por qual a Grécia passava acabou se refletindo em 

uma crise de valores no plano religioso e moral (VERNANT, 1972:48-50). Foi nessa 

                                            
11 Quando dizemos caráter social e político é em referência ao aspecto puramente profano da polis. 
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época que o campo religioso, herança de uma tradição em grande parte micênica, fora 

apropriada pela comunidade em seu todo e orientada para uma reformulação de fatores 

em vista do regramento dos cidadãos para uma nova realidade. Entretanto, a evolução 

econômica e social não parara e novas estruturas política-sociais seriam constituídas. É 

aí que concebemos a importância das estruturas de governo gregas – oligárquicas, 

tirânicas e, sobretudo, democráticas –, pois foram elas que elaboraram elementos 

institucionais responsáveis pelo desenvolvimento de novas “racionalidades” que 

permitiram ao homem construir novos espaços sociais. Portanto, foi desse modo que 

novos campos de expressão surgiram, dentre os principais estavam os de atuação dos 

oradores e dos filósofos. De maneira laica esses campos desenvolveram cada vez mais 

sistemas de pensamentos cujo objeto de reflexão moral e política possuía caráter 

eminentemente profano (VERNANT,1972:49). 

Ao mesmo tempo em que o religioso legitimava a ordem, o político era o que a 

formava. Na Atenas democrática o modo de resolver as questões da comunidade acabou 

fornecendo os meios para a estruturação de novos espaços e personagens sociais. L 

Gernet fala de como o pensamento grego mudou a partir do advento do direito (apud 

VERNANT, 1972:56). Em um ambiente onde foi dado a todos os cidadãos o poder de 

decisão sobre as questões comunitárias, um outro tipo de “racionalidade” se 

desenvolveria cuja linguagem estava fundamentada na capacidade de argumentação.  
As aspirações comunitárias e unitárias vão inserir-se mais diretamente 
na realidade social, orientar um esforço de legislação e de reforma; 
mas remodelando assim a vida pública, elas próprias vão transformar-
se, laicizar-se; encarnando na instituição judiciária e na organização 
política, vão prestar-se a um trabalho de elaboração conceitual, 
transpor-se ao plano de um pensamento positivo (VERNANT, 
1972:56). 
 

E seguindo as orientações de Gernet, Vernant complementa comentando sobre a 

aplicação do direito: 
Por essa concepção inteiramente nova da prova e do testemunho, o 
processo empregará toda uma técnica de demonstração, de 
reconstrução do plausível e do provável, de dedução a partir de 
indícios ou de sinais – e a atividade judiciária contribuirá para 
elaborar a noção de uma verdade objetiva, que o processo antigo 
ignorava, no quadro do “pré-jurídico” (1972:57). 
 

Com o desenvolvimento do direito e pela necessidade do uso da argumentação  

na regulamentação das práticas cotidianas, surgiu dois elementos essenciais para o 
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funcionamento da polis : a pi&stij (confiança) e a peiqw& (persuasão). Ambos estavam 

circunscritos aos campos, respectivamentes, filosófico e dos sofístas. Ao mesmo tempo 

que esses dois campos se constituiram pelo impulso do direito, mantendo o interesse 

pelas questões políticas, o primeiro não se desvinculou totalmente da religiosidade 

grega. Vemos desde os físicos jônicos até os moralistas pós-alexandrinos o interesse 

filosófico pelos objetos religiosos, principalemente pela representação do divino. Por 

outro lado, o movimento sofista se desenvolveu simultaneamente a polis e, por esta via, 

ficou mais atrelado ao seu direito positivo. Ao mesmo tempo em que os dois campos 

utilizavam-se do discurso argumentativo como modo de chegar ao inteligível, eles se 

diferenciavam por os filósofos terem como eixo discursivo a pi&stij, a confiança em seu 

mestre, a qual garantia o compromisso com a verdade – o inteligível era aquilo que se 

podia discorrer sobre o fundamento da realidade; e, pelo contrário, os sofistas 

focalizavam apenas o poder da peiqw&, da persuasão, faculdade tão avassaladora que 

sua força era sentida como algo sobrenatural. Por sua estreita ligação com os trâmites 

políticos, os sofistas direcionavam todos seus esforços para a arte de argumentar, pois, 

possuidores de espíritos excessivamente laicos os mesmos tinham por objeto de 

discussão somente os interesses políticos a serem defendidos. Em poucas palavras 

enquanto um tinha como fim o esclarecimento da verdade, o outro tinha esta como um 

meio relativo à obtenção dos interesses desejados. 

Entrementes, o que deve ser compreendido nessa complexa rede do espaço 

social é que o cosmos humano da polis fazia caminhar simultaneamente o campo 

político com o religioso de maneira intimanente interrelacionada e ambos campos eram 

permeados pelos nomois que funcionavam como elos entre esses espaços. Sob o eixo da 

pi&stij os filósofos discorriam sobre a inteligibilidade do divino, sua verdade última. 

Platão o via como o “Bem”, enquanto Heráclito o concebia como o “Logos”. Porém, 

nem mesmo os sofistas relegavam completamente a religiosidade, possuidores de um 

pensamento totalmente laico, não deixavam de usar o religioso em seus discursos 

perante os cidadãos. Muitos deles, antes de iniciar suas exposições faziam reverência a 

Peiqw&, à deusa Peithô, para que ela estivesse a seu favor durante uma disputa na 

Ágora.  

Contudo, discorrendo sobre o surgimento dos discursos de tipo argumentativo 

por entre os mitos da sociedade grega, Vernant comenta: 
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Assim, ao custo das narrações antigas, escutadas pelas crianças, 
aquelas histórias das amas-de-leite de que Platão fala, que ele não 
menospreza, mas que quer recolocar de outro modo, aquelas 
narrações…nos quais se crê, por conseqüência, de uma forma que se 
coloca em conformidade com a ordem social e mesmo cósmica, 
desenvolve-se um tipo de atitude intelectual, um tipo de discurso que 
não é uma narração, mas uma argumentação… que constitui um plano 
fundamental da vida grega (1987:121). 
 

