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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar aspectos da religiosidade grega nas canções 

atribuídas à Safo de Lesbos, aristocrata que teria vivido em Mitilene, maior pólis de Lesbos – 

ilha da Grécia –, entre 630 e 580 a. C.. Partimos do impacto do movimento feminista nos 

estudos sobre antiguidade e dos diversos aspectos da religião grega, para discutir os mitos 

presentes nos poemas de Safo enquanto uma forma de atividade espiritual e como um modo 

de transmitir essa tradição e de honrar aos deuses. Além disso, buscou-se também 

compreender melhor o tipo da poesia de Safo, chamada de lírica monódica, que permite que o 

poeta exprima os seus próprios sentimentos. O levantamento feito sobre a estrutura dos 

poemas e sobre a religiosidade nos permitiu pensar também sobre a atuação das mulheres 

nesses espaços e o modo como elas se relacionam com o religioso. 

 

 

 Palavras-chave: Religiosidade Grega – Safo de Lesbos – Lírica Grega. 
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Introdução  

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar aspectos da religiosidade grega nas 

canções atribuídas à Safo de Lesbos. O interesse pelo tema surgiu de uma investigação do 

homoerotismo feminino nos fragmentos de Safo durante a pesquisa de Iniciação Científica 

financiada pelo CNPq em fevereiro de 2016, com a orientação da Profª Drª Renata Senna 

Garraffoni, e, devido a um contato mais aprofundado  na documentação e leituras das 

bibliografias selecionadas, evoluiu para a questão da participação das mulheres no contexto 

religioso do período.  

A maior parte dos trabalhos que se tem sobre a poetisa lésbia tratam do complexo 

ético homoerótico presente em suas canções, sem considerar mais profundamente a dimensão 

sagrada. Além disso, em contato com algumas traduções mais antigas dos fragmentos, 

percebemos que há uma crença de que Safo só poderia ter composto esses poemas em um 

espaço privado e estritamente feminino, sem homens, e com temas que acreditava-se fazer 

parte somente de um universo feminino, como por exemplo, o casamento e o amor. Nossas 

leituras, no entanto, mostraram que há também outras preocupações na mélica de Safo e uma 

série de menção as divindades. Com isso em mente, foi possível levantar algumas questões: 

para quem Safo escreve e canta? Entendendo os poemas enquanto um discurso sobre uma 

experiência do sagrado, que papel que as mulheres poderiam apresentar nos rituais religiosos? 

E o que podemos notar sobre a percepção que tinham de suas divindades, sobretudo as 

femininas? No campo acadêmico, a pesquisa se insere em discussões que refletem acerca da 

história das mulheres e busca contribuir para pluralizar o estudo de mulheres e religiosidade 

na Antiguidade.   

A escolha dos fragmentos dos poemas de Safo se dá por ser uma das poucas fontes 

disponíveis do período a ser composta por uma mulher. A poetisa, segundo os testimonia nos 

documentos que trazem seus poemas, teria sido a única mulher do período cuja composição 

foi aclamada pelos seus contemporâneos e bem recepcionada pelas gerações posteriores, por 

causa de sua métrica e da riqueza literária e filológica de seus versos. A aristocrata, que viveu 

entre os séculos VII e VI a. C. na capital da ilha de Lesbos, Mitilene, também ficou conhecida 

por essas gerações posteriores por dirigir alguns cantos de amor e de cunho sexual para 

mulheres, como mencionado. As testimonia que trazem relatos biográficos a seu respeito – e a 

esse aspecto homoerótico em particular – deu base para a denominação da homossexualidade 
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feminina como “safismo” ou “lesbianismo”. Durante a era cristã, seus poemas – os quais 

acredita-se que preencheriam nove livros – não fez a transição do papiro para o pergaminho 

devido ao seu conteúdo homoerótico. Portanto, quando começaram a serem descobertos nas 

areias do Egito por papirólogos e arqueólogos do século XIX, foram encontrados em seu 

estado fragmentário. 

Esta monografia, também orientada pela Profª Drª  Renata Senna Garraffoni, divide-se 

em três capítulos: no capítulo 1, “Feminismos, religiosidade grega e mulheres nos rituais 

arcaicos”, tratamos do impacto do movimento feminista nas ciências sociais, sobretudo nos 

estudos sobre antiguidade e religiosidade, além de mobilizarmos bibliografias que apresentam 

aspectos da religião grega. No capítulo 2, “Grécia Arcaica – Safo, poesia e música”, 

apresentamos o tipo de poesia do período de Safo e seu contexto denominado Grécia Arcaica, 

dialogando com conceitos da Literatura. No capítulo final, “Os fragmentos”, articulamos a 

análise das canções – divididas pelos temas em comum – com as discussões historiográficas 

do primeiro e segundo capítulos, além de apresentarmos conclusões sobre a interpretação da 

documentação, com o intuito de compreendermos melhor a construção dos discursos 

historiográficos nos estudos clássicos sobretudo no que diz respeito às mulheres na sociedade 

de Safo. 
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1. Feminismos, Antiguidade e Religiosidade Grega 

 

 

 Nesse capítulo buscamos discutir o impacto que o movimento feminista causou na 

produção de conhecimento na História, e seus desdobramentos nas pesquisas sobre a 

antiguidade. Ainda, procuramos debater como essa nova perspectiva foi inserida nos estudos 

sobre religião, principalmente sobre religiosidade grega antiga. Para melhor compreendermos 

os aspectos dessa religião, foram feitos apontamentos sobre os mitos e de parte do 

funcionamento dos rituais. 

 

 

1.1.  E as mulheres? 

 

 

A inclusão do sujeito ‘mulher’ enquanto um objeto de pesquisa histórica é um 

acontecimento causado pelos movimentos sociais – sobretudo o feminista –  que se 

espalharam nas universidades e nas ruas em fins da década de 1960. De acordo com Joan 

Scott, as lutas feministas afetaram a disciplina também pelos esforços de historiadoras que 

começaram a fazer 

  

 
“compilações de dados sobre as mulheres no passado, com suas 

afirmações de que as periodizações tradicionais não funcionavam 

quando as mulheres eram levadas em conta, com sua evidência de 

que as mulheres influenciavam os acontecimentos e tomavam parte 

na vida pública, com sua insistência de que a vida privada tinha 

uma dimensão pública – implicava a negociação de que o sujeito da 

história constituía-se numa figura universal”
1
 

 

 

 Para a historiadora Rachel Soihet, essa movimentação causou desconforto entre 

pesquisadores da disciplina na medida que a inclusão da história das mulheres significava 

afirmar que as reflexões feitas sobre o que merecia crédito no passado eram imparciais e 

estavam incompletas. Mesmo que na História Social a “mulher” fosse considerada nas 

análises sobre seus papeis e contextos, ela era entendida como uma categoria homogênea. 

Assim, nos anos 1970, as feministas definem o “sexismo” e o “patriarcado” (este como 

                                                 
1
 SCOTT, Joan W. “História das Mulheres”. In: BURKE, Peter. A escrita da História: novas perspectivas. São 

Paulo: Ed. da Unesp, 1992, p. 86. 
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sistema de parentesco e transmissão de poder), na medida que lutam por independência 

econômica e intervenção no âmbito das decisões políticas. 

 Contudo, a identidade coletiva recém-apropriada pelo movimento feminista se 

mostrou insuficiente em fins dessa mesma década, provocando mudanças na disciplina 

novamente. A “diferença” se constituiu como problema a ser analisado, visto que a 

sexualidade, raça, classe e etnia
2
 também se tornaram um problema político dentro do 

movimento feminista. Soihet alega que 

 

 
“[...] de uma postura inicial em que se acreditava na possível 

identidade única entre as mulheres, passou-se a uma outra em que 

se firmou a certeza na existência de múltiplas identidades. Também, 

o enfoque na diferença desnudou a contradição flagrante da história 

das mulheres com os pressupostos da corrente historiográfica 

polarizada para um sujeito humano universal.”
3
 

 

 

  Da mesma forma que o sujeito humano masculino tomado como universal foi 

questionado e fragmentado pelas exigências do movimento feminista, essa nova identidade 

sexual criada que fundamentou a união da primeira e segunda onda do movimento das 

mulheres que buscavam uma igualdade em relação aos homens, também foi alvo de críticas, 

na medida as “mulheres” também eram constituídas por grupos sociais diversos (como por 

exemplo as lésbicas, negras, proletárias, etc). 

Vale ressaltarmos que, antes do impacto dos movimentos feministas e dos movimentos 

sociais de modo geral das décadas de 1960 e 1970, Soihet afirma que historiadores 

organizaram pesquisas sobre as mulheres como objeto de estudo, tais como Michelet, no 

século XIX. Contudo, o historiador reproduzia as ideias e perspectivas de seu tempo, 

associando o feminino com o âmbito privado, pois, naquele período, a presença de mulheres 

no espaço público – local de exercício da política, do trabalho, dos homens – era visto como 

algo que poderia desequilibrar a história
4
. Vale ressaltar que o espaço público era uma das 

preocupações centrais de historiadores e outros cientistas do século XIX
5
. 

Já no século XX, com a escola dos Annales, Marc Bloch e Lucien Febvre, a princípio, 

buscaram fazer a história dos seres vivos, do cotidiano, ao invés de propor uma história 

                                                 
2
 SOIHET, Rachel. “História, mulheres, gênero: contribuições para um debate”. In: AGUIAR, Neuma (Org). 

Gênero e Ciências Humanas: desafio às ciências desde a perspectiva das mulheres. Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos 

Tempos, 1997, p. 97. 
3
 Idem, p. 97. 

4
 Ibidem, p. 97. 

5
 Ibidem, p. 97. 



11 

universal e racional
6
, dando abertura para uma história das mulheres nas décadas posteriores. 

Essas ideias, de acordo com Peter Burke
7
, marcaram a historiografia francesa pela proposta da 

chamada Nouvelle Histoire (“Nova História”), que buscava questionar a escola metódica, 

instituída desde o século XIX e na qual predominava a narrativa de fatos do passado 

delimitado por uma cronologia progressista e evolucionista, focada somente na política. As 

obras, dentro da proposta de modelos totalizantes, como por exemplo as mentalidades e a 

longa-duração, eram inovadoras no elenco temático, além de dialogar com outras disciplinas 

que estavam em emergência no período, tais como a sociologia, a linguística, a psicologia, a 

geografia, a economia e a antropologia. 

Voltando à década de 1960, além dos movimentos sociais, novas correntes 

historiográficas ganharam força, dialogando com as pesquisas dos filósofos Michel Foucault e 

Jacques Derrida. O conhecimento histórico então, passou a ser encarado como algo relativo, 

“tanto a uma determinada época do passado, quanto uma dada situação do historiador no 

tempo, o qual procura interpretar os processos de mudança através de um conhecimento 

dialético”, nas palavras de Soihet
8
. Os grupos sociais que haviam sido excluídos da história – 

tais como os camponeses, operários, escravos, entre outros – e as suas identidades coletivas se 

tornaram uma preocupação para pesquisadores das correntes revisionistas marxistas da 

história social. Com essa pluralização no eixo temático da disciplina, as mulheres se tornaram 

então um objeto e sujeito da pesquisa histórica. A atenção dada ao micro contexto e ao macro 

possibilitou a “história do cotidiano, dos papeis informais e das mediações sociais – 

elementos fundamentais na apreensão das vivências desses grupos, de duas formas de luta e 

de resistência”
9
. Assim, a aparição do feminino ganhou espaço também com a emergência de 

novos campos, como a História Cultural, e o diálogo com outras disciplinas tais como a 

Antropologia, a Literatura, Psicanálise; ampliando os estudos desses novos objetos.  

O primeiro trabalho que tratou da opressão da mulher ao longo da História foi o da 

historiadora americana Mary Beard, nos anos 1940 – “Women as Force in History”. Segundo 

Soihet, para Beard, as raras referências à mulher nos estudos históricos se deveu ao fato de 

que os historiadores não tinham interesse em estudá-las. Eles acreditavam que não era falta de 

interesse por parte dos homens que integravam a disciplina, mas sim porque as mulheres 

                                                 
6
 Ibidem, p. 98. 

7
 BURKE, Peter. A escola de Annales (1929-1989). São Paulo: Unesp, 1997, p. 7. 

8
 SOIHET, Rachel. “História, mulheres, gênero: contribuições para um debate”. In: AGUIAR, Neuma (Org). 

Gênero e Ciências Humanas: desafio às ciências desde a perspectiva das mulheres. Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos 

Tempos, 1997, p. 98. 
9
 Idem, p. 99. 
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estavam ausentes na participação em grandes acontecimentos políticos e sociais. Com essa 

alegação, podemos notar que tipo de acontecimento ou atuação histórica era valorizado no 

período. Em “O Segundo Sexo”, de Simone de Beauvoir, a escritora argumenta que essa 

ausência de participação ou atuação política é causada pelo fato da mulher ter sido obrigada a 

viver em função do outro, a serviço patriarcado e sem autonomia, sujeita ao homem, o 

‘verdadeiro’ agente da História (ao menos era assim considerado).  

