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Resumo: Neste artigo pretende-se analisar a assimilação do elemento dionisíaco pelos gregos, demonstrando sua 

importância para a constituição da tragédia grega, ao mesmo tempo em que se procede a uma reflexão sobre a 

necessidade do dionisíaco em um posicionamento trágico diante da existência, abordagem feita à luz da filosofia 

nietzschiana. 
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II nntt rr oodduuççããoo  

 O termo ‘tragédia’ deriva de ‘trágos’ (bode) + ‘oidé’ (canto) + ‘ia’ , donde ‘tragoedia’, isto é, 

“canto do bode”,2 animal que representa Dionísio.3 A tragédia – enquanto fenômeno estético – e o 

trágico – enquanto visão da realidade, interpretação de mundo – excedem os limites dos rituais gregos 

dos Séculos VII a V a.C. e tem sido, ao longo dos tempos, constantemente ‘revisitada’ não só como 

gênero teatral, mas também por múltiplas expressões da cultura. O termo ‘trágico’ faz parte, inclusive, 

do nosso cotidiano, sendo utilizado vulgarmente associado à morte, à destruição, à aniquilação. 

 

 

11  AA  aassssiimmii llaaççããoo  ddoo  ddiioonniissííaaccoo  ppeellooss  ggrr eeggooss::   oo  nnaasscciimmeennttoo  ddaa  tt rr aaggééddiiaa  

O culto a Dionísio não é originariamente uma criação da cultura grega, já podendo ser 

constatado em vários povos antigos a existência de festas em homenagem ao deus Dionísio, retratado 

como o barbudo sátiro, cujo nome e atributos derivam do bode (o animal caprino, macho da cabra). 

Tais celebrações caracterizavam-se por sua licenciosidade sexual, sendo que em tais rituais – ou 

                                                           
1. Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. 
2. Chevalier, em seu Dicionário de Símbolos (p. 134, verbete ‘bode’), assinala que o bode, animal noturno e lunar, simboliza a pujança 
genésica, a força vital, a libido, a fecundidade: “literalmente, tragédia significa canto do bode. E, originariamente, era com esse canto 
que se acompanhavam os ritos do sacrifício de um bode nas festas de Dionísio. Pois a esse deus o animal era particularmente consagrado: 
era sua vítima favorita (Eurípides, Bacantes, 667). Não nos esqueçamos de que o sacrifício de uma vítima implica todo um processo de 
identificação. Dionísio havia-se metamorfoseado em bode ao fugir para o Egito, por ocasião em que Tifão atacou o Olimpo e dispersou 
os deuses amedrontados durante sua luta com Zeus.” 
3. Há outra versão sobre a etimologia do termo tragédia: o termo teria sido originário do costume de se sacrificar um bode a Dionísio, 
bode sagrado, que era o próprio deus, no início de suas festas pois, consoante uma lenda muito difundida, uma das últimas metamorfoses 
de Dionísio, para fugir dos titãs, teria sido em bode, que acabou também devorado pelos filhos de Urano e Geia. Devorado pelos Titãs, o 
deus ressuscita na figura de ‘trágos theios’, de um bode divino (cf. Kury, verbete Dionísio). 
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‘orgias’ se assim quisermos defini-los – as convenções sociais eram absolutamente transgredidas: aí 

não havia regras, nem consciência individual, estando o indivíduo dissolvido no seio coletivo. A 

música dionisíaca sintetiza esse estado de exaltação, ecoando a voz de um deus transgressor, noturno e 

brincalhão. Ela se prolonga na dança, no canto e no ditirambo. Chamado também ‘puro dionisíaco’ 

esse estado é impossível de ser vivido todo o tempo, porque depois da orgia – onde não é penalizado o 

incesto e não há diferenciação entre escravos e homens livres, entre pais e filhos – o dia aguarda, a 

vida deve retornar ao normal, isto é, as convenções sociais devem novamente prevalecer e o coletivo 

se dissolve, dando espaço novamente ao indivíduo.4 Acredito que, em termos comparativos, para 

entendermos a magnitude desses rituais, poderíamos compará-los ao nosso ‘carnaval’ que, inclusive, 

no mundo cristão medieval, caracterizava-se exatamente por ser uma festa profana e popular, oriunda 

de ritos e costumes pagãos como as festas dionisíacas, as saturnais, as lupercais, e se caracterizava 

também, assim como os festejos dionisíacos, pela alegria, pela eliminação da repressão e da censura, e 

pelo erotismo (cf. Dicionário Aurélio, verbete ‘carnaval’). 