Não obstante, o desenvolvimento da “racionalidade” argumentativa que foi 

erigida sob o campo político alçava vôo a partir ou por entre o campo religioso e era 

isso que lhe dava legitimidade. Era esse enraizamento na tradição que fazia com que na 

sociedade grega o direito consuetudinário – entendido aqui pela dinâmica 

comportamental que envolve as noções polares de puro e impuro – e o direito positivo – 

conjunto de normas instauradas verticalmente pelo Estado (polis) – fossem tão inerentes 

entre si, desenhando-os como faces diferentes de uma mesma moeda. O puro e o 

impuro, noções que traduzem o conjunto de relações de bagagem tradicional cuja 

serventia era de regular comportamentos segundo uma ancestralidade que concebia as 

ações no cosmos segundo suas potencialidades sobrenaturais e as quais tinham a função 

de manter a ordem universal, eram compreendidos sempre em conjunto com as 

formações desenvolvidas pelos homens na polis cujas autoridades só eram reconhecidas 

se fundadas na tolerância que havia entre os pólos acima citados. 

Assim, recuperando a afirmação de Pohlenz sobre a liberdade grega – uma 

liberdade encerrada dentro dos limites cósmicos e caracterizada pela autodeterminação 

humana – e defrontando-a com as colocações desenvolvidas até aqui, podemos refletir 

que tal liberdade somente tinha validade se situada no interior das fronteiras entre o 

puro e o impuro. Por esta perspectiva, a famosa liberdade de pensamento que os gregos 

desfrutavam não apresentava relação nenhuma com a vocação que o espírito grego tinha 

à autodeterminação da vontade, menos ainda a alguma característica de sua natureza ao 

respeito pelas diferenças de perspectivas. Poucos povos, talvez, tenham sido tentados a 

ser tão excludentes como o grego. Por isso, somos levados a crer que a tal “liberdade de 

pensamento” poderia ser mais bem esclarecida se a compreendêssemos como uma 

tolerância religiosa ao pensamento. 

Portanto, não havia liberdade propriamente dita para o pensar na Grécia Antiga, 

mas, entendendo a função do direito positivo na sociedade e sua relação com os saberes 

tradicionais que delineavam as fronteiras entre o puro e o impuro, é possível 
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compreender que o que existia na verdade era um espaço de tolerância discursiva onde 

diversos campos como o filosófico, o sofístico, algumas seitas de mistérios entre outros 

se instalavam e disputavam poderes no interior do espaço social grego como um todo. 

A piedade como atitude grega fundamental e a importância da diferença entre a 

crença (croyance) e o crer (croire) na construção do espaço social grego. 

A tolerância ao pensamento na Grécia Antiga estava relacionada à estrutura 

formal das poleis e aos seus modos de funcionamentos, ambos os quais vinculavam 

estreitamente o campo político ao religioso12. Todavia, a tolerância tem que ser indicada 

como religiosa já que se situava no campo religoso, ou seja, todo pensamento expresso 

no cenário social só poderia coexistir legalmente com outros se não transgredisse as 

linhas do puro e do impuro. 

O espirito grego era muito arraigado a uma ancestralidade religiosa anterior 

mesmo a Homero e ao advento da polis, com suas formações sociais, trouxe novas 

necessidades que por tal característica não poderiam ser desvinculadas da religiosidade. 

Nesse entremeio foi a piedade que se constituíu como fundamento da vida grega, 

através dela foi que o grego fincou sua natureza própria e pelo qual poderia se 

relacionar com o meio, com outros homens e consigo mesmo dentro do cosmos. Era por 

meio da piedade que o homem se firmava no cosmos e era ela que delineava o modelo 

de comportamento cívico que na polis era o ideal de swfrosu&nh, a virtude cívica. O 

homem que na Grécia deveria ser imitado por todos era aquele na qual a swfrosu&nh, a 

prudência, imperava – um Sólon era modelo de tal comportamento. Somente pela 

piedade era possível se estabelecer por entre os campos político e religioso. 
…a piedade acusa seu caráter social. Uma moral nobre e de longe 

vivante e produtiva ; a virtude da generosidade que a caracteriza mais 
do que qualquer outra coisa é “honestidade humana”…tradicional e 
particularmente familiar, de espírito social e, de bom grado, de espírito 
generoso – tal se manifesta sobretudo a piedade grega nos atos em que 
está relacionada. Satisfazendo atos antigos e consagrados (GERNET, 
1970:302-303)13. 
 

                                            
12 Ao nível do político e do argumentativo se vinculavam as questões de funcionalidade da polis e ao 
nível do religioso e do mítico estavam ligados os problemas de legitimidade cuja necessidade se fazia 
sentir na inscrição do direito político na ancestralidade. 
13 Tradução minha. 
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A piedade era uma noção que possuia um enorme sentido moral, pois abrangia 

diversos setores da vida grega importantes para uma salutar dinâmica da polis. Era por 

meio da atitude piedosa que o plano religioso se ligava ao do político e pelo qual o 

último se fundava. Era a legalidade em que o grego precisava se inserir para que 

pudesse transitar pelos espaços da sociedade, para que estivessem sempre entre os 

limites da puridade. 

No entanto, quando falamos de piedade temos que ter em mente o seu uso nos 

mais diferentes campos, naqueles que se instauram por entre o religioso e político – 

tendo no jurídico seu campo efetivo e elo de ligação entre os outros dois. Cada espaço 

que a utilizava agregava a sua noção elementos diferenciados característicos de seu 

próprio movimento. Nesta perspectiva que Gernet descreve rapidamente alguns dos 

termos utilizados durante a história grega para designar tal atitude. 
…o verbo que exprime a idéia de respeito religioso enquanto 
disposição moral à considerar. Era, antigamente, a 3zesqai que, em 
sua etimologia mesma e em alguns de seus empregos, relaciona-se a 
noção equivoca do sagrado, onde dominava de inicio o respeito cego 
de uma força temível… após Homero, não é mais que uma palavra 
poética. Ai0dei=sqai é igualmente um termo antigo, mas que toma 
também em muita boa hora uma significação moral por demais vaga 
(1970:299)14. 
 

Além dessas palavras com parentesco etimológico e que designavam a piedade 

através de significações semelhantes, mas com peculiaridades determinadas, outros 

termos também foram usados para se referir à piedade – todas dentro de seus limites 

espaciais e temporais. O respeito aos deuses era tão importante para os gregos que 

diversos signos indicavam os mais diferentes comportamentos dos homens frente as 

divindades. Em cada espaço social, delimitado pela temporalidade competente, 

mostrava-se uma noção própria à dinâmica de seu campo. A relação entre o ser humano 

e o sagrado na Grécia tomava inúmeras colorações, as quais possuiam funcionalidades 

específicas dentro da área em que estava circunscrita. 

