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!!!!!
Bacanal 

 
Manuel Bandeira 

 
 

Quero beber! Cantar asneiras 
No esto brutal das bebedeiras 

Que tudo emborca e faz em caco… 
Evoé Baco! 

Lá se me parte a alma levada 
No torvelim da mascarada, 

A gargalhar em douro assomo… 
Evoé Momo! 

Lacem-na toda, multicores, 
As serpentinas dos amores, 
Cobras de lívidos venenos… 
Evoé Vênus! 

Se perguntarem:  Que mais queres, 
além de versos e mulheres? 

- Vinhos!… o vinho que é o meu fraco!… 
Evoé Baco! 

O alfange rútilo da lua, 
Por degolar a nuca nua 

Que me alucina e que não domo!… 
Evoé Momo! 

A Lira etérea, a grande Lira!… 
Por que eu extático desfira 
Em seu louvor versos obscenos, 
Evoé Vênus! !

!
!
!
!
!
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!
!
!
!

!  

Bacchanalia - Auguste Leveque (1890-1910) !
!
!
!
!
!
!
!
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!
Resumo 

!
O objetivo desta monografia é falar de Dionísio enquanto força arquetípica, sua 

importância para o sistema de Biodanza e, em particular, para o resgate dos 

instintos e na linha de vivência de Sexualidade. 

 Além disso, obviamente, quando falamos em Biodanza, não há como fugir da 

necessidade de complementaridade entre Apolo e Dionísio e o que esta 

significa dentro do contexto da sociedade contemporânea. A Biodanza 

preconiza a redenção dos nossos instintos e emoções – tão reprimidos ao 

longo da história – porém, dentro de um contexto estruturado e equilibrado. 

Logo, para a Biodanza, tão importante quanto Dionísio (libertação), é Apolo 

(estabilidade, equilíbrio). 

Quando aqui falamos de Dionísio, falamos do deus grego do vinho e da 

fertilidade, do teatro e da insânia, dos ciclos vitais. Mas também falamos do 

arquétipo (no sentido junguiano) que esse deus encarna.  

O que representa a imagem de Dionísio na psique humana? Por que motivo 

Dionísio era assim tão importante, como se manifesta hoje e de que forma se 

integra no sistema de Biodanza?  

Ao que tudo indica, Dionísio era um dos deuses mais velhos do mundo 

helénico que ficou, por algum tempo reprimido (seria, por assim dizer, uma 

divindade secundária). Porém, quando a Grécia atingiu o ápice da sua 

civilização, o seu culto voltou em força.  

Uma prova da força arquetípica de Dionísio é que ele não deixou de ser 

adorado em outras regiões do mundo, sob outras denominações. Em suma, em 

qualquer sociedade tradicional, muito provavelmente, haverá uma entidade 

sagrada que se assemelha em traços a Dionísio.  

Os mitos gregos faziam parte da sua religião, eram histórias sagradas. Uma 

vez fora desse contexto, eles perdem sua razão de ser original, tornam-se 
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história, tornam-se literatura. Portanto, para nós, é difícil acessar o que há de 

sagrado na mitologia grega. Ficamos com a beleza dos mitos e o resto 

tentamos reconstruir, teorizar.  

Somos a sociedade da ciência, procuramos explicação para tudo, não há como 

fugir disso sem negar nosso próprio ethos (palavra com origem grega, que 

significa "caráter moral". É usada para descrever o conjunto de hábitos ou 

crenças que definem uma comunidade ou nação). O ethos alude ao 

espírito motivador das ideias e costumes. 

Aristóteles caracterizou na retórica como um dos modos de persuasão ou 

componentes de um argumento. O ethos é a componente moral, o caráter ou 

autoridade do orador para influenciar o público. As outras componentes são o 

logos (uso do raciocínio, da razão) e o pathos (uso da emoção).  