 Assim, tais rituais consagrados a Dionísio, particularmente os cultuados pelos romanos e 

asiáticos – denominados pelos atenienses ‘bárbaros’ – avançam e cercam a controlada e civilizada 

Atenas. Aos poucos, as muralhas atenienses acabam sendo sitiadas. Os bárbaros dionisíacos querem 

invadir os portais da civilização apolínea de Atenas. 

Como não poderia deixar de ser, perante uma celebração tão subversiva dos costumes e da 

ordem pública, houve enorme resistência por parte das autoridades gregas (tanto as políticas quanto as 

sacerdotais) na aceitação do novo culto. Porém, com o decorrer dos tempos, Dionísio tornou-se cada 

vez mais ‘respeitável’, ou melhor, ‘irresistível’. As festas dionisíacas transformaram-se num ritual 

cada vez mais organizado e disciplinado, recebendo uma cuidadosa atenção das autoridades civis e 

religiosas. 

Assim, acontece o inevitável e os cultos dedicados a Dionísio acabam por dar origem às 

encenações teatrais gregas. Na época das colheitas, as comunidades rurais dedicavam ao deus festivo 

cinco dias de folias ungidas com muito vinho, até provocar a embriaguez coletiva. Durante tais festas 

dionisíacas (também conhecida como ‘bacantes’ em função do nome ‘Baco’, pelo qual os romanos 

denominavam Dionísio) ninguém podia ser detido e aqueles que estivessem presos eram libertados 

para participar da festança geral.  

Para entreter os participantes das festas bacantes, ajudando a passar o tempo, eram organizadas 

pequenas encenações, ora dramáticas, ora satíricas, coordenadas por um corifeu. Este se torna um 

personagem chave na deflagração da encenação, apresentando-se como o mensageiro de Dionísio. 

                                                           
4. Um detalhe importante que merece destaque nos cultos dionisíacos é o uso da máscara por seus seguidores. Dionísio, na sua relação 
com os homens, quer mais do que oração e sacrifício, quer a pessoa inteira a seu serviço e, por meio do êxtase, eleva-a acima de todas as 
misérias do mundo. A máscara representa o elemento de transformação, de perda de identidade e é nela, por seu turno, que se baseiam 
também a essência da representação dramática, dando ao teatro uma peculiaridade não encontrada nos demais gêneros.  
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Acompanhava-o um coro que tinha a função de externar por gestos e passos ensaiados os momentos de 

alegria ou de terror que permeavam a narrativa. O corifeu e o coro são os elementos básicos do Teatro 

e formam o ponto de partida da encenação.  

Assim, Atenas assimila o dionisíaco, abre as portas para os ‘bárbaros’, para os ‘monstros 

estrangeiros’. A cidade não fora subjugada pelo domínio externo. Não se trata literalmente da incursão 

de um Estado nas entranhas de outro Estado, de um povo submetendo outro povo. Não é um domínio 

imposto desde fora. A invasão é apenas metáfora, pois o bárbaro não tomou por assalto Atenas; o 

bárbaro já habitava nela: “perigosa e até impossível, tornou-se a resistência, quando, por fim, das 

raízes mais profundas do helenismo começaram a irromper impulsos parecidos com o dionisíaco” 

(Nietzsche, 1992, § 2). 

O que ocorre foi apenas um despertar das tendências dionisíacas que estavam adormecidas pelo 

sonho homérico. Dionísio recupera o seu lugar, esquecido ou protelado pelo esplendor das imensas 

estátuas apolíneas. Assim, o grego se reconhece também como bárbaro, como dionisíaco. O sonho 

acabou. Apolo não pode mais reinar ingenuamente, é preciso acolher os monstros, os titãs, a crueldade, 

a embriaguez e a desmesura. Dionísio, finalmente, é incorporado pelos gregos: “essa reconciliação é o 

momento mais importante da história do culto grego: para onde quer que se olhe, são visíveis as 

revoluções causadas por este acontecimento. Era a reconciliação de dois adversários, com a rigorosa 

determinação de respeitar doravante as respectivas linhas fronteiriças” (Nietzsche, 1992, § 2). 