Na época clássica, Mário Vegetti fala que a poesia trágica transformou o 

universo homérico conformando os relatos míticos à experiência social política. Através 

da apropriação da dimensão mítica arcaíca sintetizada por Homero os poetas 

procederam diretamente nestas narrações por meio “da abstração, da sublimação de 

valores e problemas da nova realidade coletiva”, surgindo assim novas potências e 
                                            
14 Idem. 
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elementos que garantiam os valores ético-políticos da coexistência social (1993:242). 

Houve, de fato, uma reutilização da idéia de piedade. No interior do campo da poesia 

trágica tal noção acabou se constituindo como as expressões eleoj (eleos) e oiktoj 

(oiktos) que remetem conjuntamente a um sentido de compaixão, ou seja, de sentir junto 

a outro o seu pesar. Como justifica C. Fred Alford, da Universidade de Maryland: 
A piedade foi obviamente uma emoção central para os gregos, e 
Stanford (1983) a faz emoção central do seu Greek Tragedy and the 
Emotions, argumentando que a “pena compassiva mais desgraciosa” 
seria uma melhor tradução. Não procuro demonstrar aquela piedade 
que foi importante para os poetas trágicos, como acho que isto já está 
bem estabelecido. Busco mostrar que a piedade foi central à estratégia 
dos poetas trágicos para a civilização, uma questão que recebeu muito 
menos atenção (1993:264)15. 
 

De acordo com Alford, a piedade no meio trágico servia para civilizar os 

homens, controlar neles a u3brij (hybris), demonstrando nesse âmbito a função de 

compelir emocionalmente os cidadãos ao enquadramento na ordem. As idéias que 

faziam referência à relação dos homens com o sagrado apresentavam variadas 

expressões e significados, caracteristicamente segundo o campo de uso e por seu 

intercâmbio entre os grupos do espaço social grego. É a isso que Ginzburg se refere 

quando menciona a questão da “circularidade” de bens culturais16. A piedade como 

objeto, como comportamento estruturado, relaciona-se com determinados elementos 

dependendo do campo em que é trabalhada. Ao se aproveitar do modelo reverencial 

popular e das modalidades de seu “crer”, o campo poético acabava associando um 

elemento a mais no comportamento religioso dos gregos – a compaixão. 

Junto aos cultos tradicionais da polis, nas festividades que marcavam seu ritmo e 

proporcionavam uma quebra no mesmo, os poetas trágicos encenavam seus teatros para 

uma ampla e nada seletiva platéia. Esse espetáculo aberto a todos os cidadãos e até a 

quem não tinha esse status, era assistido por emocionados espectadores aos dramas que 

envolviam os deuses nas mais catárticas tramas humanas, sempre fazendo emergir da 

profundidade das peças sentidos morais que contribuíam para a comunhão da cidade. 
As estratégias dos poetas é soltar a piedade e a compaixão como 
forças civilizantes de tal modo para educar essas paixões poderosas, 
para que elas não sejam tão perigosas. Numa palavra, tragédia é 
paideia, uma educação civilizadora, na piedade (ALFORD, 
1993:262). 

                                            
15 Ibdem. 
16 GINZBURG, C. Queijo e os vermes. São Paulo: Cia das Letras, 1998. 
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O elemento emocional, mais especificamente a compaixão entre as pessoas da 

comunidade, era central para a piedade poética.  O homem grego temia a sta&sij (stasis) 

social que poderia surgir da hybris, por isso ficava a cargo dos artifícios da polis conter 

tal mal que se originava no interior dos indivíduos. Platão afirmara a importância das 

festividades da cidade para a educação e apaziguamento das paixões de seus indivíduos. 

Dessa forma, apossando-se das mesmas modalidades do crer da religiosidade comum 

(podendo dizer até que havia certo comensalismo nesta relação) a poesia trágica insere 

inúmeros objetos de crença que mudavam, citando exemplo, o ideal de virtude dentro da 

polis. 

Enxergamos aí a importância que existia na distinção entre o “crer” e a “crença”, 

além da compreensão da relação entre as duas, para a formação das piedades na 

sociedade grega.  O crer, em todos os campos, apresenta formas próprias e se articula a 

tipos de racionalidades diferentes, logo, podemos dizer que o crer é a articulação de um 

conjunto de expressões, ou “racionalidades”, pelos quais um determinado espaço 

constrói seus objetos. “O crer tem suas formas próprias e se articula a tipos de 

racionalidades diferentes” (VERNANT, 1987:123). Por seu lado, os objetos que se 

originam são acreditados por sujeitos dentro de um campo. Crenças e racionalidades são 

então intimamente relacionáveis, contudo, não são a mesma coisa. “No campo social, 

crença e racionalidade coexistem, e coexistem de maneiras diferentes” (idem: ibidem).  

No caso do campo da poesia trágica, novos elementos são introduzidos no 

discurso mitológico e seus elementos se articulam com outros, além de instituições 

próprias à polis, dessa maneira, elaborando funções e demandas sociais que respondiam 

às suas necessidades. Entretanto, o campo religioso – vértice de todos os objetos que 

remetem ao sagrado – comunica-se constantemente, e no caso grego sempre de modo 

difuso, com outros espaços sociais. Celeiro de símbolos que legitimam o universo 

grego, as modalidades do crer do campo religioso comum – o rito, o mito e as 

representações dos deuses – acabaram entrando em choque com outras formas de 

racionalidades. Foi nesse atrito que muito do poder que este campo acumulava foi 

revertido para outros espaços concorrentes. Como foi o caso da tragédia que revertia 

poderes localizados nos saberes religiosos ancestrais em direção às necessidades 

políticas. A religiosidade grega se situava em dois planos inerentes um ao outro, a 

ritualidade quotidiana e o conjunto de relatos míticos, e foi nestes últimos que a tragédia 
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bebeu, podendo estabelecer desse modo a poesia trágica no coração da sociedade grega 

dos séculos VI, V e da primeira metade do IV. 