No que diz respeito aos estudos de mulheres na antiguidade, temos a publicação de 

Sarah Pomeroy, “Goddesses, Whores, Wives and Slaves – Women in Classical Antiquity”, em 

1975. Até então, a historiadora Nancy Sorkin Rabinowitz, em seu trabalho “Feminist Theory 

and the Classics” reclama de uma exclusão historiográfica por parte de pesquisadores nos 

Estudos Clássicos, visto que o campo é bem conservador no que tange a questões relativas a 

gênero, a etnicidade e classes sociais
10

. Pomeroy fala das dificuldades em encontrar fontes 

que falem sobre as mulheres, pois sua maioria eram literárias e arqueológicas. Além disso, a 

maior parte da literatura produzida que faz referência as mulheres foram escritas por homens, 

contudo, é possível perceber os papeis e status legal que as mulheres tinham na sociedade 

romana, por exemplo. Ademais, Pomeroy reitera que é preciso reconhecer que o 

conhecimento de História Antiga é, na maior parte, o estudo sobre os grupos dominantes e, 

por isso, é necessário ter em mente que as mulheres que aparecem na literatura da antiguidade 

são parte de grupos abastados ou grupos de intelectuais reconhecidos. Em 1996, a historiadora 

americana Ellen Greene editou duas coletâneas de artigos (“Reading Sappho: contemporary 

approaches” e “Re-reading Sappho: reception and transmission“) para tratar da questão das 

construções narrativas sobre Safo de Lesbos, dando atenção em particular as discussões sobre 

sexualidade. No Brasil, podemos mencionar a coleção “Amor, desejo e poder na Antiguidade: 

relações de gênero e representações do feminino”, organizada por Pedro Paulo Abreu Funari, 

Lourdes Conde Feitosa e Glaydson José da Silva, na qual reúne pesquisas sobre o Egito 

Antigo, Grécia e Roma. 

Até 1970, as historiadoras e o movimento feminista debatiam sobre a questão da 

passividade feminina frente a opressão pela sociedade patriarcal. Para Soihet, o conceito de 

patriarcado limita o protagonismo das mulheres enquanto “sujeitos políticos ativos e 

participantes na mudança social”, colocando-as como vítimas. Todavia, uma outra perspectiva 

situava as mulheres como rebeldes, dotadas de agência e resistindo às proibições impostas. 

Como exemplo, temos os trabalho das historiadoras Michelle Perrot (“Os excluídos da 

                                                 
10

 Em relação à essa coletânea ver: FUNARI, Pedro Paulo Abreu, “Resenha de Feminist Theory and the 

Classics”, in Cadernos PAGU, Unicamp, 3, 1994, pp. 267-272.   
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história: operários, mulheres e prisioneiros”), em 1988, e Natalie Zemon Davis, (“Culturas do 

povo: Sociedade e cultura no início da França Moderna”) em 1990
11

.  

Frente a essa dicotomia “vítima ou rebelde”, um novo foco foi dado considerando 

outras concepções de poder para entender a atuação das mulheres. Os trabalhos de Michel 

Foucault
12

 sobre as relações de poder impactaram na investigação histórica, principalmente 

sobre a participação feminina. O termo “gênero” estava sendo utilizado por feministas 

(americanas, a princípio) desde a década de 1970 para questionar as práticas ou repetições 

coercitivas que ocultam a dimensão histórica e contingente da diferença sexual, que se afirma 

como natural. Scott alega que, o movimento feminista, então, rejeitando o determinismo 

biológico, passa a se pautar na relação entre homens e mulheres
13

. A ideia é que essa categoria 

transformasse profundamente os estudos de História (e de todas as disciplinas), dependendo 

de como fosse desenvolvida. Ou como Soihet afirma: 

 

 
“[...] na construção dessa nova História torna-se fundamental a 

articulação do gênero com a classe e a raça. O interesse por estas 

categorias assinala não apenas o compromisso dos historiadores 

com uma História que inclua a fala dos oprimidos, mas também que 

esses pesquisadores consideram que as desigualdades de poder se 

organizam, no mínimo, conforme estes três eixos.”
14

  

 

 

Isso supõe uma quebra com as noções binárias de feminino e masculino, como se 

fossem categorias fixas e a-históricas que, como vimos, foram legitimadas pelo discurso do 

natural. Além disso, deslocava a categoria “mulher”, uma vez que o conceito implicava, na 

maior parte, em um padrão de mulher hétero, branca e de classe média, e marginalizava outras 

especificidades. Essa questão da diferença dentro da diferença colocou o “gênero” como uma 

categoria de análise. Nesse sentido, Scott defende a proposta de que historiadores criem um 

saber teórico para ultrapassar os usos descritivos do gênero, com o intuito de mudar os 

paradigmas históricos existentes. Para ela, a criação da história das mulheres teve um 

acolhimento inicial por parte dos historiadores, mas após um tempo ela ficou em domínio 

                                                 
11

 SOIHET, Rachel. “História, mulheres, gênero: contribuições para um debate”. In: AGUIAR, Neuma (Org). 

Gênero e Ciências Humanas: desafio às ciências desde a perspectiva das mulheres. Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos 

Tempos, 1997, p. 100. 
12

 BURKE, Peter. A escola de Annales (1929-1989). São Paulo: Unesp, 1997, p. 69. 
13

 SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. 1989, p. 7. 
14

 SOIHET, Rachel. “História, mulheres, gênero: contribuições para um debate”. In: AGUIAR, Neuma (Org). 

Gênero e Ciências Humanas: desafio às ciências desde a perspectiva das mulheres. Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos 

Tempos, 1997, p. 101. 
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separado na disciplina. Domínio este no qual só as mulheres atuavam e os homens 

continuaram a ignorar.  

Isso, no entanto, não afetou os conceitos dominantes e seu poder dentro da disciplina 

de história. Scott afirma que é preciso analisar não só a história do passado, mas também as 

práticas históricas atuais
15

. Para a historiadora americana, a categoria de gênero é aplicada 

somente no domínio em que as relações entre os sexos são explícitas, como a família, 

mulheres, crianças, por exemplo, não entrando na área do político e do poder
16

. Como o 

gênero é usado para denotar as relações de poder e possibilita sua compreensão nas diversas 

formas de interação humana, Scott propõe que o termo seja aplicado de forma política na 

análise histórica. Vale ressaltar que, até então, questões referentes ao governo e estado-nação 

eram pouco explorados com essa perspectiva. A categoria é uma das referências recorrentes 

pelas quais o poder político pode ser questionado, concebido e legitimado, se pautando na 

oposição homem/mulher.  

Scott afirma que devemos ter uma autocrítica constante nas metodologias de análise de 

nossa profissão – e  pensar nos processos como instâncias interconectadas e que não podem 

ser separadas. Como alega Margareth Rago
17

, alinhada ao pensamento de Scott, a experiência 

histórica e cultural diferenciada das mulheres e a busca delas por novas linguagens, conseguiu 

afetar a produção do conhecimento científico. Não rompeu com os modelos dominantes, mas 

apresentou novas abordagens de articulação e “novos significados na interpretação do 

mundo”
18

, como por exemplo, a crítica à racionalidade burguesa marxista que não considera 

sua dimensão sexualizada
19

.  

Assim como as revoltas da segunda metade do século XX mencionadas causaram 

impactos no sistema educacional e em suas formas de produção e transmissão de saber, 

transformando a opressão em uma perspectiva crítica sobre o poder, faz-se necessário que 

cada vez mais busquemos analisar além de “diagnósticos” mecanizados e julgamentos 

embasados por valores previamente concebidos para identificar a profundidade das relações 

sociais e de gênero, para não cairmos na superficialidade das demandas expostas a nossa 

profissão, e explicar como as mudanças ocorrem ao invés de ficarmos centrados em origens 

únicas. 

                                                 
15

 SCOTT, Joan W. “História das Mulheres”. In: BURKE, Peter. A escrita da História: novas perspectivas. São 

Paulo: Ed. da Unesp, 1992, p. 103. 
16
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 RAGO, Margareth. “Epistemologia feminista, gênero e história”. In: GROSSI, M. e outras (org.). Masculino, 

feminino, plural. Florianópolis, Editora das Mulheres, 2000, p. 3. 
18

 Idem, p. 11. 
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Embora haja resistência por parte dos historiadores em aceitar o campo de história das 

mulheres e da perspectiva de relações de gênero, marcados pelas permanências da história 

política nos moldes iluministas, vimos que essa nova retórica da diferença conseguiu provocar 

uma inflexão nas disciplinas tradicionais. As exigências refletiram na historiografia e 

historiadores das mulheres buscaram fontes nas quais era possível perceber a atuação 

feminina em todos os campos da disciplina. De acordo com Rago, como o conceito das 

ciências humanas tem um forte fator identitário, o mundo privado foi considerado como 

pouco importante no imaginário ocidental. Porém, com essas novas revisões historiográficas, 

o poder político não é mais visto como um domínio exclusivo do âmbito público, 

desconectado do privado, uma vez que há inúmeras relações poder possíveis dentro dessa 

esfera. A saber: o poder sobre outras mulheres, o poder social, poder maternal, entre outras 

estratégias consideradas no universo feminino, que podem ser vistos como um complexo de 

contrapoder. 

Soihet afirma que é preciso olhar as mulheres para além da classe e do sexo dominante 

ou somente pela diferença sexual: é preciso considerar as alianças, o consentimento, e 

negociações por parte das mulheres, ou seja, atentar para os mecanismos culturais 

(contextuais) que afirmam ser da ordem biológica e natural a divisão dos papeis e das 

funções. Isso não quer dizer que aceitar a dominação implica em negar ou excluir as atuações 

e manipulações dos dominados. É preciso considerar as ações de resistência e subversão, a 

reapropriação de mecanismos dos dominadores que a história do cotidiano e ou de estudos 

sobre a religião, por exemplo, podem mostrar. A opressão e a resistência aos padrões culturais 

se tornaram objeto de análise. 

 

 

1.2.  Perspectiva feminista nos estudos sobre religiosidade 

 

 

Como foi visto, a crítica feminista aos sistemas de produção de conhecimento 

pluralizou o estudo da história – e, portanto, os campos de história antiga e história das 

religiões também foram impactados. Ainda que a área de história das religiões tenha sido 

menos afetada por esses movimentos se comparada às outras, como afirma Sian Hawthorne, 

acadêmicas feministas buscaram dar visibilidade analítica para mulheres e suas experiências 

com tradições religiosas. Segundo a autora, o sujeito “humano” do discurso religioso, em 

geral, também se refere apenas ao homem, branco, sem diferenciar a classe, a raça, a idade ou 
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a sexualidade. O que é dito “neutro”, “objetivo” e “racional”, sobretudo nas fontes e textos 

sobre religião, é masculino. Nesse sentido, a preocupação em comum desses movimentos em 

promover programas teóricos, metodológicos, práticos e políticos que denunciem o lugar 

secundário ocupado pelas mulheres possibilitou uma teologia feminista, a qual revisitou (e 

ainda revisita) metodologias tradicionais pensando a diferença, deu ênfase numa experiência 

religiosa feminina. Ademais, a rejeição de descrições essencialistas do feminino e masculino 

permitiu a crítica de símbolos, narrativas e discursos religiosos patriarcais
20

. 

De acordo com Vanda Zajko, cultos restritos somente a mulheres são um nicho de 

pesquisa para aqueles que buscam mulheres autodeterminadas em contextos antigos. Segundo 

a autora, diversos estudos da antropologia alegam que mulheres de comunidades pré-literárias 

estavam envolvidas na criação, no recontar e na transmissão dos mitos de um modo diferente 

e subversivo. Alinhada ao pensamento de Zajko sobre a importância de resgatar a relação de 

mulheres com o religioso, Hawthorne concebe a história das mulheres e os estudos de gênero 

enquanto ferramentas úteis para superar paradigmas metodológicos, conceitos e teorias 

tradicionais possibilitam nos estudos de religião: identificar funções androcêntricas; recuperar 

a história religiosa das mulheres; criticar e transformar conceitos estabelecidos, referentes à 

noções androcêntricas em subjetividade humana; rejeitar modelos acadêmicos excludentes; 

pesquisas autorreflexivas sobre hipóteses e obrigações ideológicas a fim de evitar a afirmação 

de novas ortodoxias
21

.   

Com isso, os mitos clássicos que costumam ser reinterpretados por filósofos e 

teólogos como alegorias ou manismo, ao invés de terem rejeitado histórias ofensivas para a 

nossa época, também são reinterpretados por correntes feministas. Assim, da mesma forma 

que Hawthorn, Zajko alega que a apropriação de narrativas religiosas e, nesse caso, dos mitos 

clássicos, é feita com o intuito de responder questões do presente. Nesse sentido, os mitos são 

vistos para intelectuais feministas como um lugar onde as mulheres prosperam e se 

comportam de modo interessantes.  

Vale ressaltar que as figuras femininas (divindades ou mortais) que aparecem nos 

mitos foram usadas para tentar entender como era a vida das mulheres: em narrativas míticas 

de realização individual, é possível perceber tanto elementos da vida de mulheres enquanto 

um sujeito histórico quanto da mentalidade grega sobre elas. A obra de Sarah Pomeroy, 

mencionada anteriormente, é um exemplo disso. Pomeroy inovou nas pesquisas sobre a 

mulher na sociedade grega antiga e também na romana. O livro, considerado o primeiro 
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trabalho em estudos clássicos que adotou a perspectiva feminista, tenta retratar o cotidiano 

das mulheres desde o Dark Ages da Grécia, passando pelos períodos helenístico e romano. 

Para isso, a autora também dedica um capítulo para analisar as divindades gregas, sobretudo 

as femininas, a fim de comparar seus atributos com a condição de mulheres reais da 

Antiguidade.  

Um capítulo da obra de Pomeroy é dedicado aos deuses e as deusas dos gregos. Para a 

autora, os mitos são uma forma dos homens estabelecerem uma ordem simbólica para o 

universo deles, além de ser uma fonte que revela um pouco da relação entre as mulheres e os 

homens. Nesse sentido, a realidade externa dos mitos podem contribuir para o estudo da 

história das mulheres. Sabe-se que os mitos não possuem uma data inaugural e que foram 

sistematizados e recontados por poetas
22

.  

Pomeroy aponta a misoginia como um fator que fez o poeta arcaico Hesíodo organizar 

divindades malignas e trevosas e suas crias monstruosas no governo das primeiras gerações e 

a serem destronadas por Zeus, o civilizador (reinado de Zeus é patriarcal, na concepção de 

Pomeroy). As deusas representariam o arquétipo de humanas, vistas pelos homens. Para ela, 

pesquisas sobre o culto permite identificarmos as relações que as mulheres mortais tinham 

com suas deusas, e relações entre homens e mulheres. 