 Assim, a tragédia grega se configura, inicialmente, em um fenômeno espontâneo e popular, 

ritual religioso coletivo, celebrado em lugares abertos, como montanhas, florestas etc. em que se 

comemoravam as transformações da natureza, com o advento da primavera, a boa colheita e a floração 

de todas as potências naturais. As primeiras celebrações trágicas, provavelmente datadas do Século VII 

a.C., eram oficiadas em homenagem a Dionísio. Porém, aos poucos, o que era realizado por meio de 

improvisos, torna-se, no Século V, um elaborado espetáculo cênico, com texto, atores, coro, restrito ao 

espaço de um palco; como fruto dessa transformação surgiram as tragédias de Ésquilo, Sófocles e 

Eurípedes, os grandes nomes da tragédia grega.5 

 Para entender a consolidação da tragédia grega é fundamental destacar o papel de Pisístrato, 

tirano popular ateniense, do século VI a.C. que, para obter o apoio popular, estabeleceu a 

regulamentação das representações teatrais em Atenas, determinando que fossem encenadas em uma 

das festas mais populares, as Grandes Dionísias Urbanas, que aconteciam em fins de março (cf. Jaeger, 

p. 293-295). Pisístrato, assim, reorganiza as festas tradicionais, dando patrocínio estatal ao culto mais 

popular no momento, o de Dionísio, e de sua festa mais importante, as Dionísias Urbanas. 

Porém, é fundamental compreendermos que esse fenômeno dionisíaco grego, apoiado pelo 

Estado, difere-se do dionisíaco natural: é um dionisíaco estético ou apolinizado. Não se trata mais do 

                                                           
5. Infelizmente, chegaram até nós apenas uma parte de suas produções: sete tragédia de Ésquilo, sete de Sófocles e dezoito de Eurípedes. 



 4

dionisíaco natural, com sua força corrosiva e destruidora, mas é um jogo com a embriaguez, uma 

apolinização da desmesura, a arte dionisíaca, a arte trágica é uma representação da embriaguez mas 

não propriamente a embriaguez orgiástica, mas idealizada; o grego, por meio da beleza, reprimiu no 

dionisíaco bárbaro seus elementos destruidores, ensinando-lhe a medida e transformando-o em arte. 6 

Dessa forma, na tragédia, obra magna, síntese do espírito grego, coexistem dois princípios: o 

dionisíaco e o apolíneo, forças em tenso equilíbrio. Nesta arte, são apolinizadas as tendências 

dionisíacas, elas perdem o seu potencial destruidor ao serem filtradas pela lanterna mágica da arte. 

Porém, faz-se necessário uma breve exposição sobre estes dois deuses gregos, para uma melhor 

compreensão do fenômeno da tragédia grega. 

 

1.1 Quem é Apolo? 

Etimologicamente, Apolo pode significar o iluminador, o resplandecente, o deus do brilho, da 

aparência, a divindade da luz.7 Apolo é o deus por excelência da simetria da forma, da grave 

determinação, da seriedade de tom, características denominadas “apolíneas”. Apolo é considerado o 

deus da clareza, da individuação, da medida, do autocontrole, da adivinhação, da antevisão oracular 

(cf. Kury, verbete ‘Apolo’, p. 36).  

Zeus, pai de Apolo, era o Céu de onde nos vem a luz, e sua mãe, Latona, personificava a Noite 

de onde nasce a Aurora, anunciadora do soberano senhor das horas douradas do dia. Apolo, soberano 

da luz, era o deus cujo raio fazia aparecer e desaparecer as flores, queimava ou aquecia a Terra, era 

considerado como o pai do entusiasmo, da Música e da Poesia. 