De outros modos, mas no mesmo sentido, outros campos reverteram capitais 

retirados do campo religioso grego – como foi o caso da filosofia. Com a demanda por 

um pensamento argumentativo de base política e respaldo jurídico, racionalidades com 

uma maior capacidade abstrativa começaram ganhar a cena. Por volta do século VI, 

algum tempo depois que a polis despontara, a crença nos objetos elaborados pelo mito 

começou a entrar em crise. Mesmo sendo a base da cultura grega, o que delongaria 

ainda por muito tempo, o mito não conseguiu embasar uma realidade social dos homens 

em princípios políticos. A capacidade de tornar inteligível aspectos quotidianos da vida 

permaneceu com o mito, todavia,  era cada vez maior a precisão de elaborar regras para 

regular o universo humano da polis, transportando o consumo das crenças que 

alimentavam a cidade cada vez mais para um espaço antropocêntrico cuja dimensão 

espaço-temporal era diferente daquela mítica. 
…a observância do ritual exige em certa medida a crença no universo 
do mito; e essa crença acaba por ser possível – num panorama 
intelectual que se vai tornando cada vez mais complexo, mais cheio 
de problemas, de instrumentos e de desafios…A crise na crença 
mítica, o seu conflito com a racionalidade político-filosófica que reina 
sobre a vida social dos homens, verificam-se pelo contrário, quando 
essa racionalidade tende a invadir o espaço da crença, ou quando a 
própria crença se coloca numa dimensão espaço-temporal não 
distanciada da dimensão histórica (VEGETTI, 1993:248). 
 

Com a evolução político, social e jurídico da polis novas demandas por bens 

simbólicos que suprissem as visões legitimadoras e justificadoras do mundo orientado 

também por um outro sentido que não apenas o religioso. Esses bens se desenvolvem 

em meio a racionalidades que se especializam em função da construção de espaços 

sociais próprios.  

Vergetti fala que o conflito entre as crenças mítico-religiosas e a racionalidade 

político-filosófica acontece quando aquelas servem de objeto de reflexão a esta 

racionalidade (1993:250). As crenças nas teogonias divinas em uma sociedade cujo 

cosmo, mesmo tendo forte marca religiosa, já não era tão verticalizado e sim 

antropocentralizado acabam perdendo a força. No entanto, a religiosidade comum17 não 

                                            
17 Quando dizemos “religiosidade comum” não nos referimos necessariamente a “religião políade”, mas 
ao emaranhado de crenças alimentadas pela tríade da linguagem religiosa: o mito, o rito e as 
representações divinas. 
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entra em decadência, mas abre espaço para outras racionalidades retirarem, com o 

enfraquecimento do mito em alguns setores, capitais do campo religioso. 

Porém, esse conflito entre o campo mítico ocorre em dois níveis : o primeiro já 

mencionado que tem seu foco no enfraquecimento do poder de cognição do mito em 

prol da alta capacidade abstrativa do pensamento filosófico ; e o segundo que invade o 

espaço ético-político que não conseguia mais se justificar a partir dos relatos míticos 

(VERGETTI, 1993:250). Platão já condenara Homero pelos efeitos deseducativos que 

suas poesias epopéicas provocavam nos gregos. 

Foi, portanto, nessas duas esferas – ético-política e das crenças mítico-religiosas 

– que o campo filosófico converteu capitais, principalmente simbólicos e sociais – em 

benefício de suas unidades espaciais. Não foi a religiosidade corrente que perdera força, 

foi o braço mítico das modalidades do crer que, devido à formação social política, abriu 

espaços para a fixação de campos que respondiam as demandas por novos símbolos que 

fundamentassem o universo antropocêntrico da polis e amparassem necessidades éticas 

para sua sustentação. Na verdade, o mito não entre em declínio, longe disso, ele será 

usado ainda durante longo período, pois, em fins do IV século um sereno filósofo não 

mediria forças para golpear essa maneira de acreditar no divino. O Jardim se manteria 

firme no legado filosófico de enfrentar o aterrorizante poder do mito. 

Breviário sobre a crise da polis e o rearranjo do espaço social 

Durante todo o século VI e V a polis manteve firme controle sobre a 

religiosidade de sua comunidade. Mesmo não apresentando nenhum corpus doutrinal e 

algum corpo de sacerdotes especializados na matéria do sagrado, os Estados gregos 

detinham amplo controle das práticas tidas como religiosas. Qualquer um poderia fazer 

a manipulação das coisas relativas ao sagrado desde que fosse eleito para a magistratura 

temporária. Todas as práticas que alimentavam a religiosidade grega estavam sob a 

égide do poder político18, o qual delimitava nitidamente o lugar de cada indivíduo 

dentro do cosmos, de modo a não haver nenhuma subversão da ordem. O Estado, com 

sua bagagem jurídica de cunho tradicional-positiva, lançava tentáculos a todas as 

                                            
18 Importante lembrar que o poder político na Grécia Antiga é a faculdade pertencente ao Estado de 
“regula(r) as relações de comando e obediência entre os cidadãos, os liames de domínio e submissão entre 
os estados diferentes. Na cidade, a política consiste essencialmente na regulamentação dos modos de 
exercícios do poder” (VERNANT, 1999:83). 
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práticas que de algum modo pudessem ameaçar o seu status quo, e à religião dedicava-

se atenção especial. 
Perante os diferentes impulsos desagregadores – sectários e 

filosóficos – a polis reage, em defesa da religião e do panteão que a 
instituem e a alicerçam, de modos diferenciados. Como se viu, em 
relação ao dionisismo adotam-se formas de integração no âmbito da 
religião cívica, que permitem ao mesmo tempo um controle do seu 
potencial subversivo e uma profícua utilização da sua relação com uma 
dimensão “outra do sagrado”… Os órficos foram repelidos e mantidos 
numa situação marginal e desacreditada…e instalados em comunidades 
extremamente periféricas em relação ao universo da polis. O caso dos 
Pitagóricos é diferente: dado terem tentado converter, na Magna 
Grécia, a sua anomalia religiosa num regime político que tinha por 
objetivo o puritanismo da seita, foram escorraçados – como aconteceu 
em Crotona, provavelmente em meados do século V a.C. – por um 
pogrom sangrento (VERGETTI,1993:251). 
 

O governo da polis, mesmo não possuindo grupos de especialistas, ancorava-se 

no campo religioso demonstrando a íntima relação entre o seu campo, o político, e 

aquele. Através de mecanismos jurídicos que se fundavam na ancestralidade, a polis 

mantinha todas as práticas sob seu controle. Educando todos os espíritos a viver do 

modo grego e ajoujando a puridade sob a ameaça da impuridade. Aqueles que por 

algum motivo a sujassem seriam maculados e marginalizados da sociedade.  