Assim, quando partimos das figuras de Dionísio e Apolo para os gregos, 

invariavelmente, tentamos procurar uma razão lógica e coerente para a 

importância que eles tiveram.   

É provável que a teoria mais abrangente a explicar a psicologia do homem e a 

recorrência de determinadas imagens no decorrer de sua história sociocultural 

seja a teoria dos arquétipos de Jung. Por isso, é nela principalmente que 

vamos nos basear. Para entender de que maneira Dionísio nos afeta hoje, não 

podemos deixar de passar pelo mito de Dionísio, esmiuçando-o. Para isso, 

recorremos aos arquétipos de Jung – sempre –, porém também evocamos 

mitólogos e historiadores das religiões – entre eles Mircea Eliade, que tem 

notável obra a respeito do assunto que aqui tratamos – a fim de melhor 

compreender este ponto. 

Notoriamente, que toda a pesquisa realizada para a composição deste trabalho 

tinha uma finalidade muito específica que era tratar de Dionísio na Biodanza, 

logo foi aí que todo o percurso feito desaguou.  

Em suma, falar e compreender Dionísio hoje, a importância do equilíbrio entre 

forças dionisíacas e apolíneas para o contexto e as propostas da Biodanza, era 

o que finalmente interessava e acredito que esse objetivo foi atingido. Para 

além disso, essa descoberta mais aprofundada sobre o Dionísio em nós, nas 
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nossas práticas (aqui incluída a Biodanza), foi essencial para que pudéssemos 

dar um passo além em direção do autoconhecimento. 

Abstract 

!
!
!
!

The purpose of this paper is to present Dionysus as an archetypal force, the 

myth and its’ importance to the Biodanza system and, in particular, to the 

recovery of the instincts in the lines of vivencia of Sexuality and Transcendence. 

What does the image of Dionysus represent in the human psyche? Why was 

Dionysus so important, how does it manifest itself today and how does it 

integrate the Biodanza system? 

In short, to speak and to understand the myth of Dionysius today, the 

importance of the balance between Dionysian and Apollonian forces within the 

context and the proposal of Biodanza. 

Keywords: Dionysus - Archetype - Myth – Biodanza 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Introdução 

!
“O Ímpeto Vital é a disposição para a 

ação. O impulso para realizar os 

propósitos. É sentido existencial, impulso 

a viver, coragem para enfrentar a vida. O 

ímpeto vital se manifesta no salto, no riso, 

na alegria, no entusiasmo!” (Rolando 

Toro) 

!
!

Quando conheci a Biodanza, enfrentava um momento crucial em minha vida. 

Chegava a um ponto de virada em que nutria a necessidade de fazer algo que 

me ajudasse refletir sobre a minha vida e o meu autoconhecimento. Sentia que 

vivia muito em função dos outros e me importava demais com as opiniões 

alheias, sem dar a devida importância para os processos e as repressões que 

eu havia somatizado.  

Em determinado momento da vida, tudo isso para de fazer sentido. Agradar as 

pessoas através dos nossos atos, reprimir nosso modo de agir, de pensar e 

falar para não magoar os outros começa a ecoar como um preço alto demais a 

pagar. E eu estava nesse momento.  

Foi aí que conheci a facilitadora e didata de Biodanza Elsa David, ela me 

mostrou o que era essa atividade e eu julguei que estava totalmente em 

consonância com o que eu buscava. Eu vivia estressada, meu sistema 

imunológico estava muito deteriorado, me cobrava demais por tudo, se não 

fizesse algo por mim, se não rompesse com esse ciclo vicioso, provavelmente 

explodiria – e eu tinha plena consciência disso. O problema é que é muito difícil 

romper com uma lógica que sempre foi a sua e, nesse sentido, encontrar 
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alguém que pudesse-me dar esse apoio e me incentivasse nesse processo foi 

essencial.   