O homem grego, apolíneo, queria viver uma vida bela de ser contemplada. A estética apolínea 

pregava uma vida digna de elogios, de honras, uma nomeada alçada pela glória, digna de ser cantada 

pelos poetas. Era esse o valor supremo para o homem apolíneo. Homero, no limiar da civilização 

apolínea, proporcionou o modelo da vida guerreira orientada pela beleza, digna de ser contemplada e 

comemorada. Por isso a Ilíada e a Odisséia faziam parte da educação do jovem grego: para que este 

almejasse levar uma vida bela de ser contemplada, buscando se tornar, em todos os seus atos e obras, 

beleza. Homero, em suas obras, foi o trovador do universo de luz, no qual os deuses, semideuses e 

heróis homéricos permitiram aos gregos sonhar com beleza e harmonia, encontrando em Apolo seu 

símbolo-mor: senhor da luz, das formas, da estabilidade. 

 

                                                           
6. Em seu livro Nietzsche e os Gregos: arte e ‘mal-estar’ na cultura (p. 35) Luzia Gontijo Rodrigues irá destacar que o dionisíaco 
assimilado pelos gregos difere-se do dionisíaco ‘bárbaro’: “Eis a mais importante diferença instaurada na configuração dessas 
festividades em território heleno: a proteção mágica do ‘escudo’ de Apolo. Nietzsche acredita estar aí a razão de elas terem sempre sido, 
na Grécia, ‘festividades de redenção do mundo’ e dias de transfiguração, nas quais não havia lugar para a crueldade e o excesso de 
volúpia, comumente presentes nessas festividades, mas sim para a ‘transformação’ dos indivíduos em coreutas entusiastas de Dionísio, 
em sátiros que cantavam e dançavam em homenagem a seu deus.” 
7. Apesar disso é necessário ressaltar que, nos poemas homéricos, Apolo tem também um caráter violento, afinal são suas as flechas que 
na Ilíada dizimam os aqueus a pedido de seu sacerdote, Crises. 
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1.2 Quem é Dionísio? 

 Etimologicamente, ‘Dionísio’ significa ‘o filho de Zeus’ e de fato este deus era o filho da 

união de Zeus com Sêmele, personificação da Terra em todo o esplendor primaveril. Dionísio 

configura a ruptura das inibições, das repressões e dos recalques, simbolizando as forças obscuras que 

emergem do inconsciente. Divindade que preside a liberação provocada pela embriaguez, por todas as 

formas de embriaguez,8 retratando as forças de dissolução da personalidade, as forças caóticas e 

primordiais da vida, a força criativa da natureza, telúrica, veiculada sobretudo pela vertente feminina 

(cf. Kury, verbete ‘Dionísio’, p. 110). 

 Dioniso não era um deus olímpico, mas sim um deus que peregrinava pela superfície da 

terra. Denominado de Baco pelos romanos, Dionísio é a divindade da sensualidade, associado também 

à poesia e à música, utilizando como instrumento musical a ‘flauta’ e provocando estado de êxtases em 

seus seguidores. Divindade noturna, disforme, desmedida e sem controle, sintetizada pelo estado 

extático de inconsciência, de supressão da individuação e de embriaguez.9 Dionísio é o deus do vinho, 

liga-se à música e à arte não-figurada. A experiência dionisíaca rompe com o princípio de 

individualização (Apolo), é a perda de si mesmo.  

 

 

11..33  CCoommpplleemmeennttaaççããoo  AAppoolloo--DDiioonnííssiioo  

 A conjunção trágica, apolíneo-dionisíaca, sintetiza o caráter dual do mundo. Ambos (Apolo e 

Dionísio) se conjugam no processo do devir universal, participam da configuração do mundo. O 

universo trágico contém a vida e a morte, o prazer e a dor, o luminoso e o tenebroso, a ascensão e o 

declínio. O antagonismo entre Apolo e Dionísio, entre a visão serena e a embriaguez desmesurada vai 

encontrar uma conjunção pacífica na tragédia Ática. O puro dionisíaco é apolinizado quando a 

cerimônia orgiástica é convertida em ritual artístico. A tragédia é o jogo e a encenação apolinizada das 

forças do dionisíaco.10 

O mundo e o homem estão configurados pela duplicidade de forças dionisíacas e apolíneas: há 

um fundo dionisíaco, essência da natureza que adota formas apolíneas, belas aparências. Portanto, o 

substrato dionisíaco da realidade está permeado de potências caóticas, titânicas, violentas. Como 

contraponto, surge a tendência à harmonia, ao equilíbrio, à paz, que permite limitar esses poderes 

caóticos. 