No entanto, ao final do IV século, a evolução jurídico, político e social que 

ocorreu na polis veio modificar sua fisionomia clássica. De centro agregador e rígido 

regulador da religiosidade, o Estado já não consegue mais englobar as inúmeras crenças 

que subterraneamente esperavam o momento oportuno para virem à tona (CLOTA, 

1971:15). Era exatamente isso que, em meados desse mesmo século, Platão tentara 

combater em sua Leis: 
“Façamos uma lei que empeça os particulares de construírem altares 
em suas casas. Se for descoberto que algum deles tem em sua casa e 
que celebram cerimônias fora as cerimônias públicas, no caso onde o 
culpado, homem ou mulher, nada cometera de grave em matéria de 
injustiça ou impiedade, apercebendo-se deverá anunciar aos guardiões 
da lei, que o ordenarão a transportar seus altares particulares aos 
templos públicos e o punirão, se não obedecer, até que o tenha 
transferido. Se alguém for surpreendido cometendo, não um pecado 
de criança, mas graves impiedades de homens feitos, seja construindo 
altares em sua casa ou sacrificando em público a qualquer deus, será 
punido com a morte, como se fosse sacrificado um coração impuro”19 
(livro X, 910). 
 

                                            
19 Tradução minha. 
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Eram práticas religiosas que durante anos a polis conseguira conter, práticas que, 

como as do orfismo acima citado, apresentavam expressões semelhantes às da 

religiosidade grega comum e que exibia uma ritualística fortemente carregada de 

práticas mágicas. O âmbito político e social da polis helenística era muito diferente 

daquele dos séculos VI e V. Seu contexto era pós-alexandrino, todavia, mesmo antes da 

invasão de Felipe II da Macedônia (382-336 a.C.), a polis se desgastara muito após um 

longo período20 de guerras entre as confederações gregas que lutavam pela hegemonia 

da Hélade. Carente de recursos, exauridos pelas seqüentes batalhas, para atuar tanto 

internamente quanto externamente, foi assaltada pelas desventuras que uma população 

miserável e uma elite cada vez mais rica e detentora do monopólio das terras 

propiciavam. (LÉVÊQUE, 1967:24). A sociedade da época estava dividida cada vez 

mais em ricos e pobres, os estados não mais conseguiam suprir as necessidades da 

grande massa de cidadãos sem terras e sem trabalho. A reciprocidade que fizera da polis 

uma comunidade de interesses já não existia. A crise acentuara o individualismo 

(BREDIF, 1943:10-11). O exército tornara-se abrigo de mercenários que, antes 

andarilhos sem pátria, vendem seu poder de destruição para quem o pagar mais 

(FINLEY, 1963:77). A política cada vez mais direcionada para os interesses do grupo 

dominante, era então exercida por profissionais da oratória e a eloqüência política 

convertera-se em arte literária (JAERGER, 1969:1297,1301). Devido a essas mudanças 

na fisionomia da Grécia é que a religiosidade que animava seus indivíduos se 

modificou. 

A “religião” cívica da polis continuou. Entretanto, aquela comunhão de emoções 

– sentimento de compaixão perante as dificuldades da existência21 e orgulho de 

pertencer à comunidade – não era mais central à consciência religiosa grega. Houve 

uma enorme individualização do campo que trata das coisas do sagrado, mudando e 

muito as disposições dos campos no espaço religioso. O padre Festugière defende que 

durante a época Helenística se sucedeu um processo de personalização da devoção 

grega (1969:84). Contudo, por meio da leitura de seus dois trabalhos Études de religion 

grecque et hellenistique e De l’essence de la tragédie grecque, percebe-se que tal 

processo teve peso após o século III a.C. e foi sentido principalmente em outras regiões 
                                            
20 Período que durou desde a guerra do Peloponeso (431-404) até aproximadamente a conquista 
macedônica. 
21 Sobre o uso da compaixão como piedade ver em, ALFORD, F. C. Greek Tragedy and Civilization: The 
Cultivation of Pity. Political Research Quarterly, V. 46, n. 2, p. 259-280. 1993. 
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como o Egito e no Oriente. A consciência grega dificilmente, por volta de fins do IV 

século e início do III, conceberia uma religiosidade que não necessitasse de alguma 

mediação social, fosse em sua esfera privada ou pública. 

Citando novamente, o padre Festugière diz: 
Certamente, repito, e convém dizer novamente, nada afetou as coisas 
do culto e a religião popular. Longe de negligenciar as antigas festas, 
a idade helenística, ao menos no III século, criou novas…(.) A mesma 
palavra nomos (lei) designa o conjunto da lei civil, tal que é instituída 
por um duplo voto do Conselho e da Assembléia, e esses costumes 
tradicionais, esses usos ancestrais que regulam desde sempre o 
comportamento do cidadão naquilo que concerne à religião e à moral 
(1972:124-125). 

Complementando e dizendo como o grego reage ante a nova realidade, ele 

continua: 
O primeiro traço é a difusão na época helenística das confrarias 
religiosas onde se reúnem para honrar um deus… ele entra, por uma 
livre escolha, nessas confrarias inteiramente independentes da cidade 
(1972:125). 
 

Foram essas confrarias que, com a individualização dos espaços religiosos, 

transformaram a religiosidade grega. O personalismo de que o padre fala – uma relação 

mais pessoal entre os indivíduos e os deuses – não poderia ocorrer na Hélade já que era 

totalmente estranho às características espirituais gregas, até mesmo os mistérios tendiam 

a uma mediação diferenciada do social22. Como menciona, a chamada religião da polis 

não havia mudado. Contudo, o simbolismo que circulava por entre os campos, no geral, 

passava, conjuntamente, a se particularizar de acordo com os processos de recepção e 

produção. Foi através disso que o capital distribuído pelo campo religioso e, antes, 

majoritariamente acumulado pelo estado, movimenta-se então por entre os diversos 

espaços sociais. Simultaneamente, algumas práticas mudaram com tal rearranjo social. 

A piedade grega que, grosso modo, durante a época clássica fora designada 

pelos poetas como eleoj e oiktoj, em seu sentido geral de compaixão entre os cidadãos, 

foi significada por Platão, por volta da primeira metade do IV século, pelo termo 

eu)se&beia (eusebéia) cujo significado de piedade remete ao de respeito e amor filial e 

aos deuses. Com certeza Platão utilizara essa palavra em vista de sua conservadora 

defesa às tradições da polis e que precisa do respeito aos saberes dos pais ou ancestrais 

para sua manutenção. Em sua tentativa desesperada de preservar a comunhão da cidade 

                                            
22 Ver Vernant em, A pessoa na religião. In: Mito e pensamento entre os gregos. Rio de Janeiro, 1990. 
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ele ressaltava a importância da religiosidade política para barrar a penetração de práticas 

que julgava serem desvirtuosas para a harmonia da comunidade, chegando a frisar na 

República a necessidade de agravar mais ainda o crime de impiedade 

(GOLDSCHMIDT, 1963:121-131). 