A Biodanza efetivamente me trouxe uma sensação imediata de conforto e 

alívio, mas não posso dizer que foi fácil mudar meu modo de ser. Demorou 

para que eu aderisse totalmente à lógica da Biodanza, incorporando-a no meu 

modo de vida, agregando sua filosofia nas minhas práticas diárias. Porém, 

hoje, posso dizer que sim, alcancei isso e sou outra pessoa, não apenas mudei 

minha relação comigo mesma, mas também com os outros. Minha relação com 

os outros agora é muito mais horizontal, convivência e afeto e não de 

dependência.  

Tudo melhorou em minha vida, minha sexualidade, meu equilíbrio, minha 

autoestima, minha força vital. Sou muito mais consciente de mim mesma hoje e 

tenho plena satisfação em viver. Não vivo a ânsia de ser “mais”, quero apenas 

viver plenamente aquilo que sou. 

!
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!
Capítulo 1  

!
Arquétipo e Mito 

!
O mito é o nada que é tudo. 

O mesmo sol que abre os céus 
É um mito brilhante e mudo – 

O corpo morto de Deus, 
Vivo e desnudo. 

Este que aqui aportou, 
Foi por não ser existindo. 
Sem existir nos bastou. 

Por não ter vindo foi vindo 
E nos criou. 

Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade, 

E a fecundá-la decorre. 
Em baixo, a vida, metade 

                                            De nada, morre. 

Fernando Pessoa 

  

O mais relevante para nossa argumentação é compreendermos o mito de 

Dioniso, sua origem e sua expressão na natureza humana, e para tal, importa 

trazer Jung e o seu conceito de arquétipo.  

Como dizia Jung o arquétipo é a herança psicológica da humanidade e 

apresenta-se na forma de imagens e símbolos. 

É ele que contém e concentra o conjunto de todas as experiências vividas pela 

espécie humana e que são comuns a todos nós. Os mitos seriam narrativas 

simbólicas que expressam esses arquétipos, relatos expressivos de tempos 

imemoriais, de acontecimentos, vivências e fenómenos cuja origem se perde 

na memória da humanidade.  !
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É nos mitos que Jung encontra o material privilegiado para analisar os 

mistérios da alma, os acontecimentos anímicos, que posteriormente 

denominará de arquétipos.  

Nos mitos e contos de fadas, como no sonho, a alma fala de si 

mesma e os arquétipos se revelam em sua combinação natural 

como formação, transformação, eterna recriação do sentido 

eterno. (Jung, 2000, p. 214) 

A interpretação dos mitos só pode ser entendida quando relacionada com o 

conceito de “inconsciente coletivo”, sendo esta categoria central na obra de 

Jung. O inconsciente coletivo é a camada mais profunda da mente humana. Se 

pensarmos a mente humana como um círculo, ele seria o seu ponto mais 

interior. Assim, do inconsciente coletivo derivam os arquétipos. Segundo Jung, 

os mitos são uma das formas sob as quais os arquétipos humanos se 

materializam. 

Para Jung, aquilo que a teoria freudiana chamou de inconsciente – ou seja, o 

lugar fora da consciência que serviria de receptáculo para fatos vividos 

esquecidos ou reprimidos de um sujeito – não seria senão apenas a camada 

mais superficial do conjunto psíquico que compõe aquilo que o próprio Freud, 

na sua teoria, chamou de inconsciente. Este nível mais superficial, 

essencialmente ligado às experiências pessoais, na realidade, repousaria 

sobre uma outra camada, mais profunda, suprapessoal, esta sim capaz de 

revelar fatos primordiais sobre a psique humana.  

!
O nível mais profundo do inconsciente, sendo intrínseco à natureza dos 

homens, seria idêntico em todos os seres humanos e constituiria um 

fundamento psíquico universal – daí o porquê de muitas figuras se repetirem 

em mitos de diversos povos. Obviamente, o conteúdo do inconsciente só se 

torna conhecido a partir do momento em que este emerge à consciência.  