 Para Zajko, as feministas se voltam ao mito porque o consideram um discurso 

poderoso na conceituação das mulheres nas culturas do Ocidente
23

. Ainda, as releituras dos 

mitos sob uma perspectiva feminista mostram a participação das mulheres nos processos 

históricos e agregam na luta para mudar as assimetrias de gênero. Para a autora, a produção de 

textos literários sobre os mitos podem ser apenas descritivas; interpretativas e de apropriação. 

No caso do feminismo, além de incorporar tradições e outras perspectivas, os elementos de 

cultura literária denotam relações de gênero, por “combinar uma fluidez imaginativa com uma 

força autoritária”
24

. Assim, os mitos apropriados podem ser reinterpretados e reescritos sob 

uma ótica libertadora ou opressiva para as mulheres. Nesse sentido, o que era descrito como 

um papel negativo de uma mulher nas narrativas originais, pode ser revisto como algo 

positivo. Pensando em termos contemporâneos, o trabalho de escritoras que se apropriam e 

reescrevem mitos (e não necessariamente só os clássicos) podem revelar aspectos da 
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experiência feminista atual. Sobre isso, Zajko afirma que: 

 

 
“Os compromissos feministas com o mito assumiram 

muitas formas - as leituras de libertação otimistas 

certamente não são as únicas leituras possíveis do mito que 

podem ser rotuladas como feministas - e foram moldadas 

pela evolução do pensamento sobre sexo e gênero em um 

amplo espectro cultural. Também não existe um consenso 

sobre o que constitui a libertação: pode-se argumentar, por 

exemplo, que a exposição estrutural do duplo vínculo, a 

"armadilha de aço" do patriarcado, é potencialmente 

libertadora. Mas invariavelmente no coração desses 

compromissos está a idéia de que o mito clássico possui 

uma enorme autoridade cultural e operou, em sua maior 

parte, para perpetuar a opressão das mulheres”
25

. 

 

 

As narrativas e reinterpretações servem para fins ideológicos próprios, pois, as 

mulheres nos mitos, apesar de serem lidas enquanto objetos de acontecimentos ruins, são 

também movimento e fonte de inspiração. Os esforços feministas no âmbitos dos estudos 

religiosos visam desconstruir o poder dos mitos do passado que continuam a estruturar a 

experiência e identidade das mulheres no presente. As interpretações de mitos mudaram sob a 

influência das novas conceituações e configurações dos estudos de gênero e sexo, mas 

também os mitos clássicos contribuíram para o pensamento feminista nas áreas de política, 

filosofia, história e teoria da ciência
26

. Portanto, é pertinente explicarmos agora sobre algumas 

especificidades da religião grega arcaica de um modo geral e da atuação das mulheres nos 

mitos e nos rituais. 

 

 

1.3.  A religião grega 

 

 

Da mesma forma que a noção de ‘mulher’ é variável de acordo com os momentos 

históricos, o conceito de mito também se configura como uma construção imaginativa e 

                                                 
25
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engagements is the idea that classical myth possesses huge cultural authority and has operated, for the most 

part, to perpetuate the oppression of women”(ZAJKO, Vanda: 2008, p. 396). Tradução livre da autora. 
26
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social. Para analisar as canções de Safo, faz-se necessário compreendermos os elementos de 

culto da religião grega que chegaram até nós. Diferentemente do cristianismo, judaísmo ou 

islamismo, a religião grega não tem nenhum documento de revelação e/ou fundadores. Somos 

apresentados a ela pelos seus mitos e pelos rituais.  

Segundo o mitólogo Joseph Campbell,  a percepção e compreensão do indivíduo e sua 

autoconsciência enquanto tal e a “consciência de que ele próprio e todos aqueles a quem ele 

cuida um dia irão morrer”
27

 é que define a mitologia. Para ele, de um modo geral, os mitos 

configuram um complexo de narrativas passadas de geração em geração que visa a 

necessidade de transcender a mortalidade reconhecida – e são pertencentes à dimensão 

coletiva e cívica. Por isso, a inevitabilidade da morte e o desejo de manter a durabilidade da 

ordem social foram simbolicamente combinadas com a mitologia, e configuram, assim, a 

força nuclear estruturadora dos ritos e, portanto, da sociedade.  

  Mircea Eliade define o mito enquanto um modo de contar uma história sagrada, ou de 

“um acontecimento primordial que teve lugar no começo do Tempo”
28

. Esse contar do sagrado 

equivale a revelar um mistério, pois as personagens do mito não são seres humanos: são 

deuses ou herois civilizadores. Por esta razão as narrativas constituem mistérios: o homem 

não poderia conhecê-los se não lhe fossem revelados. O mito é pois a história do que se 

passou em uma época na qual os deuses ou os seres divinos realizaram feitos no começo dos 

tempos
29

. Assim, funda uma verdade absoluta, e sempre narra uma criação, e fala de uma 

realidade, de algo que aconteceu realmente e que deve servir de exemplo à humanidade, ainda 

que nem todo comportamento dos deuses fosse desejado. Contudo, no caso dos gregos, o 

historiador Jean-Pierre Vernant afirma: 

 

 
“O politeísmo grego não repousa sobre uma revelação; não há nada 

que fundamente, a partir do divino e por ele, sua inescapável 

verdade; a adesão baseia -se no uso: os costumes humanos 

ancestrais, os nómoi. Tanto quanto a língua, o modo de vida, as 

maneiras à mesa, a vestimenta, o sustento, o estilo de 

comportamento nos âmbitos privado e público, o culto não precisa 

de outra justificação além de sua própria existência: desde que 

passou a ser praticado, provou ser necessário. Ele exprime o modo 

pelo qual os gregos regulamentaram, desde sempre, suas relações 

com o além. Afastar-se disso significaria já não ser completamente 

si mesmo, como ocorreria a alguém que esquecesse de seu 

idioma”.
30
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Segundo Eliade, o sagrado, entendido como o tempo dos deuses, o qual foge à duração 

temporal quantitativa, é compreendido pelo homem em oposição ao que é do domínio do 

profano. Em outras palavras, o mundo humano. Tempo sagrado é relacionado às festas, na 

medida que elas simbolizam a recuperação de um tempo repetível. Assim, a ciência das 

religiões tem por intuito identificar e decifrar as modalidades do sagrado, e como seres 

humanos se relacionam num mundo cheio de valores religiosos
31

. Vernant, no entanto, afirma 

que na religião grega não há essa separação do sagrado e do mundano, visto que os próprios 

deuses vieram com e depois da criação do universo:  

 

 
“Há, portanto, algo de divino no mundo e algo de mundano nas 

divindades. Assim, o culto não pode visar a um ser radicalmente 

extramundano, cuja forma de existência não tenha relação com nada 

que seja de ordem natural, no universo físico, na vida humana, na 

existência social. Ao contrário, o culto pode dirigir-se a certos 

astros como a Lua, à aurora, à luz do Sol, à noite, a uma fonte, um 

rio, uma árvore, ao cume de uma montanha e igualmente a um 

sentimento, uma paixão (Aidós, Éros), uma noção moral ou social 

(Díke, Eynomía)”.
32

 

 

 

Por isso:  

 

“A tarefa do historiador é identificar o que a religiosidade dos 

gregos pode ter de específico, em seus contrastes e suas analogias 

com os outros grandes sistemas, politeístas e monoteístas, que 

regulamentam as relações dos homens com o além”.
33

  

 

 

Para Zajko, o mito é história e explicação de um discurso e, se formos tratá-lo como 

religião, é preciso contextualizar o material no qual ele foi encontrado. Se o tratarmos como 

parte do pensamento ocidental, devemos considerar a construção de seus símbolos e 

psicologia, e tecer pesquisas sobre sua recepção e seus usos
34

. Considerando-os como religião 

– nesse caso, a dos gregos antigos e arcaicos – podemos encarar os mitos como um conjunto 
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de narrações tradicionais
35

 que busca compreender a realidade. Ademais, é também uma 

“forma explícita de atividade espiritual na medida que dá fundamento aos rituais sagrados 

por tratar dos deuses”
36

. A declamação de poesias, por exemplo, além de conferir uma forma 

sólida e impressiva a cada um dos mitos, é uma “parte constitutiva e imprencindível das 

celebrações em honras aos deuses”
37

.  

No entanto, é impossível verificarmos a reação de uma coletividade sobre o mito e, 

portanto, o ritual é uma fonte importante para nos aproximarmos desse pensamento, mas 

devemos ter em mente que os significados que ele tinha para a comunidade é nebuloso. Pela 

definição Burkert (1993), o ritual para os gregos da época arcaica e clássica: 

 

 
“[...] é um programa de ações demonstrativas que é fixado 

de acordo com o tipo de execução, frequentemente, em 

função do lugar e da altura, e que é <sagrado> na medida 

em que toda a omissão ou interferência desencadeiam um 

profundo temor e implicam sanções”.
38

 

 

 

 É uma forma de comunicação e vínculo que fundamenta e assegura a solidariedade do 

grupo fechado. Zajko completa: o mito e o ritual podem ser considerados como uma forma 

complementar de expressão, pois os ritos são ações que representam o que está articulado em 

palavras. Se pensarmos em sua dimensão opositora, o mito corresponde ao que é explícito e 

absoluto enquanto o ritual, equivale o implícito e temporário. Assim, no ritual sagrado, nesse 

caso, há a exortação dos deuses. Estes são encarados, tanto para Vernant quanto para Burkert 

como forças invisíveis presentes na natureza, as quais são citadas como algo pessoal que se 

encontra perante à humanidade.  

Além disso, os rituais não são apenas um pensamento, mas um sistema 

pseudolinguístico, “a par e antes da língua falada”
39

. Pode ter a função de formar grupos, de 

solidarização ou disputa. É, portanto, uma instituição coletiva, da qual os indivíduos não 

querem ficar à margem. Para Eliade, é pelos rituais que a existência humana é salva da morte, 

e do nada, já que por causa delas os mortais participam do sagrado periodicamente na 
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presença dos deuses. Ademais, no pensamento de Eliade, é aqui que a dimensão do sagrado é 

analisada, na medida que constituem exemplos para as atividades humanas, pois revela o real, 

o eficaz, e fixa “modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas 

significativas: alimentação, sexualidade, trabalho, educação, etc”.
40

 Burkert também alega 

que a função social do ritual é delimitar o sagrado e as formas de vivências nele, em oposição 

ao profano. A presença de situações opositoras costumam ser encontradas nas evidências de 

situações ritualísticas, como por exemplo trevas/luz, imobilidade/movimento, som/silêncio. 

Ainda, segundo Burkert, mesmo que os gregos soubessem que sua consumação não tem 

garantia, o ritual: 

 

 
“forja situações de angústia para depois as ultrapassar, conduz ao 

temor primordial do ser exposto à solidarização e consolidação do 

estatuto, ajudando deste modo a ultrapassar verdadeiras situações 

de crise, substituindo a apatia cativa da realidade pela atividade 

divergente”.
41

 

 

 

Vale ressaltar que nas fontes literárias que fazem menção sobre ações ritualísticas, 

principalmente os poemas (incluindo os de Safo), são identificadas por meio das preces. 

Pensando a relação que os gregos tinham com os seus deuses, para cada ato ou atividade de 

devoção – após o silêncio sagrado – há palavras certas a serem pronunciadas: boa palavra 

(eufemia) e palavras grosseiras, injustas ou de prejuízo (blasfemia). É uma ação 

intrinsecamente dependente do ritual, no qual se oferece vinho, grãos de incenso nas chamas. 

É importante frisarmos que não há formas litúrgicas de preces ou hinos na tradição grega. 

Como veremos em alguns fragmentos de Safo, cita-se os deuses principalmente em situações 

de angústia, excitação, admiração, ira, entre outros e, após o início da prece, é dito o nome da 

divindade ou seu(s) epíteto(s). Geralmente é citado os locais favoritos de permanência (ou de 

onde é possível ouvir os pedidos) da deidade e é definida a sua esfera. Assim, justifica-se o 

chamado e demonstra-se uma relação de amizade com a deusa ou deus invocado e também 

expõe-se outros momentos em que ela ou ele atendeu o pedido. Ressaltamos aqui que era 

comum fazer orações pedindo pela destruição ou prejuízo de outros entre os gregos.
42

  

No que diz respeito às mulheres, Zajko reitera que os cultos restritos somente a elas 

são buscados por pesquisadores que visam encontrar seus atos em contextos antigos. A autora 
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afirma que há crenças de uma partipação feminina ativa nos rituais, ainda que suas funções 

fossem diferentes daquelas dos homens. 

Segundo a pesquisadora Christina A. Clark, que  utiliza o uso da categoria de gênero 

empregado por feministas para denunciar relações do corpo com identidade, linguagem e 

poder, analisa a tradição grega sobre a diferenciação entre homens e mulheres e seus papeis na 

socidade. Clark afirma que o pensamento grego estabelece homens e mulheres mortais como 

uma raça diferente, concebida em tempos distintos e com propósitos distintos. O mito de 

Pandora, por exemplo, representa essa crença, tendo em vista que ela foi criada como uma 

arma para ser usada contra o titã Prometeu
43

. Esse mito relaciona à mulher ao nascimento e à 

morte, pois foi Pandora que abriu a caixa que liberou todos os males para o mundo dos 

homens. Seu corpo, e o corpo das mulheres em geral, por ser mais poroso do que dos homens, 

foi considerado como um vetor de poluição. Supunha-se que essas aberturas no corpo 

feminino estavam suscetíveis à influência de elementos extra-humanos, ou qualquere 

influência externa, por não ser firme e estável como o homem: mudavam de forma na 

gravidez, “vazavam” pela menstruação e pelas lágrimas causadas pela emoção desenfreada. 

Por esses motivos, acreditava-se que ela tinham que ser limitadas por alguém, por não terem 

capacidade de se limitarem sozinhas. Nesse sentido, a segregação de gênero na Grécia antiga 

que limita o acesso da mulher ao espaço público estaria embasada nesse mito, e no 

pensamento de que o corpo é visto como a imagem da sociedade e um microcosmo do 

universo. 