                                                           
8. A embriaguez que se apossa dos que bebem, a que se apodera das multidões arrastadas pelo fascínio da dança e da música e até mesmo 
a embriaguez da loucura com que o deus pune aqueles que lhe desprezam o culto. 
9. Esquartejado pelos titãs, Dioniso sempre volta em momentos de passagem e transição, em que o fim de uma estação dá lugar a uma 
nova era. Invocado nos cantos de primavera sob a forma de bode, simboliza a fecundidade e a recomposição do dilacerado. 
10. Nietzsche (1992, p. 62-63) assevera que as aparências apolíneas, nas quais Dioniso se objetiva, “não são mais um mar perene, um 
viver ardente, como é a música do coro, não são mais aquelas forças apenas sentidas, incondensáveis em imagens, em que o entusiástico 
servidor de Dioniso pressente a proximidade do deus: agora lhe falam, a partir da cena, a clareza e a firmeza da configuração épica, agora 
Dioniso não fala através de forças, mas como herói épico, quase com a linguagem de Homero.” 
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 O dionisíaco exprime o titânico, desmesurado, violento, já o apolíneo leva ao equilíbrio, à 

medida, à paz. O apolíneo, representante da cultura ateniense, das belas formas, constitui uma 

aparência que serve de anteparo ao fundo medonho dionisíaco, que está na espreita, que é o substrato 

doloroso da existência dos helenos. 

Na natureza, dionisíaco-apolíneo coexistem em precário e tenso equilíbrio, em luta constante, 

até chegarem à síntese trágica. Toda verdadeira tragédia deixa um consolo de que a vida, apesar de 

todas as mudanças que sofre, tem um poder indestrutível e cheio de alegria. A maneira nítida como tal 

consolo aparece corporalmente na tragédia se dá por meio do coro satírico, o coro de seres naturais, 

que vivem por trás de toda civilização e, independentemente de toda mudança de gerações e das 

vicissitudes da história dos povos, permanecem perenemente. 

A vontade helênica revelou-nos, por meio da obra de arte trágica, uma força curativa natural 

inusitada, possibilitando o equilíbrio entre a verdade e a ilusão, entre a sabedoria trágica da vida e a 

beleza; o velamento da verdadeira realidade, da essência do mundo, pela bela aparência, resultando na 

superação do antagonismo entre verdade e aparência, entre verdade e ilusão.11 

 

 

22  AA  ddeeccaaddêênncciiaa  ddaa  tt rr aaggééddiiaa::   aa  pprr eevvaallêênncciiaa  ddoo  aappooll íínneeoo  ssoobbrr ee  oo  ddiioonniissííaaccoo  

 As transformações espaciais acontecidas nos rituais trágicos – que vão de improvisações em 

lugares abertos à encenação de peças no palco cênico – tiveram importantes influências na cultura 

grega. O ritual dionisíaco, que dá origem à tragédia, era eminentemente popular na Grécia arcaica, 

ligado à memória e à identidade do povo ateniense. Mas essas mudanças na transformação do espaço 

contribuíram para a decadência do gênero, para o esvaziamento do ritual, no Século V. a.C., em 

Atenas. 

 Os rituais trágicos dionisíacos estavam profundamente ligados aos costumes e tradições 

gregas, sendo fundamentais na construção da sua memória e identidade. O espaço trágico – 

inicialmente realizado em locais abertos, limitado depois ao cenário de um espetáculo – tornou-se um 

espaço de realização dos anseios de um povo, fazendo parte de sua identidade. Nietzsche chega a 

afirmar que a decadência da tragédia, acontecida após o socratismo, determina não só a morte de um 

gênero teatral ou de um ritual religioso específico, mas a decadência de toda uma cultura: o extravio da 

identidade grega. 

 Essas mudanças espaciais tiveram influência na memória e na identidade grega, pois, após o 

abandono da sua forma ritual inicial, a tragédia, tornada espetáculo, rapidamente esgotou as suas 

                                                           
11. Em sua obra O nascimento da tragédia Nietzsche estabelece a síntese dos princípios apolíneo e dionisíaco: Apolo não é o contrário 
de Dionísio, mas sim uma unidade, onde um é uma parte distinta do outro. Nietzsche concebe de maneira peculiar a natureza e o destino 
helênico. Não vê entre Apolo e Dionísio uma harmonia mas sim um complexo contínuo de luta, distingue no gênio grego estes dois 
elementos: o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. 
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possibilidades criativas na cultura ateniense. No século V. a.C., depois de Eurípedes, o gênero 

praticamente declina, sem que apareçam outros autores representativos. 