!
Segundo Jung, são determinadas imagens universais, presentes entre os 

homens desde as mais remotas épocas, os elementos que compõem o 
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conteúdo desse receptáculo mais profundo, que ele, Jung, chamou de 

inconsciente coletivo.   

!
“L’inconscient collectif est tout sauf un système personnel clos, 

c’est une objectivité vaste comme le monde et ouverte au 

monde entier». (JUNG, 1971) 

!
Essas imagens – ou arquétipos, segundo Jung – são expressões simbólicas 

dos mais profundos mistérios da alma humana e, para representá-las, 

utilizamos formas ou categorias históricas que remontam a uma antiguidade 

nebulosa.  

!
Logo, o mito de Dionísio retomaria elementos de outros mitos análogos mais 

antigos, recuperando e adaptando (ou atualizando) para a sociedade da antiga 

Grécia imagens arquetípicas que estão presentes no mundo desde tempos 

muito remotos.  

!
Assim, no homem contemporâneo, essa percepção das formas primordiais 

também pré-existiria, porém, eu disto não se dá conta por estar, 

invariavelmente, apoiado sobre símbolos tradicionais, já canônicos, impostos 

pelos dogmas, pela conjuntura cultural. Também o homem grego, por viver 

dentro de uma sociedade organizada sob regras, estava imerso e amparado 

por essas imagens já convencionadas. Basta pensar no quanto a sociedade 

grega tentou fazer da imagem de Apolo seu espelho. Apolo era a perfeição da 

cultura helénica, encarnava arquétipos como a beleza, a simetria, a norma, a 

cultura. Como contraponto, havia Dionísio, o caos, o que estava fora do padrão 

clássico, a barbárie.    

!
A teoria junguiana dos arquétipos importa-nos porque ela nos dá uma via de 

explicação para a emergência, receptividade e apego aos mitos em sociedades 

humanas de todas as épocas.  

!
!
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Desde que surgiu, o modelo junguiano exerceu muita influência sobre o meio 

científico por oferecer ferramentas teóricas que explicavam o porquê da 

repetição, em diferentes povos, de determinados signos e comportamentos e a 

influência sobre a identidade humana de determinadas simbologias que nos 

acompanham desde a noite dos tempos. Sua teoria foi revolucionária na 

medida em que conseguiu sistematizar, do ponto de vista da psicologia (então 

uma nova ciência), uma série de ideias que, na verdade, já estavam, de uma 

maneira ou de outra, latentes no pensamento ocidental – e a própria obra A 

Origem da Tragédia, de Nietzsche, publicada originalmente em 1872, não deixa 

de evidenciar isso.  

Os mitos referem-se sempre a realidades arquetípicas, isto é, a situações com 

que todo ser humano se depara ao longo da sua vida, decorrentes da sua 

condição humana. São situações padrões tais como: nascimento, casamento, 

envelhecimento, morte.  

Pode-se entender que os arquétipos são espécies de respostas típicas a 

situações típicas que têm como objetivo maior humanizar-nos, querendo com 

isto dizer que “aprendemos o que é ser humano através dos arquétipos”.  

Os mitos explicam, auxiliam e promovem as transformações psíquicas que 

ocorrem, tanto ao nível individual, como no coletivo de uma determinada 

cultura. Quer dizer, um arquétipo pode ter vários mitos. 

O mito é uma narrativa de acontecimentos fictícios, fantástico e transfigurado, 

ele destina-se a facilitar a compreensão de um fato, de uma verdade, de uma 

exigência do espírito. O mito não é uma lenda (narrativa embelezada e 

amplificada de feitos e gestos de uma personagem histórica real); tampouco é 

uma fábula (que tem necessariamente um fundo moral). No sentido aqui 

empregado, o mito teve lugar principalmente na religião.  