Por isso, segundo a autora, a mulher era encarregada dos ritos funerários, responsável 

por preparar o cadáver e performar lamentos. Clark afirma que as mulheres, em grupos, 

pareciam agir de forma mais direta com os deuses do que os homens faziam (contudo, isso 

também era em prol dos homens).  Nesse ritual em específico, era aceitável que elas tivessem 

mais ação. Para a autora, essas ideias sobre o corpo afetavam também os pormenores em 

outros rituais, uma vez que elas tinham que ter um comportamento não-verbal, sendo a 

comunicação feita pelas vestimentas, voz, gestos, postura, uso do espaço, e objetos que 

indicassem o gênero e status religioso (sacerdotisa ou sacerdote, por exemplo)
44

. Hoje no 

entanto, as descobertas de cultura material e outras fontes literárias, como apontado por 

Pomeroy, exibem que mulheres de camadas sociais mais baixas tivessem mais acesso aos 

eventos do espaço público.  

  Em vista disso, no capítulo a seguir, trataremos sobre a vida de Safo no contexto da 
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Lesbos arcaica e sobre as discussões que discorrem acerca da conexão que a poesia mélica 

tem com a tradição religiosa, além de sua estrutura, propósitos e modos de performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

2. Grécia Arcaica – Safo, poesia e música 

 

 

Antes de adentrarmos nas discussões a respeito da poesia lírica grega de Safo e sua 

relação com as questões religiosas, buscamos explicar um pouco do contexto que possibilitou 

a existência escrita dessa criação poética. Da mesma forma, também explicamos o que era 

considerado como parte da “Grécia” nesse contexto e ao quê essas periodizações (“antiga”,  

“arcaica”, por exemplo) se referem. 

 

 

2.1. O período arcaico grego 

 

 

 Safo de Lesbos, segundo os testemunhos que acompanham seus fragmentos, foi uma 

aristocrata que teria vivido na principal cidade da ilha de Lesbos, Mitilene, entre fins do 

século VII a. C. e início do século VI a. C. O fragmento 1 do Papiro de Oxirrinco 1800 (do 

século II ou início do III d. C.)
45

 afirma que a autora era filha de Escamandro e Cleis, tinha 

três irmãos (dois dos quais são mencionados em algumas de suas canções) e uma filha 

também chamada Cleis. Os relatos ainda afirmam que foi exilada na Sicília junto com o seu 

grupo aristocrático por causa de conflitos políticos. Além disso, Safo também foi a única 

mulher na Grécia Arcaica cujos poemas foram aclamados por seus contemporâneos e bem 

recepcionados pelas gerações posteriores. O geógrafo e filósofo grego Estrabão (século I a. C. 

– I d.C.) não reconhece nenhuma outra mulher que se aproxime de Safo na questão de sua 

poesia
46

. Platão, inclusive, a chamou de “décima musa” devido à riqueza de seus poemas. 

Quanto à produção da sua obra, Sarah Pomeroy afirma que 

 

“Safo parece ter sido a líder de um círculo fechado de jovens 

mulheres de classe alta em Lesbos (daí o termo moderno 'lésbicas'), 

que compartilharam suas vidas por um breve período antes do 

casamento. O pouco que sobreviveu de sua poesia é em grande 

parte canções solos, muito pessoais, cujo tema principal é o amor 

erótico entre as mulheres. Além da poesia solo, Safo escreveu 

canções de casamentos (epitalamia) a serem realizadas por coros de 

meninas jovens”
47

. 
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Essas canções de cunho erótico para outras mulheres, junto com as testimonia que 

trazem relatos biográficos a seu respeito, tiveram papel importante no reconhecimento da 

poetisa nos séculos posteriores, inclusive tendo sido base, no século XIX, para a denominação 

da homossexualidade feminina como “lesbianismo”. Devido ao homoerotismo de suas 

canções, pesquisadores, de acordo com Kurke, acreditam que 

 

“A produção poética de Safo foi relatada na antiguidade para 

preencher nove livros ou rolos de papiro, mas por sua antiga 

reputação como "amante das mulheres", seu trabalho desagradou na 

era cristã; ele deixou de ser lido e, portanto, deixou de ser copiado e 

recopiado, não podendo fazer a transição crucial do papiro para o 

pergaminho”.
48

 

 

 

Hoje restam cerca de 300 canções, algumas em estado bastante danificado, 

encontradas como exemplos e citações em tratados de filósofos, professores de retórica e 

gramáticos do período helenístico
49

. A maioria deles pode ser vista nos Papiros de Oxirrinco, 

cidade egípicia em que foram descobertos mais de 100 mil peças de papiro que abordam a 

época bizantina e a do império romano. Os papirólogos Bernard Pyne Grenfell e Arthur 

Surridge Hunt encontraram e publicaram pela primeira vez, em 1898, papiros preservados em 

Oxford, decifrados e comentados pelos próprios autores, incluindo alguns fragmentos de Safo. 

Em 1955, os documentos recuperados foram organizados e novamente traduzidos pelos 

classicistas e papirologistas britânicos Edgar Lobel e Denys Page, na detalhada coleção 

Poetarum Lesbiorum Fragmenta – que se tornou base para trabalhos posteriores sobre a lírica 

de Safo. 

Para entendermos melhor o que era a “poesia lírica arcaica”, é importante ressaltarmos 

a princípio alguns aspectos do período de sua produção. Em primeiro lugar, a terminologia 

“arcaica” é fruto de uma decisão convencional de pesquisadores que escolheram o ano de 776 
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a. C. – data da fundação dos jogos na cidade de Olímpia – como o início dessa era
50

. Contudo, 

essa nomenclatura denota um processo evolutivo que tem como modelo a Grécia “Clássica”, 

representante de uma cultura grandiosa e sofisticada. Embora adotamos o nome do período 

para facilitar a pesquisa histórica, entendemos que esses nomes vêm de um contexto 

imperialista, que buscava traçar uma linha evolutiva das periodizações até as nações do século 

XIX.  

De um modo geral, a Grécia Arcaica é diferenciada das outras eras por diversos 

fatores: pelas manifestações artísticas das cidades, como a arquitetura, a poesia, a cerâmica, as 

construções de templos monumentais, edifícios e pequenos edifícios dedicados aos deuses e o 

uso de mármore e calcário como materiais
51

, o reaparecimento do alfabeto, o nascimento de 

uma nova forma de organização política e social influenciado em parte pelo aumento 

populacional, e o começo das colonizações no sul da Itália e na Sicília
52

. O início do período 

arcaico também marca o fim da Dark Ages – tempo entre a civilização micênica e a era 

arcaica em que a escrita desapareceu
53

. 

O surgimento da “cidade-estado” é um dos acontecimentos que mais despertou 

interesse nos historiadores no que diz respeito aos estudos do período arcaico. Segundo 

Pomeroy, a cidade-estado – o qual o nome sugere dois tipos de organização –  teria sido uma 

“área geográfica definida que compreende uma cidade central e seu território adjacente, os 

quais compõem uma unidade política única e autônoma”
54

 que os gregos chamavam “pólis”. 

As capitais dessas cidades já existiam no Dark Ages; faltava apenas uma unificação política 

formal do demos e a criação de um governo central
55

. Essa nova estrutura era governada por 

um sistema oligárquico, diferente do reinado do basileu nos períodos anteriores. Contudo, é 

importante ressaltaramos que o basileu não desaparece completamente
56

, tendo em vista que 

em algumas póleis, a sucessão de poder por herança continuou. Todavia, na maior parte as 

famílias poderosas dividiam a esfera de autoridade (militar, administrativa, religiosa e 
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judicial) com magistrados e conselhos
57

. Os cidadãos das póleis – que não eram muito 

grandes – poderiam ter algum grau de parentesco uns com os outros em algumas regiões e 

poderiam viver bem próximos. Quanto a participação nas questões políticas, apenas os 

homens em idade de lutar e o conselho de anciãos decidiam. As decisões quanto a problemas 

relacionados à cidade eram tomadas em reuniões desses conselhos de anciãos na ágora (local 

público
58

).  

Segundo o historiador Jonathan M. Hall, como apontamos anteriormente, os estudos 

sobre a Grécia arcaica são dominados por discussões acerca da pólis, colocando o seu 

aparecimento como se tivesse sido um processo homogêneo e “que por volta de 700 substituiu 

o antigo sistema do chefe em muitas partes do mundo grego”
59

. É um equívoco assumirmos 

que todas as póleis se desenvolveram da mesma forma ou como resultado dos mesmos 

fatores, contudo, existem certas características compartilhadas que podem ser identificadas  e 

que ajudam a definir essa configuração política
60

. É difícil afirmar que a pólis arcaica 

preservou fielmente costumes e hábitos herdados e o mesmo sentimento étnico adquirido 350 

anos antes, pois, naturalmente, isso varia com o tempo e no espaço
61

. É consenso, no entanto, 

que as póleis surgiram cedo em áreas que tiveram forte influência das estruturas 

administrativas micênicas (divididas em províncias, distritos, cidades, vilas) e que foi um 

processo iniciado já nos séculos XI, X e IX. Nas palavras de Hall: 

 

“As definições modernas da pólis geralmente enfatizam sua 

pequena escala - limitada a um único centro urbano e seu interior 

imediato - e seu status independente e autônomo. No entanto, o 

último critério, embora seja indubitavelmente um ideal estimado, 

parece ter desempenhado um papel menos importante nas 

concepções antigas”
62

. 
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Todavia, para os antigos  

 

“[...] o termo pólis - pelo menos pelo período Clássico - significava 

três coisas ao mesmo tempo. Aristóteles (Política I.I.I) destacou que 

significava uma comunidade política de cidadãos, mas também 

poderia ser usado de forma sinônima com a palavra asty para 

indicar um assentamento urbano e com a palavra gê ou chora para 

denotar um território que incluía tanto o centro urbano e seu 

interior”
63

.  

 

 

Ou seja, a princípio pólis poderia ser um termo usado para definir um arranjo urbano 

em volta de uma acrópole, depois um estado territorial mais amplo e até designar os seus 

participantes políticos. Vale ressaltarmos que a pólis não tinha a complexidade e grandeza 

monumental associado às cidades modernas
64

 e que é difícil calcular o número de habitantes. 

Hall afirma que pesquisadores usam as construções dos grandes templos como um dos fatores 

que sinalizam uma comunidade com organização mais complexa, uma vez que denotam um 

esforço comunal para dar expressão religiosa à pólis nascente: os santuários geralmente eram 

encontrados perto dos centros urbanos, marcando assim o território dessa comunidade 

política. Contudo, alguns estudos apresentam uma opinião contrária
65

, alegando que os 

templos eram tanto para os cidadãos como para viajantes, e quem quer que quisesse fazer uma 

oferenda à divindade local.  

No que diz respeito às colônias, Pomeroy afirma que as situadas no norte do Egeu e no 

Mar Negro foram feitas no período arcaico e que elas se tornaram novas cidades-estado. 

Apesar dos conflitos costumeiramente causados pela invasão de um território já habitado, os 

gregos mantinham relações amistosas com os nativos, por meio do comércio e de casamentos. 

Além disso, por causa da língua e dos cultos religiosos semelhantes, eram consideradas como 

parte da Grécia no período. Cabe ressaltarmos que, a “Grécia”, naquele período, ia além de 

uma porção territorial unificada. O que fazia um grego se entender como um grego, naquela 

época, é a língua e a religião em comum (embora haja particularidades locais). Como nos diz 

Hall,  
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“As características biológicas, a linguagem, as profissões religiosas 

ou os traços culturais, longe de definir grupos étnicos, são 

diversamente aproveitados para servir como marcadores visíveis 

para as identidades que são construídas discursivamente através do 

apelo a pais fundadores comuns, pátrias primordiais e uma história 

compartilhada”
66

.  
 

 

O senso de pertencimento à uma determinada comunidade política não estava ligado a 

esse território continental,  mas sim pela participação e reconhecimento da comunidade local 

e a religião. Portanto, se houvesse gregos nas colônias, aquilo também constitui a Grécia. 

Pomeroy alega que essa unificação cultural da Grécia, apesar das divisões políticas das póleis, 

pode ser vista também pelas instituições “pan-helênicas”, sendo os Jogos Olímpicos um bom 

exemplo disso. No início, os jogos eram dedicados para homenagear a divindade suprema do 

panteão grego, Zeus, e realizados perto do templo construído em sua homenagem em 

Olímpia. Todavia, o evento se espalhou para outras cidades e para outras divindades e essas 

competições se tornaram um momento de trégua entre as póleis
67

. Como estávamos falando 

da relação das mulheres com a religião grega, é interessante apontar que havia um festival 

separado em homenagem a deusa Hera – rainha do Olimpo e dos deuses – no qual as donzelas 

podiam participar da corrida.  

Quanto aos termos da antiga organização política, um aristocrata que se destacasse 

mais na magistratura poderia receber o título de basileu ou de arconte. O cargo mais poderoso 

da pólis era o conselho dos anciãos, pois tinha a função de criar leis e políticas, e seu cargo 

durava por muito tempo, geralmente até a morte dos escolhidos. No que diz respeito à 

estratificação social, as póleis eram divididas em aristocratas, “médios” (constituídos por 

hoplitas e fazendeiros independentes) e os pobres. As questões públicas das cidades eram 

destinadas somente para homens maiores de 18 anos e livres (dividida também pelas linhas 

sociais e econômicas), mas as responsabilidades cívicas eram decididas somente pelos nobres. 

Como dissemos no capítulo anterior, as mulheres só tinham participação nos rituais religiosos. 