Platão já pressentia a crise da polis, percebia o perigo para a tão quista cultura 

grega aquele processo que estava sendo instaurado pelo funcionamento do Estado e de 

seus agentes. Estrangeiros, muitas vezes mais ricos, andavam por entre os cidadãos os 

quais em sua maioria lutavam assiduamente pela sobrevivência. Mesmo as poleis que 

ainda sustentavam uma democracia como forma de governo não possuíam cidadãos 

animados para se envolverem nas questões que movimentavam a política das cidades. 

Historiadores da religião do período helenístico comumente se referem à angústia que o 

grego passava por essa época. Angústia provocada pela falta de apoio à massa de 

cidadãos, cujos interesses não eram mais os mesmos dos da polis. Por isso a busca por 

novos grupos, onde o indivíduo pudesse suprir suas necessidades não só materiais, mas 

sobretudo, espirituais, aumentou consideravelmente.  

O campo filosófico também sentiu a lacuna que deixada pela polis. Já não era 

mais possível encontrar nela o respaldo ético que esse campo precisava desde sua 

origem. O afastamento do Estado e sua conduta perante uma população a beira da stasis, 

não poderia servir de princípios à reflexão filosófica alguma. Por este motivo, as escolas 

filosóficas dessa época tinham como eixo de suas questões a ética e considerações sobre 

o bem viver em comunidade, sempre transcendendo de algum modo a convivência 

institucionalizada pela polis. Zenão falará de uma cosmópolis, enquanto Epicuro se 

isolará em seu Jardim. 

No entanto, como ficara a tolerância que existia na época clássica? Aquele 

espaço que se situava entre a puridade e o limiar da impureza em que os filósofos, como 

todos os indivíduos na Grécia, participavam bebendo e plantando pensamentos sob a 

inconstância da impiedade, continuava sendo o mesmo? À essas respostas vincula-se a 

vida de Epicuro. 

Epicuro, sua racionalidade, sua piedade e sua luta. 

Epicuro (340-270) foi um filósofo filho de atenienses e que nascera na costa da 

Ásia Menor, na ilha de Samos. Em sua vida passou por inúmeras dificuldades que 
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assolavam a maior parte dos gregos. De uma família de colonos desapropriados de suas 

terras, Epicuro acabou erigindo uma escola filosófica chamada Jardim alguns anos antes 

de estabelecê-la em Atenas no ano de 306 a.C.. A trajetória deste mestre exemplifica 

bem a vida da maioria dos gregos de sua época, contudo com um diferencial – o cultivo 

da sabedoria em tempos e meios tempestuosos. 

Na Grécia, mais precisamente, na Atenas de sua época a política não mais 

frutificava bons cidadãos como no passado. Herdeiro de uma consciência filosófica 

socrática – que ancorava o domínio de si na boa escolha dos prazeres e a virtude na 

investigação da verdade – Epicuro se preocupava com a moral na polis e buscava 

princípios que pudessem orientar a conduta humana em direção à sabedoria, cuja 

designação era a0taraci/a (ataraxia). A reorganização dos espaços sociais gregos fizera 

com que seus indivíduos se vissem deslocados, levando-os à procura de novas práticas 

que satisfizessem suas necessidades. Tradicionalmente, o campo filosófico tomava ao 

religioso objetos que justificavam seus procedimentos, desenvolvendo um arcabouço 

argumentativo para novas crenças que regularizariam a vivência no interior de seus 

espaços. Dentre esses objetos estava um cuja função era essencial à sociedade de 

maneira geral – a piedade. 

Como já foi dito, a piedade era fundamental para o ser do grego, era através dela 

que ele se postava frente à existência. Com as transformações pelos quais a Grécia 

passou, novas relações entre os campos emergentes no plano religioso prostraram os 

comportamentos devocionais perante o sagrado. A idéia de piedade no último terço do 

século IV, em partes, era significada pela expressão deisidaimoni&a (deisidaimonia) e 

cujo significado era temor supersticioso aos deuses. A palavra aparece em Teofrasto, em 

Os caracteres, onde o chefe do Liceu descreve como é o comportamento daqueles que 

encaram o sagrado a partir do receio de seus julgamentos. Gernet comenta a respeito do 

termo usado pelo peripatético: 
…a palavra não exprime nem uma idéia de servilidade, nem aquele 
escrúpulo inquieto em consideração às potências mais ou menos 
impessoais… Aquilo que a superstição coloca em primeiro plano da 
religião, são os ritos de “aversão”, os meios de defesa contra as forças 
ou os seres perigosos (1970:298). 
 

Eram as práticas de purificação que estavam no coração mesmo dos ritos 

sacrificiais tanto da religiosidade política como das práticas mágicas e que vão esculpir 

a piedade deste período. No entanto, tais práticas se originam decididamente daqueles 
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círculos religiosos que durante tempos ficaram à margem da legalidade, exemplo disso 

são os mistérios, além de outras que penetravam aos poucos vindas do oriente – como a 

ciência astrológica caldéia (CONCHE, 1999:44, n.2). 

A importância da piedade para a cultura grega estava, de maneira geral, 

relacionada à necessidade de o indivíduo se inserir no cosmos. Por isso que, dependendo 

do tempo e do espaço em que o sujeito estivesse vinculado, o mesmo utilizaria 

determinado símbolo para orientar seu comportamento piedoso. Este simbolismo, por 

conseguinte, alocá-lo-ia no espaço delimitado pela tolerância dada pelo poder que afluía 

da junção entre o campo político e o religioso. Tal tolerância, no entanto, foi estreitada 

pelo acirramento das disputas políticas que atravessavam a Grécia. Durante o último 

terço do IV século, por exemplo, um ano antes de Epicuro chegar a Atenas, mais 

precisamente no ano de 307 a.C., uma disputa política entre o partido ligado aos reis 

macedônios e outro ligado à escola peripatética proibiu a abertura de qualquer escola 

filosófica em Atenas. No entanto, aquilo que Vergetti fala sobre a relação do filósofo 

com a polis, também era válido para o período helenístico. 
A atitude da polis e da sua religião para com o desafio filosófico 
apresenta características complexas, de difícil interpretação. 
Desprovida de uma ortodoxia teológica própria, é norma da polis 
ignorar as provocações e as transgressões filosóficas, aliás restritas a 
uma escassa minoria de intelectuais sem efetiva incidência política 
(1993:251). 
 