!
Ao mesmo tempo que transmite uma ideia, um conhecimento, pelo fato mesmo 

de ser uma narrativa fantástica e de se apresentar de maneira transfigurada, o 

mito apresenta o perigo de ser incompreendido, de ver deformado aquilo que 

ele queria exprimir ou explicar originalmente, sobretudo para aqueles que estão 

fora da sociedade onde ele primeiro apareceu. Para esses estrangeiros, o 
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significado do mito pode permanecer um mistério até que algumas chaves ou 

ferramentas apareçam para esclarecer seu significado – Levi-Strauss, por 

exemplo, cita que a ciência (a história, a antropologia) pode ser uma chave 

para a explicação dos mitos.  

!
No sentido religioso da palavra, o mito não é jamais obra de um indivíduo, mas 

de um grupo, um povo. De tais mitos não só se ignora a origem e a autoria, 

como seu valor depende de ter sido conservado e transmitido segundo às 

tradições religiosas de um povo. Os contos Homéricos que representam a 

cultura religiosa da antiga Grécia, portanto, se encaixam nesta concepção de 

mito. Muito frequentemente, o conteúdo dos mitos não são senão narrativas 

sobre a origem daquele povo que possuem apenas vagos elementos de 

verdade.  

!
O mito tem um essencial caráter social, ele é a explicação sobre a origem, 

tradições e ritos da tribo ou povo e, portanto, o símbolo e o signo de sua 

experiência religiosa. Segundo Santinello e Dellagiacoma (1967, p. 682), fora 

da tribo, esses mitos não têm mais valor, não têm mais sentido: não são mais 

sagrados, não são mais verdade, transformam-se em literatura, documentos e 

apenas nesse sentido podem interessar aos estrangeiros e aos vindouros. 

Essa é essencialmente a relação que hoje temos com os escritos de Homero, 

por exemplo. Ou seja, eles nos são fontes literárias e históricas, mas não mais 

do que isso; para os gregos, esses eram textos sagrados – tendo sido os 

poetas que os escreveram, ao menos nisso se acreditava, inspirados pelos 

próprios deuses.  

!
Já os mitos históricos são aqueles que, recorrendo ao divino, contém um 

núcleo histórico ou pretendem explicar um determinado evento. Assim, o mito 

de Eneias, que relata a origem da cidade de Roma através de uma intervenção 

divina, é indício do influxo asiático na fundação da Urbe; na mesma linha, o 

mito de Rômulo e Remo, filhos da deusa Rea, é simplesmente a exaltação 

religiosa do fato histórico contido na lenda. Um outro exemplo de mito histórico, 

segundo apontam Santinello e Dellagiacoma, seria o da ninfa Tessala Cirene 
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que foi raptada por Apolo e transportada para a Líbia, o qual denotaria um fato 

histórico: a colonização da cidade de Cirene por povos vindos da Tessália, 

seguindo ordens do oráculo délfico de Apolo. A aliança de Apolo e Dionísio em 

Delfos representaria, ao mesmo tempo, as relações ou sobreposições dos 

povos, assim como dos cultos. Ou ainda, a rejeição do culto de Dionísio por 

muitas cidades gregas teria sido decisiva para forjar o caráter do próprio 

personagem Dionísio enquanto deus perseguido, “marginal”, por assim dizer. 

Assim, a oposição simplificada entre mitologia e história que, hoje, estamos 

acostumados a fazer não cabe. 

!
A origem dos mitos seriam essas imagens primordiais universais, tais como 

referidas por Jung, que repousam no inconsciente de todos os homens e que 

podem encontrar sua expressão tanto nos produtos individuais normais e 

patológicos (sonhos, alucinações, delírios), como nos produtos coletivos (mitos, 

religiões). 

!
Essas imagens brutas ou, para usar a linguagem junguiana, imagens “em sua 

expressão imediata” – ou seja, tal como se encontram no inconsciente – foram 

trabalhadas ao longo da história da humanidade, revestidas de simbolismos, de 

maneira a torná-las mais compreensíveis, menos assustadoras ao espírito 

humano – assim, é Apolo (a ordem, a beleza) que aparece como alternativa ao 

caos, ao sombrio (Dionísio), àquilo que o homem ainda não percebe. 