Como mencionamos anteriormente, o poder deixou de ser exercido por um único rei, 

passando para um grupo de elites que se organizavam e dividiam as responsabilidades cívicas, 

com duração delimitada. Contudo, houve vários momentos em que o governo ficou sob o 
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domínio de um único homem. Por volta do século VII a. C., vários tiranos apareceram em 

diversas póleis. O termo tirania
68

 – que vem da Lídia, segundo Pomeroy – faz referência ao 

despotismo bruto do governo de um tirano, com poder ilimitado, que durava por um curto 

período de tempo ou até a sua morte. Como faziam parte de alguma família aristocrática 

(podendo ou não ser da “alta nobreza”), tinham alianças com guerreiros e, geralmente, quando 

tomavam o poder, recebiam apoio do povo. Uma vez governante, poderiam alterar leis 

impostas pelos oligarcas para favorecer seu grupo aristocrático e até mesmo os pobres. 

Segundo Victor Parker, os gregos diferenciavam leis de decretos: o segundo, sendo um 

veredito de uma assembleia, poderia ser alterado ou revogado a qualquer momento pela 

mesma ou outra assembleia
69

. A lei, no entanto, é uma regra permanente, feita por um 

legislador e que só poderia ser mudada por um outro da mesma competência. E os tiranos 

tinham esse poder. Por isso, apesar do nome, sua reputação poderia ser boa
70

, sendo comum 

encontrarmos nas fontes clássicas alguns tiranos referidos como “basileu” – que denota 

alguém que governa “dentro da lei”. 

Como exemplo de um tirano considerado um bom governante e legislador
71

 e, por 

estarmos tratando de Safo de Lesbos, é interessante citarmos a figura de Pitaco de Mitilene 

(capital da ilha de Lesbos). Durante o período em que a poetisa teria vivido, a cidade era 

governada por um clã aristocrata identificado como Pentilides. Os mitilenos, insatisfeitos com 

a crueldade desse grupo, ajudaram a colocar dois tiranos – Mirsilo e Melancro. O poeta Alceu 

de Mitilene, que pertencia ao mesmo clã aristocrático de Safo, participou de uma conspiração 

de algumas elites para derrubar os novos governantes
72

. Entre os seus aliados, estava Pitaco. 

Eles conseguiram Melancro, mas o outro, Mirsilo, permaneceu no poder pois Pitaco havia 

entregado a conspiração e feito um acordo com ele. Por esse motivo, Safo, Alceu e parte de 

seus clãs foram exilados. Com a morte de Mirsilo, Pitaco foi tirano de Mitilene por dez anos 

e, durante esse período, é dito que a cidade manteve certa paz
73

.  

Fechando as discussões sobre o período arcaico, apontamos também o ressurgimento 

de um alfabeto mais fonético – adaptado das letras dos fenícios
74

 –, variando um pouco na 
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quantidade e forma de alguns caracteres e também nos sons que representavam, de acordo 

com as regiões. A escrita, então, teria se espalhado rapidamente entre as elites
75

 e, segundo  

Pomeroy “[...] um dos primeiros usos para o alfabeto era escrever versos de poesia. Dois dos 

primeiros exemplos de palavras gregas conectadas são, de fato, pedaços de versos épicos 

como riscas em vasos datados da segunda metade do século VIII”
76

. É difícil afirmamos que o 

motivo da invenção do alfabeto foi apenas esse, no entanto, a tradição afirma que a poesia 

lírica, apesar de ser um contexto marcado pela oralidade, foi composta sendo escrita, e como 

ela é um outro elemento que ajuda a caracterizar a Grécia arcaica, vejamos o que foi esse 

fenômeno. 

 

 

2.2.  Sobre a Lírica Arcaica 

 

 

Apesar da semelhança da nomenclatura, a poesia lírica arcaica nada tem a ver com o 

que entendemos por poesia lírica moderna. Segundo Roosevelt Rocha, o período da poesia 

lírica moderna compreende o que foi produzido desde o período do Romantismo Alemão até a 

contemporaneidade.  

Na Grécia Antiga (ou na Arcaica), o adjetivo “lírica” se referia ao modo de execução e 

de apreensão dessa poesia, que teria se desenvolvido por volta do século VII a. C. até a 

primeira metade do século V a. C. Além de Safo e Alceu, Álcman, Estesícoro, Íbico, 

Anacreonte, Simônides, Píndaro e Baquílides, fazem parte do chamado Cânone da poesia 

lírica grega arcaica
77

. As composições desses nove autores foram feitas para serem cantadas, 

com a adição de um instrumento musical, como a lira ou a cítara e no período clássico, esses 

poetas faziam parte da educação das elites, pois eram modelos para os jovens
78

. Ademais, elas 

também poderiam ser acompanhadas de dança, diferente do modo textual – para leitura 
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individual e, na maioria das vezes silenciosa – pelo o qual o que entendemos por poesia lírica 

é transmitida hoje. Ainda, é dito que até o período clássico, o compositor e o performador da 

lírica era o mesmo.  

No entanto, o pesquisador Gregory Nagy afirma que  “a poesia lírica não se iniciou no 

período arcaico”, pois sendo tão antiga quanto a épica, já existia antes
79

. Como ambas tem 

raízes na poesia oral – a qual requer performance e também uma composição – a produção 

artística da lírica envolvia esses dois elementos
80

.  

Para Leslie Kurke, a Grécia Arcaica era uma cultura do som/canção, e que as 

performances, faziam parte de cada aspecto da vida social, tendo por isso, “canções de 

casamento, de guerra, de colheita, e músicas para acompanhar os jogos infantis”
81

. Por isso a 

performance também era valorizada e não a leitura
82

. A lírica, para a autora, é caracterizada  

pela aparição do “eu”, que, apesar do significado da palavra, é coletivo nesse contexto, visto 

que está engajado com contestações políticas e ideológicas
83

. Mesmo sendo associada ao 

reaparecimento da escrita, Kurke também alega que a lírica é tão velha quanto a épica
84

. Para 

autora, a lírica é dividida em três categorias, “diferenciada por características formais, bem 

como por contexto social e ocasião de performance”
85

: 

 

1) Jambo: marcado pelo metro jâmbico (ou “trocáico” e “epodes” – jambo com trocáico em 

linhas hexâmetras), não era cantado. Seus temas envolviam obscenidades, narrativas sexuais, 

fábulas de animais, e uso para a culpa. Também eram os preferidos para as disputas de 

performances, ou apresentações em festivais públicos
86

. 

2) Elegia: Maioria está em dialeto jônico, é composto por hexâmetros dactílicos e um 

pentâmetro dactílico, sucessivamente. Associado a lamentos funerários, é dividido em dois 

gêneros: A) paraenótica breve ou/e poemas eróticos para simpósios; e B) narrativas históricas 

mais longas ou poemas de exortação militar para festivais ou campanhas. É mais “decente” 
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que o jambo, mas não tão elevado quanto a mélica. Podia ser recitado ou cantado com o aulos 

(instrumento de sopro de dupla tubulação)
87

.  

3) Mélica: Se fosse monódica, era apresentada com a lira em simpósios. Sua composição era 

menor e mais simples, além de ser mais próxima do dialeto local do autor. Se fosse coral, era 

cantada acompanhada da lira ou do aulos no espáco público. Além do coro do canto, havia 

também danças; sua composição era mais elaborada, tanto na dicção quanto na métrica, e 

marcada por um dialeto poético específico ou o dórico
88

.  

Nagy, por outro lado, afirma que se a lírica fosse cantada acompanhada de um 

instrumento de corda ou de sopro, era chamada de mélica. Se fosse cantada sem instrumento 

nenhum, geralmente era menor na melodia e com o ritmo mais regulado. Nesse caso, o autor 

diz que o nome é “métrica” e, se houver performance, era recitada ao invés de cantada
89

. O 

autor ainda afirma que o coro, no período arcaico, era um intermédio para a performance e a 

transmissão da lírica, uma vez que tinha função de perpetuar a voz do poeta
90

 e que além da 

lírica, Safo também escreveu elegias, jambos trimétricos e epigramas de hexâmetro dactílico.  

Como Kurke e Nagy apontam o termo mélica, é preciso ressaltar que o termo “lírica”, 

não era utilizado no período arcaico para se referir ao que os poetas produziam, tendo sido 

empregado a partir do período helenístico, entre 323 a 146 a. C. por gramáticos alexandrinos 

que estavam organizando e classificando textos armazenados na Biblioteca de Alexandria. O 

termo que eles utilizavam era “mélica”, do grego μέλος (“mélos” = “canção”
91

) e, segundo 

Rocha, para evitar confundir poesia lírica arcaica com poesia lírica moderna, alguns 

pesquisadores começaram a reutilizá-lo. Escolhemos adotar o termo “mélica” como proposto 

por Rocha e Nagy por estar de acordo com a classficação da antiguidade. Ademais, diferente 

da divisão proposta por Kurke, Rocha reitera que a lírica arcaica (ou a mélica), na 

classificação dos alexandrinos, era separada das composições como o jambo, a elegia e 

epigramas, na medida em que diferiam na métrica, no tema, vocalidade, musicalidade, 

densidade, subjetividade e no instrumento que as acompanhava. No entanto, é comum 

encontrar esses gêneros tratados como poesia lírica em manuais de literatura grega ou mesmo 

antologias de poesias gregas, visto que o sistema de classificação romântico ainda 
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predomina
92

. Tal sistema qualifica três tipos de criação literária: a épica, a dramática e a lírica, 

tendo a lírica entrado como norma entre os século XVIII e XIX. Essas formas foram 

consideradas por Goethe como naturais, e ainda são tratadas como tipos ideias, além de ser 

uma concepção evolutiva, na medida que supõe uma sucessão cronológica. Essas noções e 

normatizações da poesia podem ser encontradas em “Cursos de Estética”, obra organizada por 

Hegel
93

.  

Diferente dos poemas mélicos arcaicos, o que configura a poesia lírica moderna é a 

expressão de opiniões, emoções e impressões sobre o mundo e sobre a natureza do “eu” do 

poeta, estando relacionadas à experiências reais
94

. No caso da lírica – ou mélica – grega, o uso 

do pronome “eu” e a expressão de sentimentos pessoais e íntimos não significa que a autora 

ou autor esteja falando de si. Para dar um exemplo, autores homens poderiam criar – e 

criaram – poemas com um “eu” feminino, assim como o contrário poderia acontecer
95

. Os 

temas também variavam na importância do sujeito, no propósito, dialeto, tom, geografia, 

período, número e tipo dos performadores, modo da performance e local. 

Como as poesias mélicas se encontravam em um contexto marcado pela oralidade, o 

“eu” do poeta ou de personagens era apresentado como uma construção ficcional elaborada 

para rituais e celebrações religiosas, casamentos, ritos de passagem, funerais e banquetes. Por 

meio dessas canções – acompanhadas ou não de danças – é que era transmitido a tradição 

mitológica, além de estabelecer e revificar as relações familiares e sociais. Em outras 

palavras, as canções faziam parte do cotidiano grego e tinham função educativa, sendo que 

eram cantadas para um auditório, realizadas para um indivíduo ou grupo de pessoas. Outro 

elemento que distingue a mélica é a presença de uma gnome
96

 – uma máxima que resume o 

que se queria dizer, ou para servir de transição entre as partes do poema e/ou para preparar o 

seu público para o que viria em seguida. Além disso, vale ressaltar que a mélica era também 

uma ação, pois como dissemos, a composição requeria uma performance. A performance da 

lírica ou da épica apresenta um caráter eurístico-mimético na medida que simboliza a 

reatualização ou representação e invenção através do canto, da melodia dos instrumentos, da 

dança e da gestualidade de ações e ‘vocalizações’ de animais” e de pessoas, mantendo sua 
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ligação com a realidade vivida
97

. 

Os locais mais importantes para a performance eram a ágora e o simpósio. Quando 

havia uma performance na ágora, era destinada para toda a cidade;  no simpósio, para uns 15 

e 30 participantes que queriam estabelecer ou manter laços de lealdade entre si, diferente de 

outros simpósios e dos valores igualitários da cidade. Kurke afirma que o simpósio era 

sempre um encontro político, no entanto, as apresentações na ágora também eram políticas na 

medida que estavam relacionadas à questões religiosas. O que difere a mélica nesses dois 

espaços é a oposição ideológica: no simpósio, encontro elitista, há a predominância da mélica 

monódica, e a celebração da habrosýne – termo que representa um estilo de vida de algumas 

elites de Lesbos, sendo a “luxúria fortemente associada com os Lídios, vizinhos do leste 

grego, na forma de adornos floridos longos, cabelos bem elaborados, perfumes, ornamentos 

de ouro e sensualidade [...]”
98

. Nos versos das canções, os poetas se identificam com os 

deuses e herois e também com o Leste
99

. O nascimento e o status de nobreza também são 

aclamados. Por outro lado, na ágora, a luxúria da habrosýne é rejeitada por não ter utilidade 

para a cidade, e o status de cidadão é mais valorizado, além de ter uma diferença entre os 

gêneros mais marcante.  

Como veremos em seus poemas, Safo era parte dessa aristocracia que valorizava a 

habrosýne. Tendo em mente as discussões sobre os mitos no primeiro capítulo e, considerando 

que estamos focados nos aspectos religiosos de suas canções, podemos afirmar, assim como 

Nagy, que a mélica – sobretudo a de Safo – expressada na performance representa o repertório 

dos mitos e rituais das pessoas de Lesbos. Tal como apontado anteriormente, nesse período 

Lesbos era confederada num estado único, dominado por Mitilene. Segundo Nagy, os festivais 

da ilha eram realizados em um único espaço comunal, chamado de messon. O principal 

espetáculo do festival era o coro das Lesbíades (“mulheres de Lesbos”), do qual Safo teria 

sido cantora principal em algum momento. Ainda, tomando por base os fragmentos de Safo e 

Alceu, o lugar da celebração é referenciado pela palavra “aqui”. Paralela ao mito e ritual, a 

poesia oral é interativa e isso denota que  a performance de uma composição é uma ativação 

do mito, e tal ativação é fundamentalmente uma questão do ritual
100

. Por ser algo pessoal e 
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cívico
101

, as composições desses poetas podem ser interpretadas como orações e mesmo atos 

de adoração pública, como buscamos mostrar no capítulo a seguir. 
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3. Os fragmentos 

 

 

Como mencionamos, as fontes utilizadas são os poemas de Safo de Lesbos. Vimos no 

capítulo anterior que esses poemas – chamados também de lírica ou mélica – foram 

compostos para serem cantados e performados somente pelo poeta ou junto com um coro para 

uma audiência, acompanhados de instrumento musical. Além disso, no primeiro capítulo foi 

visto que a crítica feminista procurou dar visibilidade analítica para as mulheres e suas 

experiências religiosas e que os mitos, considerados como história e explicação de um 

discurso religioso, buscam compreender uma realidade por serem uma forma explícita de 

atividade espiritual que fundamentam os rituais sagrados. Nesse sentido, entendemos a 

performance das canções de Safo como uma forma sólida e impressiva dos mitos, por 

constituírem um modo de celebração em honra as divindades, além de serem também uma 

fonte importante para o entendimento da participação das mulheres nos processos históricos. 