Entretanto, podemos citar famosos exemplos de julgamentos do Estado contra 

filósofos e, em fins do IV século, encontramos na Academia e no Liceu importantes 

forças políticas, como atesta o exemplo a pouco citado. São famosos, inclusive, os casos 

de Anaxágoras e de Sócrates, culpados pelo crime de impiedade, afora do de 

Demóstenes. Contudo, tais julgamentos são episódios de lutas políticas dentro da cidade 

de Atenas, caso onde as ações dos agentes figuravam-se diretamente envolvidas nas 

disputas pelo poder político da polis e não estavam localizadas na esfera simbólica. Não 

obstante, a origem do processo, como descrito na Apologia de Sócrates, tem sua 

sentença do crime de impiedade relacionada a determinados simbolismos religiosos que 

estavam vinculados às leis ancestrais de Atenas. Mais precisamente a sentença deveu-se 

à corrupção dos jovens e a intromissão de novos deuses estranhos à cidade por meio da 

filosofia socrática. 
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Portanto, a proposição de Vergetti tem validade quando fica limitada às disputas 

exclusivamente simbólicas, dificilmente um pensamento filosófico encontraria força 

para mobilizar de maneira considerável a população. O perigo que o campo filosófico 

oferecia ao status quo da cidade era quando conseguia penetrar às camadas mais 

privilegiadas, mas normalmente essas doutrinas tendiam mais ao conservadorismo e não 

ameaçavam contundentemente esse status. 

Hoje é sabido como que a filiação a grupos religiosos molda, graças ao 

simbolismo que vigora dentro desses círculos, comportamentos que são efetivados no 

plano do político23, e isso na Grécia não era novidade. É aí que percebemos qual foi a 

importância do materialismo epicurista para o desenvolvimento da piedade e, 

fundamentalmente, como que esta idéia deu forças a Epicuro para estabelecer sua escola 

em um contexto tão conturbado da sociedade grega. 

Em primeiro lugar, sua sabedoria fez Epicuro instalar seu campo no interior dos 

limites da tolerância religiosa grega graças a sua postura apolítica – dizia ele, “é 

necessário se libertar das ocupações quotidianas e dos assuntos políticos”24 (Epicure, 

Sentences Vaticanes:LVII). Assim, ao contrário de Sócrates que havia se envolvido com 

os Trinta Tiranos, o mestre do Jardim se prostrava tranquilamente entre as fronteiras do 

puro e do impuro, as quais, diga-se de passagem, eram controladas por aqueles que 

detinham o poder político. Todavia, a grande batalha de Epicuro se direcionaria para 

duas das três modalidades do crer da religiosidade comum, para alguns aspectos das 

representações dos deuses e, principalmente, para o poder do mito. Foi dessa forma que 

o Jardim se instalou legalmente no cosmo grego, retirando forças do plano religioso, 

graças as suas crenças materialistas, em favor de um remodelamento religioso cujo 

objetivo era claramente obter um novo ancoradouro ético para a nova fisionomia da 

polis. 

Epicuro estabeleceu sua crença materialista, especialmente os objetos ligados à 

representação dos deuses a partir de uma formação atômica, através de uma linguagem 

argumentativa (tradicionalmente como todo campo filosófico) que se constituiu em sua 

peculiaridade aos outros círculos filosóficos como a “canônica”. Tal noção indica o 

modo pelo qual a linguagem era utilizada pelos epicuristas, sua estruturação e sua 

                                            
23 Sobre a relação entre político e religioso ver Aline Coutrou, Religião e política. In: REMOND, R. Por 
uma história política. Rio de Janeiro : Ed. da UFRJ, 1996. 
24 Tradução minha. 
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negação das modalidades do crer dos campos opostos. A canônica se caracterizava pelo 

discurso argumentativo, mas ao contrário da Academia, do Liceu ou dos sofistas, ela 

não se preocupava com a oratória. Sua estrutura procurava sempre alocar seus 

elementos sempre de maneira argumentativa e simples, preocupando-se apenas com os 

objetos da física e com a sensação e afecção provocadas pela experiência imediata ou 

mediada. 

Entretanto, a forma de seu discurso, a canônica, atacava a idéia de mito que 

vigorava na época. O mito para os gregos servia para educar o populacho devido sua 

capacidade de agir em suas emoções, educando-as, e inscrever nas leis ancestrais uma 

moralidade baseada no temor aos deuses. Era direcionando o olhar a esses dois 

elementos que Epicuro pregava. Dizia ele a seu discípulo, “Dessa forma, Pítocles, 

lembre-te: assim você será enormemente libertado do mito, e poderá conhecer as coisas 

aparentes como elas são”25 (ÉPICURE, Lettre à Pythoclès:116). Desacreditando o mito 

e elaborando objetos de crenças a partir de seu discurso fundamentado na física, Epicuro 

desmobilizaria o poder que o mito agregava em benefício da adesão aos princípios de 

sua escola. A mitologia, tanto a controlada pelo Estado como aquela disseminada pela 

população e carregada de práticas mágicas, não conseguia mais sustentar alguma ética 

reflexiva, característica marcante do campo filosófico e questão que esteve na gênese da 

formação e particularização desse espaço. Por conseguinte, Epicuro, possuidor de um 

espírito filosófico e seguidor de uma consciência moral socrática, acumulava grande 

parte de suas forças no domínio de si pela boa escolha dos prazeres e na busca da 

virtude pela investigação da verdade, e era à isso que sua piedade visava. 