!
Grâce à un effort solvente séculaire de l’esprit humain, ces 

images sont couchées en un ample système de pensées qui 

ordonne le monde, et elles sont en même temps réprésentées 

par une instituition puissante, vaste e vénérable, nommée 

Eglise. (JUNG, Ibid, p. 19)  

!
Imagens criadas pela humanidade para substituir as tais imagens brutas do 

inconsciente desde os mais remotos tempos – sejam elas provenientes de 

doutrinas primitivas, cristãs, budistas, míticas – são belas, misteriosas e cheias 
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de pressentimentos e, por isso, durante muito tempo, numa época primitiva em 

que “a consciência ainda não pensava, mas apenas percebia”, em que “o 

pensamento era essencialmente revelação” (JUNG, Ibid, p. 50), elas serviram 

para acalmar os espíritos.  

!
O homem primitivo possui uma tendência irrepreensível e um impulso inevitável 

para assimilar toda experiência sensível exterior (as estações do ano, os 

fenómenos meteorológicos) a um evento psíquico. Os fenómenos naturais em 

particular seriam os mais vulneráveis à mitificação: um sol que nasce não é 

jamais apenas um sol que nasce, mas “na sua metamorfose o destino de um 

deus ou de um herói que não habita senão a própria alma humana” (Ibid., p. 

16). Logo, os mitos seriam projeções, nos fenómenos naturais, do “drama 

interior e inconsciente da alma” (Ibid., p. 17). Uma prova de que essas 

projeções estão tão profundamente enraizadas no homem para Jung seria a 

crença na astrologia.  

!
Segundo Mueller, os estudos modernos, tanto sobre a mentalidade infantil 

como sobre a mentalidade primitiva, trouxeram suficientes esclarecimentos 

sobre esse estado de espírito que “consiste em projetar para o exterior desejos 

e temores e em conferir um poder oculto aos seres e às coisas do mundo 

ambiente” (2001, p. 16). 

!
Todos nós, adultos ocidentais, acreditamos, na nossa infância, 

nos contos de fadas e desse mundo de então resta-nos muitas 

vezes uma vaga nostalgia que as luzes do Natal cada ano 

reavivam. (MUELLER, 2001, p. 16)  

!
Para Santinello e Dellagiacoma (Ibid., p. 683), os mitos podem ser teóricos, 

históricos e explicativos (ou etiológicos). Os mitos teóricos são os mais amplos 

e comuns a toda a comunidade; visam explicar a origem dos deuses 

(teogonia), dos homens (antropogonia), do mundo (cosmogonia) ou apontar as 

causas para os vários fenómenos naturais da astronomia, da meteorologia, 
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agrários. Trata-se essencialmente de personificar os seres e os fenómenos. 

Assim, temos Urano (céu), Eos (aurora), Selene (lua).  

!
No Oriente antigo, o ciclo das estações é representado por um deus que morre 

e renasce. Dionísio, deus da fertilidade, também encarna essa constante 

morrer e renascer, uma imagem que muito frequentemente é associada às 

entidades sagradas das florestas, agricultura e espécies vegetais. 

!
É possível assim perceber em que medida a mitologia dos astros e os ciclos 

naturais tiveram uma importância para todos os povos, uma vez que, no fundo, 

é a exigência filosófica que se exprime sob a forma fantástica e narrativa, é o 

eterno problema da origem e da natureza das coisas. 

!
Já os mitos históricos são aqueles que, recorrendo ao divino, contém um 

núcleo histórico ou pretendem explicar um determinado evento. Assim, a 

aliança de Apolo e Dionísio em Delfos representaria, ao mesmo tempo, as 

relações ou sobreposições dos povos, assim como dos cultos. Ou ainda, a 

rejeição do culto de Dionísio por muitas cidades gregas teria sido decisiva para 

forjar o caráter do próprio personagem Dionísio enquanto deus perseguido, 

“marginal”, por assim dizer. Assim, a oposição simplificada entre mitologia e 

história que, hoje, estamos acostumados a fazer não caberia de maneira tão 

estrita. Há elementos históricos a serem buscados nos mitos também. 