Ainda, vimos também que a historiografia alega que as mulheres só tinham participação nos 

rituais religiosos quando estes eram funerários e que as figuras femininas nos mitos foram 

tratadas por poetas como um mal para a humanidade, por serem seres irracionais e fúteis se 

comparadas aos homens. 

Sendo assim, entendendo a mélica de Safo como um discurso sobre a experiência do 

sagrado, buscamos compreender de que modo podemos perceber a participação que as 

mulheres da Lesbos arcaica poderiam ter nos rituais religiosos e o que isso nos mostra acerca 

delas e de sua percepção sobre sua tradição mitológica. Portanto, a abordagem da pesquisa se 

alinha no campo de estudos de História Cultural, uma vez que o corpus documental são 

poemas, que serão lidos enquanto discursos. Tendo por base a tradução direta para o 

português, realizada pelo professor doutor Guilherme Gontijo Flores
102

, os poemas foram 

divididos de acordo com o assunto, e analisados em conjunto, devido a seu estado 

fragmentário.  

 

 

3.1.  Família 
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Na maior parte dos fragmentos, podemos perceber que Safo roga para que os deuses 

tranquilizem suas angústias causadas por desejos eróticos. No entanto, nos casos a seguir  a 

poetisa pede às Nereidas (fr. 5) e Afrodite para que elas permitam que seu irmão, Caraxo, 

retorne para casa em segurança. Optamos por colocar o fr. 5 junto com o fr. 15, pois acredita-

se
103

 que ambos tratem da mesma situação.  

Fr. 5: 

 

 

“Ó Nereidas régias um bom retor[no/ para o irmão a salvo é o que 

mais suplic[o/ tudo que ele aspira e no peito anseia/ peço 

concedam 

 

tudo quanto errou no passado esqueça[m/ que ele seja a graça dos 

seus amigos/ dor dos inimigos – ninguém consiga/ dar-nos de nada 

 

que à irmã o jovem deseje e traga/ to]da a honra e seu s[ofr]imento 

infesto/ pelas mãos d[e um nume] se nulifique/ que hoje fest]eje 

 

entre amigos] ouç[a] de grãos batidos/ na cadência clara] e a 

cidade [ac]use/ não em vão [ . . ]im mas a [lon]go prazo/ nada 

[aconte]ce 

 

e o que m[ais]as[ . . . ]eo[ . . ] . i/ saiba e[ . ] . . e [vo]cê ó 

sa[grada] Cí[pris]/ nem . [ . . . . . . ] afasta[ndo] a malvada [/ . ] . [ 

. ] . . [ . . . . . . ]a.”
104

 

 

 

 

Fr. 15: 

 

 

“]a abençoa[da  

]beles . [ 

] . da ca[  

] 

 

tudo quan]to [err]ou no passa[do esqueça 

 ]adas[  ]ne[ 

com] sorte [  ] porto cel[ 

] . [ 

 

Cí]pris que ele [só t]e visite a[marga 

ne]m mais possa vangloriar-se [tanto  

D]órica ao saber que ao desejo a[mável  

ele] retorna.”
105
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No fragmento 5, preservado no Papiro de Oxirrinco 7 (século III d. C.) o “eu” do 

poema invoca as Nereidas, ninfas do mar Egeu, e Afrodite, chamada novamente sob o epíteto 

“Cípris”, para elas garantam o retorno do irmão de Safo. Afrodite, apesar de ser mais 

conhecida como a deusa do amor, também era invocada como protetora de navegantes, por ter 

nascido das ondas do próprio mar, de acordo com a Teogonia
106

. Como vimos no capítulo 

anterior, Mitilene foi governada pelo tirano Pítaco, e pertencia a um clã aristocrático rival ao 

da família de Safo. Portanto, é provável que seu irmão também tenha sido exilado, e, por isso, 

a demora para voltar já que ele era um comerciante
107

. No fr. 15 – preservado no Papiro de 

Oxirrinco 1231 (século II d. C.), Safo pede somente a “Cípris” que afaste “Dórica” dele. 

Segundo o papiro no qual o trecho foi encontrado, Dórica teve um relacionamento turbulento 

com Caraxo, e teria sido uma cortesã
108

. O que chama atenção no fr. 5, que apesar de ser uma 

prece para deusas ligadas ao mar, demonstra também a preocupação que Safo tem com a 

honra de sua família.  

  

 

3.2. Musas e Memória 

 

 

Nessa parte, as principais divindades mencionadas nos três fragmentos (fr. 55, fr. 56A 

e fr. 56C) são as nove Musas: filhas de Zeus e da Titânide que personifica a memória – 

Mnemosine. As Musas eram divindades que davam inspiração artística para feitos humanos, 

além de determinarem o que será revelado e esquecido (aqui, num sentido de aparição e 

existência)
109

.  

Fr. 55:  

 

 
“mas jaz morta você sem se mover nem restará nenhum 

grande anseio ou paixão pelo teu ser já que você não viu 

piérides roseirais nem te verão no Hades no negro lar 

mas só resta voar voltas sem fim entre cadáveres”
110
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Encontrado em Antologia 3.4.12, de Estobeu (século V d. C.), o eu reflete sobre o ato 

de fazer poesias, considerado no imaginário grego como um meio para a imortalidade. A 

linguagem do poema é de ataque e é dirigida a um tu feminino não identificado e as Musas 

são citadas como “piérides roseirais”, sendo piérides relacionado à Piéria, monte onde é dito 

que elas nasceram. O interessante aqui é que o fragmento fala de algúem que será esquecida 

pois não recebeu as bençãos das nove divindades.  

Fr. 58A:  

 

 
“fa]ça-se agora a f[esta 

 ] sob o chão me abrace 

 a glória das Mus]as mais imensa como [bem] mereço 

 que todos se espan]tem como agora sobre o chão me chamam 

 de linda andorinha] cristalina [s]e ao tocar na harpa  

 no bárbito ou mesmo na tes]tude nestas casas canto.”
111

 

 

 

 

O fragmento é visto no Papiro de Colônia 21351 e 21376, datado do século III a. C., e 

parece inaugurar um ritual festivo (verso 2), no qual a autora invoca as Musas. Em seguida, 

faz uma exaltação de si, devido ao reconhecimento que tem daqueles que a viram 

performando (versos 3 e 4) e por ser capaz de tocar instrumentos e cantar poesias (algo que é 

por si glorificável por ser uma atividade abençoada pelas Musas, além de ser um ato que as 

próprias divindades faziam). Apontamos também para o último trecho em que o eu afirma que 

canta em outras casas.   

Fr. 58C:  

 
 

 

“vocês deveriam perseguir] dons das vio[le]tas Musas/ seguir ó 

crianças a] testude de cristalocanto 

 

meu corpo passado delica]do se envelhece à pele/ grisalhos 

ficara]m meus cabelos que ondulavam negros 

 

meu [p]eito me pesa ai os joelhos [nã]o se firmam frágeis/ tão 

ágeis que foram para danças como fortes faunos 

 

<assim> eu condenso meus gemidos mas por que motivo?/ pois é 

impossível prosseguirmos ininvelhecíveis 

 

outr[o]ra a Aurora rosibrácea amorosa alçara/ Titono em seus 

braços e o levou rumo aos confins da terra 

 

pois tinha beleza e juventude mas velhice cinza/ também o tocou 
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mesmo ao fruir dessa imortal amada 

 

]costumeira/ ]as acompanhasse 

 

eu amo a fineza                                       ]pois pra mim sim/ o amor 

concedeu todos fulgores que no sol assombram.”
112

 

 

 

Descoberto no Papiro de Colônia em 2014,  se trata de um canto que se dirige à 

meninas, invocando as filhas da Memória, e apresentando e descrevendo a lira para em 

seguida tratar da velhice. Esse tema é exposto pelo “eu” da canção por meio da referência ao 

corpo, que envelheceu, tendo os cabelos que, uma vez negros, se tornaram brancos, que não 

se movimenta mais com facilidade como fazia na juventude, quando “dançava igual a uma 

corça”. Há um lamento em relação ao estado que o “eu” se encontra, porém há também a 

percepção da impotência diante desse estado inevitável da natureza humana. Para ilustrar essa 

inevitabilidade, o “eu” recorda o mito da paixão da deusa da alvorada, Eos, pelo mortal 

Títonos que, embora sendo um “belo e jovem” esposo de uma imortal, foi alcançado pela 

velhice. O interessante é o conselho que Safo dá as jovens meninas sobre perseguir o dom das 

Musas: os das artes, da criação. Como também fala da velhice do corpo (versos 3 e 4), 

compreendemos a sugestão da autora como um modo de se atingir a imortalidade através do 

canto, da poesia, da mesma maneira que afirma no fragmento 55, no qual o eu se irrita com 

um tu que não foi interessante para as divindades; e no 58A, em que a autora se vangloria por 

não poder ser esquecida. De acordo com Torrano, as Musas, além de darem legitimidade ao 

governo de Zeus também eram responsáveis por revelar o passado e o futuro de tudo que é 

relacionado a ele: o mundo dos deuses e o mundo humano
113

. A revelação do passado e no 

futuro para a humanidade se dá, de acordo com os gregos, por meio de grandes atos que 

merecem ser lembrados. Também chama a atenção a menção de Eos, a aurora, por ela ser uma 

deusa que foi afetada por uma paixão ardente, a ponto de agir e ir atrás de seu ser amado. A 

ideia de paixão e amor para os gregos será explicada melhor no tópico relacionado à figura de 

Eros – que personifica os desejos amorosos. 

 

 

3.3.  Usos da tradição mitológica 
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Nessa parte, selecionamos os poemas em que Safo canta sobre narrativas conhecidas 

para o mundo grego, como acontecimentos da Guerra de Troia (fr. 17, fr. 23 e fr. 44), e sobre 

características de algumas divindades (fr. 44A, fr. 81 e fr. 111). Vejamos primeiro os 

fragmentos 17 e 44. 

 Fr. 17: 

 

“Venha para a [danç]a a[pareç]a eu peço  

Hera soberana em gr[acio]sa festa 

que implorada por um A[trida] outrora/ reis celebraram 

 

quando assim findaram [seus gran]des feitos 

sobre o cerco de [Ílion] depois nos mares 

ancorando aqui [sem] haver a via/ para chegarem 

 

mas a ti e a Zeus Ant[iau] seguiram 

e a Tione [junto do lind]o filho 

e hoje [                    ] . . . celebramos 

tal como ou[trora 

 

pura be[la                     ]um bando 

de mulher[es           ]virgens/ ao] redor . [ 

brados] no metro 

 

tu[ 

. [ . ] . nil[ 

para se[r 

pa]ra o reto[rno.”
114

 

 

 

Fr. 23: 

 

 
“]do amor esper[ 

] 

 

pois se vejo]-te cara a car[a 

nem sequer] Hermíone se com[para 

mas se te aproximam] da loira Helena 

nada me espan]to 

 

]às mortais pode [ter] certeza 

]de meus tormentos toda 

]você [ . . ]’[ . ] me livra 

] 

 

]barranco or[valho/  

]em/  
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noi]te aden[tro”
115

 

 

 

Fr. 44: 

 

 

“Chipre . [                                             ]á/ chega o arauto d[                

]ele[ . . . ] . ou/ vem Idau mensageiro veloz . . . d[/ “              [falta 

um verso]/ na Ásia inteira . [ . ] glória indelével sim/ e eis que 

Heitor e parceir[o]s conduzem a luz-no-olhar/ lá de Tebas sagrada 

e d[as águas de] Plácia/ vem Andrômaca bela na barca no sal do 

mar/ junto aos seus [brace]letes dourados e púrpur[as]/ vestes nos 

per[fu]mes com seus variados dons/ pratas peças inúmeras [ta]ç[as 

ebúrneas”/ disse e assim levantou-se veloz o querido p[a]i/ e essa 

fama esvoaça na vasta cidade enfim/ eis que ilíades logo enlaçaram 

as mula[s] em/ carros suaves-nas-rodas e junto da multidão/ v[ê]m 

mulheres seguidas de virge[ns] de [tenros] pés/ fora as [fi]lhas de 

Péramo[/ e homens prendem cav[alos] nos car[ros/ m[    ]s divinos 

enorme e[/ d[    ] . aurigas f[ . . . . . ] . [/ p[     ‘]a . o[/ [faltam 

alguns versos] 

 

fei]to um deu[s/ ] santo reúne[m-se/ correm[                                                           

]a Ílio[n/ o aulo meli[m]elódico e a [cítara] mesclam[-se/ [ . . . . . 