O campo religioso, em fins do século IV, não oferecia mais elementos que 

permitissem o exercício da sabedoria, a virtude por excelência. À isso, Epicuro elaborou 

uma representação materialista da figura do divino, os deuses não mais se preocupariam 

com os assuntos humanos e viveriam eternamente suas vidas bem-aventuradas pela 

prática da sabedoria26. Assim, o Jardim oferecia à livre escolha, a todos os interessados 

sem prejuízo algum, a oportunidade de alcançarem a tranqüilidade da alma (ataraxia) e 

para isso exibia uma piedade que recolocaria o indivíduo na ordem universal, não 

através de uma ascese misantrópica, mas harmonizando a ordem humana (desviada, 
                                            
25 Tradução minha. 
26 A representação epicurista do divino estava relacionada à idéia atomística da anterioridade da matéria 
ao espírito. Por isso cairia por terra a noção dos deuses como potências que interfeririam a todos os 
instantes nos assuntos humanos, base de toda a moral política e cuja força se encontrava nos mitos. 
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segundo Epicuro) à ordem divina – sem necessariamente haver relações entre elas e a 

última não mais estaria relegada a uma esfera além da natureza, mas estaria integrada no 

natural. 

 A piedade epicuréia fora constituída para entrar em choque com a 

deisidaimoni&a. Epicuro, como é possível concluir a partir de suas fontes legadas a nós, 

não utiliza especificamente nenhum termo que indique diretamente a piedade, mas por 

sua preocupação com a impiedade (designada por ele como a)se&beia) e pelo uso do 

termo sebasmo&j, cujo significado na época do filósofo carregava a idéia de respeito ou 

admiração religiosa, torna-se possível concluir que a expressão que mais caberia, até 

pelo uso que faz de seu antônimo, seria eu)se&beia27. O termo teria a mesma conotação 

recuperada junto a Platão, de respeito filial e aos deuses, confirmando a preocupação 

que Epicuro tinha de inserir seu pensamento dentro dos limites da “puridade legal”28. 

No entanto, a inserção do termo análogo sebasmo&j, remetendo o respeito religioso ao 

sábio (EPICURE, Sentences Vaticanes: XXXII), indica a função moral que o filósofo 

do Jardim objetivava. Portanto, a palavra eu)se&beia aludia à importância dos saberes 

tradicionais, mas sempre em prol de uma função moral reestruturada por Epicuro a 

partir de seu materialismo e que tinha nos deuses bem-aventurados o modelo para uma 

vida humana orientada na busca da sabedoria, o que a polis não mais poderia oferecer 

ao espírito grego. Absorvido na questão da legalidade da inserção de seu pensamento no 

cosmo humano, Epicuro procurou restabelecer as bases para a conduta virtuosa que por 

sua vez abarcava as idéias de fro&nimoj (prudência) kalw8j (honestidade) dikai&wj 

(justiça). Era isso que a conduta piedosa almejava em última instância, restabelecer a 

moral abandonada no seio da comunidade política e apaziguar as almas inquietas pelo 

temor da morte e pela neurose perante a intromissão divina nos assuntos humanos. O 

materialismo impregnado na eu)se&beia epicuréia proporcionava uma solução 

pragmática a tais angústias que perturbavam os espíritos gregos de finais do século IV. 

Conclusão 

                                            
27 Tal imagem surge da utilização antonímica dos termos a)se&beia e eu)se&beia no Eutífron de Platão. 
Obra onde há a comparação daquilo que teria caráter piedoso e aquilo que não teria. 
28 O termo frisa o uso dos costumes ancestrais pelo poder político. Puridade legal seria o espaço que 
englobaria os costumes tradicionais pelos campos religioso e político. 
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A piedade epicuréia era a grande arma para a moralização de seu tempo. Ante a 

deisidaimoni&a e o poder do mito manifestado na consciência grega comum, 

construindo representações dos deuses que deixavam a mercê as almas da população ao 

temor de uma má sorte após a morte e às neuroses perante os julgamentos divinos, a 

eu)se&beia de Epicuro proporcionava uma solução mais pragmática às angústias que 

perturbavam as almas de sua época. Assim, frente aos problemas ocasionados pela 

conduta política pós-alexandrina e às perturbações provocadas pela ausência da polis no 

espírito grego, Epicuro construiu diversos objetos de crença através de seu materialismo 

por meio da utilização da “canônica” como uma das modalidades utilizadas pelo Jardim 

para o crer de seus integrantes. Dessa forma, ambas piedades se enfrentaram na disputa 

por poderes dispostos na sociedade. A “piedade epicuréia”, assim, mostrou-se como um 

saber que cristalizava relações de força que disputavam a posse do poder de impor o 

sentido último da realidade e que estruturavam objetos e comportamentos.  São esses 

objetos que tentam garantir a ortodoxia de seus campos, porém, no caso grego 

encontravam espaço oportuno em uma região de tolerância aberta às racionalidades que 

a polis desenvolvia, mas que estavam sempre sob a inconstância do limiar da mácula, da 

impuridade. 

Entre o espaço político e o religioso existia uma extensão de legalidade que 

abarcava o direito tradicional e positivo das cidades, onde, pelas características próprias 

da polis, era possível exprimir livremente os pensamentos. Contudo, tal extensão 

somente poderia ser percorrida pela inserção do indivíduo na ordem cósmica, o que se 

dava apenas com uma conduta piedosa que não extrapolasse as barreiras do impuro. À 

isso estava vinculado a piedade de Epicuro. Em um período de desordem política e 

social, onde a religiosidade comum degradava os espíritos dos homens, o filósofo erigiu 

uma escola filosófica sob um rígido simbolismo materialista que proporcionou, por 

meio de sua canônica, uma reestruturação moral da polis. Visando sempre uma conduta 

que primasse pela aquisição da prudência, justiça e honestidade, o mestre pregava 

sempre a correta escolha dos prazeres e a busca da sabedoria pela prática da virtude – a 

investigação da verdade e o alcance da a0taraci/a. 

Entretanto, a liberdade de pensamento apenas poderia ser preservada se, e 

somente se, as práticas discursivas não adentrassem o palco das disputas diretas pelo 

poder político. Assim, abjurando a política e pregando uma conduta piedosa que tinha 
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na figura dos deuses o modelo ético de uma vida sábia e bem-aventurada, Epicuro 

desenvolve a idéia de eu)se&beia, cujo significado instaura o Jardim dentro da puridade 

do nómov e ao mesmo tempo lhe oferece instrumentos para capitalizar poderes 

dispostos no campo religioso de modo a fortalecer seu espaço perante o espírito grego. 

Epicuro, do alto de sua serena sabedoria, soube como poucos se situar no universo 

grego de modo a conciliar suas obrigações de cidadão com a recusa de alguns aspectos 

da polis. Sua sabedoria convergia para a eu)se&beia. Foi esta relação que rendeu frutos 

ao Jardim. 
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