A tragédia grega, depois de ter atingido sua perfeição pela reconciliação da embriaguez e da 

forma, de Dionísio e Apolo, começou a declinar quando, aos poucos, foi invadida pelo racionalismo12 

introduzido por Eurípedes,13 que imprime em suas composições um estilo diferente de seus 

predecessores – Ésquilo e Sófocles. Intrigado com a situação confusa e caótica em que se encontravam 

normalmente mergulhados os personagens míticos, Eurípedes cria uma obra trágica isenta de 

obscuridades e enigmas, uma obra que subverte a visão pessimista da vida, considerada por ele 

injustificável: “Expulsar da tragédia aquele elemento dionisíaco originário e onipotente, reconstruí-lo 

puramente sobre uma arte, uma moral e uma consideração do mundo não-dionisíacos – tal é a 

tendência de Eurípedes, que agora se nos revela com toda a clareza” (Nietzsche, 1992, § 6). 

Nietzsche vê nesta atitude de Eurípedes, um artista peculiar, que não se deixara conduzir nem 

pelo princípio apolíneo, nem pelos instintos dionisíacos, mas sim por uma tendência não-artística que 

pretendia submeter a arte aos princípios da realidade e da consciência, o que leva Eurípedes a condenar 

Ésquilo como mau poeta, por criar sem consciência do que criava, e iniciar uma luta contra as obras de 

Ésquilo e Sófocles, opondo sua representação àquelas tradicionais, questionando seus componentes, 

principalmente o mito, os personagens principais, a estrutura dramática, a música coral e a linguagem. 

Ocorre, assim, uma grande e importante reforma na estrutura da poesia trágica, com a palavra e 

os diálogos sendo submetidos a um objetivo pedagógico que levará o drama a servir de lição exemplar 

de retórica, em que o herói esgrima com argumentos e contra-argumentos, destinados a justificar sua 

ação. Segundo Nietzsche, Eurípedes dá início a uma época racionalista, otimista e superficial, ao tentar 

dissipar a noite profunda, na qual se encontravam mergulhados o mito trágico e a arte cênica que o 

abrigava: com Eurípedes passa a valer a convicção de que o irracional deve ser banido da arte: é 

necessário um prólogo que situe o enredo de forma acessível para o público; a linguagem elevada e 

oracular dos protagonistas é substituída por uma conversação dialética e mundana; cria-se o recurso ao 

Deus ex-machina que intervém providencialmente quebrando a magia da história para conferir-lhe 

inteligibilidade; ilumina-se por fim o mito traduzindo-se os conflitos encenados em termos históricos. 

O que ocorre com a tragédia é reflexo de uma nova época que se inicia sob o espírito socrático. Ao 

pessimismo prático e afirmativo veiculado pela tragédia sucede-se o ‘otimismo da razão’, que acredita 

na cura da infelicidade humana por meio da educação para a virtude. De acordo com Nietzsche, dá-se 

aí o nascimento de valores antinaturais que vão culminar com o passar dos séculos, não apenas na 

                                                           
12. A origem de toda individuação coincidiria, assim, com o dilaceramento do deus, sendo, portanto, fonte de sofrimentos. O coro 
presente nas festividades dionisíacas, constituído por um séqüito de indivíduos transfigurados em personagens seguidores de Dionísio, 
vai, então, a partir da visão de sofrimento do deus, refazer, simbólica e ritualisticamente, o caminho de reconciliação do homem com seu 
trágico destino de retorno à unidade indiferenciada primordial. Essa, aliás, é a direção em que caminha a análise nietzschiana em sua obra 
O nascimento da tragédia, no sentido da afirmação de uma cultura e de sua crença nos poderes da ilusão. 
13. Poeta dramático grego (2480-406 a. C.). 
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decadência da tragédia, mas também na decadência da cultura grega, transformando-a em uma cultura 

que desvaloriza os aspectos trágicos da existência. 