!
Finalmente, o último tipo de mito referido por Santinello e Dellagiacoma é o 

mito explicativo ou etiológico , que é aquele criado para dar explicações sobre 1

um fato em particular, manifestações ou expressões, sempre estabelecendo 

uma relação de causa e efeito. Por exemplo, os homens carregam em si a 

bondade e a maldade porque sua origem são as cinzas dos Titãs mortos por 

Zeus. Como os Titãs (a maldade) tinham acabado de devorar Dionísio 

(bondade), suas cinzas possuíam elementos das duas naturezas.  

!
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!
!

O Mito de Dionísio 

!
!

“O mito é a revelação da vida divina do homem”. 

 CARL JUNG - Memórias sonhos e reflexões – Editora Nova Fronteira. 

!
!

Dionísio assume várias formas e o seu mito tem vários significados. É o Deus 

do êxtase e do entusiasmo que, através da embriaguez provocada pelo vinho e 

a dança, liberta e purifica, conectando-nos com o divino.  

!
É um deus profético e divinatório, pois é essa embriaguez que revela o que 

está para acontecer. Representa também a criança primordial, o sofrimento, a 

morte e a ressurreição, a salvação humana, a possibilidade de transcendência.   

!
Dionísio remete-nos à relação com os ciclos da natureza e à regeneração 

cíclica da vida, como a vinha que morre no inverno para voltar a brotar na 

primavera.  

!
Deus da vida, do vinho, das festas, do prazer. Ele representa não só o poder 

intoxicante de vinho, mas também as suas influências benéficas e sociais. 

Seus símbolos são o touro, a videira, a hera, e o thyrsos (thyrsos constitui o 

Scepter característica do Santo Dionísio e tem uma importância particular 

Sacramental). Ele tem a mesma finalidade do relâmpago de Zeus, o Caduceu 

de Hermes, o Pico de Deméter, o tridente de Neptuno, o tubo e Corno de Pan, 

o martelo e Acnes de Hefesto). 

!
Na mais famosa das versões do mito de Dionísio, Sêmele, uma mortal, filha do 

rei de Tebas Cadmo e da deusa Harmonia torna-se amante de Zeus e dele fica 
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grávida. Apaixonado, o grande deus do Olimpo, casado com Hera, garante à 

sua amante que ela poderia pedir-lhe o que quisesse.  

!
Hera, sempre atenta, furiosa e vingativa, sabendo do caso extra-conjugal do 

marido, como de hábito, disfarça-se de dama de companhia de Sêmele e 

aconselha-a a pedir como prova do amor de seu amante que ele se lhe 

apresente em todo o seu esplendor. Sêmele assim o faz.  

!
Não podendo negar um pedido da amante, mas advertindo-a do perigo que tal 

solicitação representava, Zeus mostra-se a Sêmele, sob a forma de raios e 

trovões. A princesa, enquanto simples mortal, acaba morrendo carbonizada. 

Nesse momento, para salvar o filho, Zeus o arranca do ventre de Sêmele e 

coloca-o no interior de sua coxa, onde ele terminará de ser gestado. Essa seria 

a explicação para o fato de que Dionísio, mesmo sendo filho de uma mortal, 

nascera deus – ele veio ao mundo a partir do ventre/coxa de Zeus. Dionísio, 

portanto, nasce duas vezes, a primeira de sua mãe, e a segunda de seu pai, 

Zeus. Por isso, ele era chamado de o ditirambo, palavra que tem a seguinte 

etimologia grega δις, di = dois; θύρα, thyra = porta; έµβαίνω, embaino = entrar, 

descender, ou seja "descender de duas portas". Ditirambo, portanto, significa 

“aquele que nasceu duas vezes”. Ditirambo era também a canção que fazia 

parte do ritual em homenagem ao deus e que era entoada pelo coro.  