]/ com r[u]íd[o dos c]rótal[os vir]gens ent[oam tão (p. 141)/ claro 

can[to sagr]ado e seu eco divino as[sim/ chega ao éter celeste e 

ris[ 

sobre todas as ru[as/ taças cálices [ . . . ]dos[ . . ] . . em[ . ] . [/ 

quando mirra e canela e olíbano mesclam-se/ e as mulheres mais 

velha[s] em gritos alegram-se/ quando os homens elevam um verso 

agudíssimo/ pra chamar a Peã longiarqueiro bom lírico/ 

celebrando os divino[s] Heitor e Andrômaca.”
116 

 

 

Os primeiros trechos indicam que o poema fazia parte de um algum ritual de 

agradecimento, no qual a cantora invoca a deusa Hera – rainha dos deuses e do Olimpo – para 

uma dança (verso 1). A parte instigante do trecho é a comparação da celebração com um 

guerreiro atrida (verso 3), oponente dos troianos na guerra. No fragmento, a autora menciona 

o pedido (atendido!) que esse atrida não nomeado fez à Hera para que ele e seus 

companheiros de guerra retornassem em segurança ao solo pátrio. A ajuda de Zeus, o senhor 

dos deuses, de Tione e Dionísio – este não nomeado – também é citada nos versos 9 e 10. 

No fr. 23 cita Helena de Troia e sua filha Hermíone, que não se compara em beleza 

com sua mãe. Entendo que o fragmento seja dirigido à uma das amantes de Safo, que diz que 

ela é mais bonita que Hermíone, mas que não chega também aos pés de Helena. No fragmento 

44 é narrado o casamento de Heitor – herdeiro do trono de Troia – com Andrômaca. Há a 
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descrição da procissão, das vestes e ornamentos dos noivos, da alegria da festividade e da 

presença dos deuses. Heitor e Andrômaca são nomeados, e também Apolo, sob o epíteto de 

Peã (penúltimo verso). Apontamos ainda, para a menção à glória (verso 4) em um trecho que 

não trata de assuntos bélicos. 

O mito de Troia quase sempre é referido pela guerra, pelos grandes feitos dos herois. 

Em Safo, no entanto, ele é usado para lembrar das façanhas de deusas como Hera (no fr. 17), 

da beleza de Helena (fr. 23) e para narrar um casamento da realeza troiana (fr. 44). 

Fr. 44A: 

 

 
“]nores . . [ 

Febo de áureos cabe]los que a f[ilha] do grão Coeu 

junto ao Crôn]io de enorme renome gerou à luz 

enquanto Ártemis] fez a promessa devida a um deus 

“pela tua cabeça] eu serei sempre virgem só 

indomada no cimo] das serras eu vou caçar 

solitária e com isso] eu exijo essa graça em mim” 

mal falou e sua graça] lhe deu o divino pai 

como virgem que ca]ça e que mata cervídeos 

deuses e homens a cha]mam por ótimo título 

pois Amor solta-membros] não ousa tocá-la mais 

] . [ . ] . . . . temer[ . . ] ‘. ou”
117

 

 

 

 

Encontrado no Papiro de Fouad 239, do século II-III d. C., é um trecho do que poderia 

ser um hino para a deusa Ártemis, filha de Zeus e Leto (verso 2) e irmã gêmea de Febo Apolo. 

Ártemis, geralmente associada à caça e ao luar, é conhecida por ter pedido à seu pai para ser 

uma eterna virgem. Na pólis arcaica, virgindade não significa apenas a categoria sexual da 

mulher que não fez sexo, mas um modo de vida de uma jovem não casada bem como seu 

lugar social. Apontamos aqui a relação entre virgindade e liberdade (verso 6, com a palavra 

“indomada”) desejada pela deusa e pela afirmação de que Eros – a força irresistível – não tem 

poder sobre Ártemis. 

Fr. 81 – encontrado no papiro de Oxirrinco 1787, em que Safo aconselha as mulheres 

usarem coroas quando prestassem sacrifícios: 

 

 

                                             “]dei . [ 

                                               ]rápid[ 

                                               ]env[ 

ah Dica o melhor é coroar flores nos teus cabelos 

colhendo rebentos dos anetos nas mãozinhas jovens 

pois Graças sagradas +contemplaram+ às bem coroadas 
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e às descoroadas devotaram a desconfiança”
118

 

 

 

Preservado em Ateneu, o eu faz sugestões para Dica, para que ela agrade as Cárites, 

denotando uma relação entre beleza e agrado às divindades associadas com Afrodite. 

Fr. 111: 

 

 
“À elevada arquitrave 

                   – ah Himeneu –  

elevem vocês carpinteiros 

 

vem como Ares o noivo 

                   – ah Himeneu –  

maior que os maiores dos homens”
119

 

 

 

Citado em Dos poemas 7.1, de Hefestião, o  trecho louva a beleza do noivo, 

comparando-o a Ares, deus da guerra. A cena trata da entrada dos noivos no aposento nupcial, 

por isso à referência ao teto. Também Himeneu, deus da boda, é invocado, para que a união 

fosse bem sucedida. O interessante nesse fragmento é que ele foi composto de modo a 

despertar o desejo da noiva para o noivo, comparando-o com o deus que é símbolo da 

virilidade, por ser um guerreiro forte e frequentemente descrito como amante de Afrodite, que 

veremos no tópico a seguir. 

  

 

3.4. Afrodite e Eros 

 

 

Afrodite e Eros são as divindades que mais aparecem nas canções que restaram de 

Safo. Ainda que nem sempre nomeado, Eros pode ser visto nos fragmentos pela manifestação 

de certos sentimentos narrados ou pela ambientação na qual apresenta aspectos referentes à 

ele. Segundo Giuliana Ragusa, Afrodite aparece por simbolizar as três características 

principais da mélica de Safo: a beleza, a paixão erótica e a feminilidade
120

 – também atributos 

próprios da deusa. No entanto, veremos que Safo também se refere à beleza e ao erotismo 

associando-os à guerra. Além disso, as divindades também são mencionadas por ter como 
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campo de atuação elementos que podem ser identificados com o estilo de vida luxuoso – a 

habrosýne – da aristocracia de Lesbos, como por exemplo o uso de perfumes e adornos 

floridos longos, cabelos bem elaborados, ornamentos de ouro e celebração do nascimento e do 

status de nobreza e da sensualidade. Portanto, antes de passarmos para os outros fragmentos, 

é preciso explanar a concepção de erotismo que os gregos tinham sobre o amor no contexto de 

Safo. 

Eros é uma divindade frequentemente associado à Afrodite, deidade do amor, e que 

representa a forma encarnada do sentimento. Por isso, também é considerado como uma 

potência, um princípio criador, com qualidades humanas (descrito como jovem, belo, 

refinado), habitante dos lugares belos, floridos e perfumados. De acordo com Martha 

Robbles
121

, a descrição de Eros, presente em O Banquete, de Platão (século V a. C.), traz um 

ideal ético de um “eu” que só pode ser superado ao se relacionar com um “tu”. Dos efeitos 

que ele causa, a desarmonia (e até certo pânico) na mente e no corpo de sua vítima é a ideia 

mais difundida entre o imaginário antigo. A respeito do “homoerotismo”, termo pelo qual 

alguns poemas são caracterizados, é devido ao “eu” – no feminino – estar morrendo de 

amores por um “tu” também feminino. “Homossexualidade” é evitado no trabalho pois 

remete uma série de comportamentos vinculados a um tipo de identificação entre indivíduos 

com determinada conduta sexual que era desconhecida para os gregos. Nas palavras de 

Lettícia Leite
122

, não havia um “ser sexual” da mesma forma que se entende hoje naquele 

contexto, mas um “fazer sexual”, sem se relacionar à identidade dos indivíduos. Passemos 

agora para os fragmentos. 

Fr. 1 – Hino a Afrodite: 

 

 

“Multifloreamente Afrodite eterna/ Zeus te fez ó roca-de-ardis e 

peço/ deusa não permita que dor e dolo/ domem meu peito 

 

venha aqui se um dia ao ouvir meu pranto/ longe sem demora você 

me veio/ logo que deixava teu lar paterno/ plenidourado 

 

sobre o carro atado e velozes aves/ te levaram várias à negra terra/ 

numa nuvem de asas turbilhonantes/ na atmosfera 

 

junto a mim no instante você sorrindo/ deusa aventurada de face 

eterna/ perguntou-me por que de novo sofro/ chamo de novo 
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por que ainda deixo nascerem chagas/ sobre o peito quem eu de 

novo devo/ seduzir e dar aos amores? quem ó/ Safo te assola? 

 

pois se agora foge virá em breve (p. 31)/ se presentes nega dará em 

breve/ se desama agora amará na hora/ mesmo que negue 

 

venha agora aqui me livrar das longas/ aflições conceda os afãs 

que anseio/ neste peito e seja aliada nesta/ linha de luta.”
123

 

 

 

Citado por Dionísio de Halicarnasso (retórico do século I a. C.), em seu tratado Sobre 

o arranjo das palavras, e compilado na Biblioteca de Alexandria entre os séculos III – II a.C., 

é a única canção completa de Safo, com 28 versos, e abre o Livro I de Safo. Consiste em um 

hino clético, no qual o “eu” – que no decorrer do canto se autodenomina “Safo” – após uma 

descrição da forma e das habilidades da deusa do amor e da beleza, Afrodite, a invoca para 

perto de sua presença, para que ela possa atender, mais uma vez, a sua súplica. A relação de 

intimidade também pode ser vista pela descrição das características da deusa e de sua 

genealogia (versos 1, 2 e 7). O modo com que elabora o verso nos permite afirmar que Safo 

chamou pela divindade e foi por ela atendida mais vezes no passado. O “eu” que suplica 

deseja obter o amor de um ser amado feminino, que a rejeita – causa de seu sofrimento. 

Afrodite “desce” e Safo diz o problema a deusa: domada por Eros, pela potência irresistível 

que ele é. No entanto, o interessante é que aqui vemos que a força que assola mortais e 

imortais
124

 é serva de Afrodite, pois ela decide quem irá ser domado (verso 4) e Safo coloca o 

amor como uma conquista, como guerra, e aqui duas mulheres estão em batalha, na qual 

Afrodite é aliada do “eu”.  

Fr. 2: 

 

 

“. . do céu desce[nd]- 

 

vem de Creta a mim pa[ra o] santuário 

consagrado até [o teu] belo bosque 

junto às maci[eiras] o altar esfuma- 

çado de incenso 

 

lá uma água fresca a rugir nos ramos  

entre as macieiras é só penumbra 

da roseira e no alvitremor das folhas 

desce esse sono 

 

lá cavalos pastam num amplo campo  
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no vernal das flores por onde os ventos 

sons suaves sopram [ 

[             ] 

 

lá você ó Cípris . . . . toma 

e graciosa sobre essas taças áureas 

poderá libar o teu néctar dilu-  

ído nas festas”
125

 

 

 

“Ode do óstraco”. Fonte do texto é um óstraco (caco de cerâmica), e é provavelmente 

a fonte mais antiga, datada do século III a. C. e a única anterior à época das tradições 

alexandrinas na qual podemos ver a poetisa chamando mais uma vez por Afrodite, invocada 

pelo epíteto “Cípris”, referência ao seu local de nascimento, segundo a tradição
126

. O 

chamado também menciona Creta pois acredita-se que Afrodite tinha morada lá, além de ser o 

local onde a deidade era mais adorada. Também chama a atenção as referências a um ritual 

para a deusa (versos 3 e 4) e a proximidade que há na fala do narrador para ela. Aqui, as flores 

(verso 11) e os ventos (versos 11 e 12) de Creta dão uma conotação erótica à canção.  

Fr. 26B – Poema à Cípris:  

 

“Como alguém não se afligiria sempre 

 régia Cípris pelo q[ue] mais des[eja 

quan]do só anseia cha[mar de volta? 

vem dese]jando 

 

pois] ao me ferir para em vão fender[-me 

pelo vil des]ejo que afrouxa os memb[ros 

. . . ] . a . a . . [ . . ]am não pro[ ] am[ 

. . . ]ne . [ . ] a ...”
127

 

 

 

Nesse fragmento, descoberto em 2014, o “eu” conversa com Afrodite, chamada mais 

uma vez de Cípris, sobre o tema de amor não correspondido e da saudade. O gênero da pessoa 

amada não é identificado, mas aqui, também há menção de Eros (versos 5 e 6), no que parece 

uma conversa sobre os efeitos do amor (versos 1, 3, 4 e 6) com Afrodite. Esses efeitos de 

Eros, controlados por Afrodite também foram vistos no fr. 1 e estão presentes também no fr. 

102 a seguir: 

 

 

“Não posso ó doce mãe mais enredar a minha trama 

domada de desejo por criança de Afrodite”
128
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Citado por Hefestião, Manual de Métrica 10.5. O “eu” feminino – desorientado de 

paixão – do trecho referido, faz uma queixa à sua mãe, por não conseguir mais prosseguir 

com o seu trabalho no tear, por ação Afrodite, que a deixou impotente, “domada de desejo por 

criança”
129

. Ressalto aqui a menção ao tear, e a palavra “domar” (do grego “δάμναται”), que 

compõem o cenário erótico diretamente associado à Afrodite e ao universo feminino.  

Fr. 112: 

 

 
“Teu casamento acaba noivo conforme às preces 

como pediram chega a virgem das tuas preces 

 

lindo é teu corpo todo o olhar <. . . .> 

leve de mel e amores descem na doce face 

 

< . . . . . . . . . . . . > tuas grandes honras por Afrodite”
130

 

 

 

Citado por Hefestião, Manual de métrica 15.26., é epitalâmio (canção de casamento) 

no qual Safo canta à felicidade do noivo, e louva a aparência da noiva. A menção a Afrodite 

justifica-se por seus atributos relacionados também às bodas e Safo aparece como a cantora 

desse casamento, e aconselha o noivo a agradecer a Afrodite pela noiva. 