 

  

33  CCoonncclluussããoo::   ccoonnssiiddeerr aaççõõeess  ssoobbrr ee  oo  sseenntt iiddoo  ff ii lloossóóff iiccoo  ddoo  DDiioonniissííaaccoo  ppaarr aa  ooss  GGrr eeggooss  

 É interessante ressaltar o caráter competitivo das representações teatrais gregas, o que 

consistia em uma das forças motrizes da cultura grega: é surpreendente a quantidade de coisas que 

entre os gregos se podem tornar objeto de competição: esporte e beleza corporal, artesanato e arte, 

canto e dança, teatro. O enfrentamento, a competição (agon) parece atrair irresistivelmente os gregos e 

todas as suas festas apresentam algum tipo de competição. A civilização grega tem um caráter 

fortemente público: desde os poemas homéricos, os heróis têm o seu status definido pelos feitos que 

realizaram publicamente, diante de iguais. Os Jogos Olímpicos14 são o exemplo máximo dessa 

compulsão competitiva em festivais religiosos.15  

Essa competição se dá também no plano da relação Apolo-Dionísio: com o dionisíaco, o 

homem grego descobriu que a sua vida não podia ser inteiramente absorvida pela beleza, que veicula a 

ilusão de pairar além de todo devir; o homem, como um filho da terra, tem uma parte que está 

indissoluvelmente ligada ao devir. Apolo, o deus símbolo da racionalidade, da beleza e da inteligência, 

estendeu finalmente seus braços para Dionísio: a tragédia foi a domesticação apolínea dos 

desregramentos de Dionísio. Ao reproduzir frente ao público o inesperado, o passional, imaginava-se 

conter Dionísio, domesticando-o. 

O grego não tem a beleza da arte apolínea como forma de fugir do caráter horripilante da vida, 

como forma de distração ou auto-engano, mas como forma de conseguir retornar do mergulho que faz 

no dionisíaco da existência. A força apolínea irrompe e se dirige à restauração do indivíduo, como se 

fosse o bálsamo terapêutico de um delicioso engano. 

Édipo, Creonte, Prometeu, Antígona e cada uma das figuras trágicas vão viver sob a máscara da 

individuação uma série de peripécias que os levará à queda. A sabedoria trágica diz que tudo o que é 

distinto morre e cai vencido, retornando à indiferenciação original. Mas há uma dignidade na queda, 

pois o herói trágico é uma personagem elevada que procura a identificação dos espectadores. Sua 

queda significa a queda de todos nós, sua derrocada não implica a destruição pura e simples, pois isto 

postularia um pessimismo fechado. Há outra profundidade na sabedoria trágica, pois cada nome, cada 

personagem é apenas uma máscara, um intérprete de Dioniso. 

Na encenação, a queda o tira do centro do palco para que seja logo recolhido no seio do coro, 

do coletivo, regressando assim à totalidade primitiva. Vencido Édipo, confinada Antígona, eles voltam 

                                                           
14. Cujo primeiro registro é de 776 a.C. 
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à unidade do coro. Perante a desgraça do herói, os coreutas lhes falam com carinho e os recebem no 

seio da natureza, para que mais uma vez renasça Dioniso. A música e o coro demonstram que a morte 

e a queda são irmãs gêmeas da vida nova e da floração. 

Assim, a tragédia grega nos oferece uma sabedoria, uma lição: devemos admitir os limites que 

nos rodeiam, mas devemos também afirmar tudo o que podemos a cada instante, sem mediocridade, 

sem meio-querer. Vivendo dessa maneira posicionamo-nos tragicamente no mundo, fazendo de nosso 

caminho uma obra de arte (cf. Barrenechea, 1994, p. 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
15. No caso, em homenagem a Zeus e de caráter pan-helênico, onde não só atletas de várias cidades gregas competiam nas diversas 
provas, mas também poetas e oradores. 
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Abstract: This article aim to analyse the assimilation of the Dionysus’s element of the Greecs, showing 
your importance for the constitution of the greec tragedy, at the same time of the procedure of 
reflexion about the necessity of the Dionysus in a tragyc position in face of the existence, approaching 
done at Nietzsche’s philosophy. 
 

Key-words: greec tragedy, Dionysus, Apollinian. 