Fr. 16 – Ode a Anactória: 

 

“D]izem uns que exércitos e uns que barcos 

e uns que carros sejam o se[r] mais belo 

s]obre a terra negra – por mim seria o 

ser que se ama 

 

c]omo é fácil logo explicar o fato 

p]ara t[o]dos pois que já todos sabem 

que a [mor]tal mais bela da terra Helena [a]o 

[nob]re marido  

 

des[denho]u e foi vele[jar] em Troia 

se[m seq]uer lembrar-se da fina [fil]ha 

dos queridos [pa]is seduzida pela 

. ] ` [. . . . . . ]sa [ 

 

pois [ . . . . ] in]flexível mente 

. . . . ] . . (.) levemente e[ . . . . . ] pensa 

me] recordo agora da plen[a aus]ência 

de Anactór[ia 
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quero ver passar o [seu] passo amável 

quero o lustre intenso que traz no rosto 

mais que as carruagens da Lídia e armadas 

in]fantarias 

 

]assim não será possível 

] . ao morta[l d]esejar partilha 

]e por mim mesma 

[“
131

 

 

 

Preservado no Papiro de Oxirrinco 1231 (século II d. C.). O “eu”, novamente, retoma 

o mito de Troia – o rapto de Helena – para falar sobre a saudade que sente de Anactória (verso 

16), uma das amantes de Safo que provavelmente se casou com alguém da aristocracia lídia 

(verso 19). Chama a atenção por ser um poema homoerótico, e pela oposição éros-guerra 

marcada, e a forma não ofensiva que Helena foi mencionada. O trecho também é iniciado nas 

“trevas” (verso 3) e encerrado com luminosidade (verso 18), mostrando uma situação de 

inversão e superação característica de um ritual, pois a canção traz ensinamentos, 

considerando que a autora faz uma reflexão moral que envolve guerra (versos 1 e 2) e o amor, 

remetendo à tradição de um dos maiores mitos ou narrativa dos “tempos dos herois”, e sem 

citar nenhum heroi masculino dessa vez. Helena é considerada heroína na medida que é filha 

de Zeus com uma humana. Ademais, o amor da heroína por Páris é considerado a causa da 

guerra de Troia. No entanto, apesar de ter sofrido pela paixão, ela não sucumbiu e adoeceu, se 

lembrarmos que esse é um dos possíveis fins para quem foi atingido por Eros. Safo dá agência 

a Helena, pois a coloca como alguém que agiu em nome dos sentimentos que tinha (versos 9 e 

10), um contraponto interessante se pensarmos que a heroína é vista apenas como uma mulher 

belíssima que provocou uma guerra por ter sido raptada do marido. Além disso, apontamos 

também que a menção à Anactória trata de saudade do ser amado, sendo comparada com um 

mito de destreza bélica dos antepassados dos gregos. 

Fr. 31:  

 

“Num deslumbre ofusca-me igual aos deuses 

esse cara que hoje na tua frente 

se sentou bem perto e à tua fala 

doce degusta 

 

e ao teu lindo brilho do riso – juro 

que corrói o meu coração no peito 

porque quando vejo-te minha fala 
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logo se cala 

 

toda a língua ali se lacera um leve 

fogo surge súbito sob a pele 

nada vê meu olho mas ruge mais ru- 

ído no ouvido 

 

gela-me a água e inunda-me o arrepio 

me arrebata e resto na cor da relva 

logo me parece que assim pereço 

nesse deslumbre 

 

tudo é suportável se +até um pobre+ “
132

 

 

 

Encontrado no tratado Do Sublime (provavelmente do século I d. C.), do retórico 

Longino. O fragmento tem o início recuperado, mas não o fim. A cena retrata, a princípio, a 

contemplação de um homem, ouvinte de outra personagem – feminina – que passa a ser o 

objeto do olhar do “eu” da canção, também feminino. Após o elogio da personagem, podemos 

ver a excitação que ela causa no “eu”, pelo “coração corroído” – elemento de dominação 

erótica, e, tal como no fragmento 1, vista como uma doença que afeta a mente, por fazer 

“perder a voz”; e o corpo, que transpira, “perde a visão e audição” e “e se arrepia”, causando 

sofrimento, e que dá uma sensação de morte, como descrita no fim do canto. Nos fragmentos 

em que nomeia propriamente a deidade de Eros, Safo trata da sua violência característica e o 

coloca como servo de Afrodite. Como exemplo, mencionamos os fragmentos adiante: 

Fr. 47: 

 

 

“o Amor me atravessou 

a alma como se vento do monte carvalhos cai”
133

 

 

 

Fr. 130: 

 

 
“Eis que o Amor solta-membros estremece-me 

agridoce intratável reptílico”
134

 

 

 

Fr. 159: 

 

“sim você junto a meu servo Amor”
135

 

                                                 
132

 Ibidem, p. 109. 
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O fr. 47 tem por fonte uma Oração de Máximo de Tiro (do século II d. C.). Nesse 

trecho, o “eu” se refere ao abalo que Eros, personificação do amor, causa em seus sentidos, 

comparando-o ao vento que vem da montanha e cai sobre as árvores. No fr. 130 ele 

mencionado da mesma forma que no fr. 26B (“afrouxa-membros” ou “solta membros”), e no 

fr. 159, também de Máximo de Tiro, Oração 18.9g, no qual ele afirma que esta é uma fala de 

Afrodite para Safo, ele é colocado como servo dela. 

A partir do estudo da documentação e das leituras realizadas sobre bibliografias 

pertinentes ao tema, é possível perceber diversas referências ao sagrado feitas por Safo. Se 

considerarmos que os mitos falam de uma realidade que deve servir de exemplo à 

humanidade, é possível entender a lógica discursiva de Safo, pois a autora canta e utiliza os 

mitos como exemplo para falar da saudade de um amor distante, como no fr. 16, no qual cita o 

rapto de Helena para expressar a falta que ela faz a seus pais (nos versos 9, 10 e 11). Ainda, 

nos fragmentos 55 e 58A em uma reflexão sobre a imortalidade, Safo recorre aos dons das 

Musas, e ao ato de fazer poesias. Ademais, vimos que na tradição religiosa grega não há hinos 

e formas litúrgicas de preces. Safo menciona os deuses de formas diferenciadas (fr. 55 – verso 

3), de acordo com a situação. Além disso, também vimos que, na invocação de uma 

divindade, é quase uma regra nomear o local de nascimento ou de permanência dela, como 

também seus atributos, para mostrar uma relação de amizade. Como exemplo disso, temos os 

fragmentos em que Safo faz preces para a Afrodite – fr. 1, fr. 2, fr. 5 e fr. 15 – e nas que 

menciona Eros – fr. 47,  fr. 130 fr. 154. No caso de Afrodite, a autora se refere a ela como 

“Cípris”, aludindo ao local de nascimento da deusa, segundo a tradição. No fr. 1, a afirmação 

de Safo no verso 5, indica que ela e a divindade têm uma relação de proximidade, na medida 

que a deusa já a atendeu outras vezes. Já Eros, é encarado como uma força invisível presente 

na natureza, e são apontados os seus poderes de atuação nos seres vivos, ou seja, o sentimento 

de paixão e de desejo: a autora descreve a força com que os seus sentimentosa afluem – 

incitados por Eros – e comos eles afetam seus sentidos. Quanto aos fragmentos em que tratam 

de Troia e outras divindades, vimos que Safo também se preocupa com questões 

frequentemente associadas ao universo masculino, como nos fr. 5 e 15 em que se preocupa 

com a honra de sua família e no fr. 44, no qual trata de Troia. 

Tendo feito o levantamento bibliográfico e leitura sobre religiosidade grega, 

discutimos em um primeiro momento sobre algumas especifidades da religiosidade grega 

                                                                                                                                                         
135

 Ibidem, p. 412. 
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arcaica de um modo geral, como a sua relação com o sagrado, evidenciada por meios dos 

registros de seus rituais e da elaboração de poesias, como no caso de Safo. Para os gregos, os 

mitos são importantes na medida que configuram um complexo de narrativas passadas de 

geração em geração que visa a necessidade de transcender a mortalidade reconhecida – e são 

pertencentes à dimensão coletiva e cívica, e os rituais são a manifestação cultural que 

simboliza essa relação. Além disso, mobilizamos trabalhos que apresentam propostas de 

releituras sobre a presença de mulheres nas narrativas míticas e seu papel em rituais. 

Seguindo essa linha, analisamos os fragmentos de Safo: além de terem sido compostos e 

cantados por uma mulher, comentam de outras mulheres da aristocracia e fazem declarações 

de amor a elas, retratam mais as figuras femininas da tradição mitológica grega e as interpreta 

de um modo mais elogioso se comparado com os poetas homens.  
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4. Considerações finais 

 

 

No capítulo 1 desse trabalho fizemos o levantamento bibliográfico e leituras sobre 

feminismos a fim de debatermos como essa nova perspectiva foi inserida nos estudos sobre 

religião, principalmente sobre religiosidade grega antiga. As autoras utilizadas na revisão 

bibliográfica demonstram a ativa presença de mulheres nos cultos religiosos, sobretudo em 

contextos antigos, além novas interpretações de figuras femininas relatadas nos mitos. Além 

disso, comentamos a presença de mulheres nas narrativas míticas, como também de sua 

participação nos rituais – principalmente funerários. Também fizemos leituras sobre 

religiosidade grega para discutirmos em um primeiro momento sobre algumas especifidades 

da religiosidade grega arcaica de um modo geral, como a sua relação com o sagrado, 

evidenciada por meios dos registros de seus rituais e da elaboração de poesias. Para os gregos, 

os mitos são importantes na medida que configuram um complexo de narrativas passadas de 

geração em geração que visa a necessidade de transcender a mortalidade reconhecida – e são 

pertencentes à dimensão coletiva e cívica, e os rituais são a manifestação cultural que 

simboliza essa relação.  

Já no segundo capítulo, apresentamos os fragmentos de Safo e sua redescoberta nos 

séculos XVIII e XIX e explicamos o que era considerado como parte da “Grécia” no contexto 

de Safo. Além disso, analisamos a noção de “poesia lírica grega”, que teria se desenvolvido 

por volta do século VII a. C. até a primeira metade do século V a. C., para mostrar o modo de 

execução e de apreensão da mélica de Safo, considerando que essas composições líricas 

foram feitas para serem cantadas, com a adição de um instrumento musical, como o aulos ou a 

lira. Também vimos que elas poderiam ser cantadas por um único indivíduo ou acompanhadas 

de um coro, que poderia também dançar, e que o termo “mélica” foi utilizado na medida que, 

em grego, a palavra significa literalmente “canção”. Como a poesia fazia parte do cotidiano 

grego e tinham função educativa, sendo que eram cantadas para um auditório, também 

mostramos que ela era um meio de se transmitir a tradição mitológica. 

No terceiro e último capítulo, passamos para a análise das canções de Safo de Lesbos, 

e vimos que, em várias das descrições dos fragmentos, é possível destacar as várias preces 

feitas aos deuses, e o uso de cenas e figuras mitológicas como comparação de determinado 

acontecimento com o eu da canção, ou de exemplo moral a ser seguido. Também nos chamou 
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a atenção a relação de proximidade que a poetisa – às vezes explicitamente identificada como 

Safo – tem com as divindades, em especial com Afrodite. A deusa, que detém o domínio do 

que é relacionado ao amor e à beleza – a paixão, o desejo – aparece, em Safo, multifacetada: 

além dos fragmentos que a relacionam com o seu poder mais conhecido, vemos também 

preces que pedem proteção a membros da família da autora e, também, que pedem a ruína de 

certas pessoas. Eros também é outra divindade que se destaca em Safo, o causador de todos os 

sentimentos de desejo e paixão – e, por vezes de ódio – presentes nas canções, no qual o “eu” 

feminino se mostra tomado de um desejo erótico, seja nos poemas de casamento, em que o 

noivo é descrito a fim de despertar o desejo da noiva, ou nos poemas destinados para outras 

mulheres.  

Entendendo a poesia arcaica de Safo como um modo de celebração aos deuses, 

identificamos nos fragmentos elementos que se enquadram como parte de um ritual: situações 

de angústia e medo possíveis de serem ultrapassadas como parte da ação; e situações 

opositoras, como por exemplo amor/guerra (fr. 16), imobilidade/movimento, trevas/luz (fr. 

16). No fr. 16, destaca-se também a percepção acerca do amor sentido – o éros – que embora 

não apareça no léxico do verbo “ama” colocado, pode ser visto pelo modo patológico que se 

apresenta (versos 9-10-11), já que é encarado como uma força invisível presente na natureza, 

e são apontados os seus poderes de atuação nos seres vivos, ou seja, o sentimento de paixão e 

de desejo. Ainda, não podemos deixar de mencionar que nessas canções de amor e desejo, as 

afeições da própria autonomeada “Safo” ou de um “eu” não identificado feminino são 

destinadas para outras mulheres (por exemplo, fr. 1, 16 e 31), em uma relação que não 

apresenta posse nem hierarquia entre as amantes – uma visão diferenciada quanto às noções 

de genêro e sexualidade. A oposição memória/esquecimento no fr. 55 também chama a 

atenção. Os trechos, incompletos, refletem sobre a criação de poesias, vista enquanto um meio 

para imortalidade, ao mesmo tempo em que ataca um tu feminino, dizendo que ela será 

esquecida (versos 1 e 4). Ressaltamos que, para os gregos não era estranho fazer orações 

desejando o prejuízo de alguém.  

Com isso, podemos concluir que as mulheres tinham uma participação ativa nos cultos 

religiosos em contextos antigos, além do papel desempenhado em ritos funerários: algumas 

composições da mélica em coro requeria mulheres para o canto e, só pelo fato da criação de 

poesias ser considerada um ato ritual, podemos ver por meio de Safo que ela e seu coro 

tinham um outro papel nessa reunião social. Além disso, no caso dos mitos retomados por 

Safo, ao dar ênfase para o amor numa leitura sobre a Guerra de Troia, e ao se mostrar desejosa 
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de alcançar glória eterna, oferece um contraponto sobre como os antigos viam a si mesmos, e 

como as mulheres (deusas e heroínas) eram retratadas por uma mulher: no caso dos poemas 

analisados, com agência, e com capacidade de também serem lembradas por algo que não 

somente a beleza (fr. 55).  
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