!
Numa outra variante do mito, Dionísio teria nascido primeiro de Perséfone. 

Uma vez nascido o bebé, Hera envia os Titãs para matá-lo. Deméter teria, 

porém, conseguido salvar-lhe o coração, que ainda batia quando Sêmele, 

amante de Zeus, o engoliu e ficou grávida do segundo Dionísio. 

!
Um dos dados centrais do mito segundo Brandão a propósito da primeira morte 

de Dionísio é o seu desmembramento e posterior cozimento num caldeirão, o 

que justificaria o sacrifício de animais durante o rito (os animais perecem da 

mesma forma violenta com que o deus pereceu).  

!
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Outro ponto importante do mito é que os Titãs, enviados por Hera, após 

cozerem Dionísio, o teriam engolido. Ao saber do acontecido, Zeus destrói-os. 

As suas cinzas dão, então, origem aos primeiros homens. Os homens, 

portanto, seriam constituídos de uma parte má (os Titãs) e de uma parte boa 

(Dionísio). 

!
No mito encontram-se várias chaves para compreender o culto de Dionísio e o 

significado desse deus para os gregos. Vale dizer que, depois de adulto, 

Dionísio teria alcançado outros países, Egito, Síria, Trácia e a Índia, 

espalhando os seus encantos e poderes místicos para várias regiões do globo.  

!
Além da perseguição de Hera, teve que enfrentar a perseguição do rei de 

Esparta, Licurgo, e do rei de Tebas, Penteu, além dos piratas etruscos.  

!
Como se pode notar, perseguições são uma constante no mito de Dionísio, 

seja por Hera, Licurgo (rei da Trácia), Penteu (semi-deus, rei de Tebas) ou por 

piratas etruscos. O deus é a vítima sacrificial (o touro, o bode, figuras que ele 

de facto encarnaria segundo a sua crença).  

!
Assim, finalmente, essas perseguições a ele fariam alusão, do ponto de vista 

político, à difícil aceitação do culto a esse deus nas pólis da Grécia Antiga, 

tendo sido esse aspecto incorporado ao mito e, por conseguinte, trazido 

implicações ao culto.  

!
Diz a lenda que Dionísio, o deus da profusão, das orgias, era constantemente 

perseguido por Hera, a deusa dos casamentos e da união estável – a oposição 

entre essas duas divindades chegava ao ponto de as sacerdotisas devotas de 

cada uma delas nem se cumprimentarem.  

!
Tal imagem diz-nos muito sobre o significado do culto dionisíaco na sociedade 

grega. E, aqui, identificamos o fundo histórico deste mito: havia uma 

perseguição de ordem moral em relação ao culto dionisíaco e isso se traduzia, 

no mundo sagrado, na perseguição de Hera a Dionísio. Nietzsche afirma na 
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sua obra “A Origem da tragédia” que a aliança simbólica entre Dionísio e Apolo 

(o deus que simboliza a ordem), celebrada mais tarde, foi o momento mais 

importante da religião grega, ele foi uma tentativa de apaziguar essa dicotomia. 

!
As seguidoras de Dionísio e principais participantes do culto seriam 

nomeadamente mulheres, as bacantes, um grupo muito reprimido, sobretudo 

dentro da sociedade ateniense.  

!
Para Mircea Eliade, a sua presença maciça nos cultos dionisíacos denota o 

caráter libertário dessas manifestações, o que favorecia a adesão desse grupo 

social (BRANDÃO, 1991, p. 78-81), mas também de pobres, camponeses e 

escravos.  

Não é por acaso que se encontra referência frequente a Dionísio enquanto 

deus das classes mais baixas e oprimidas, sendo a aristocracia aquela que 

especialmente o rejeitava.  

!
As bacantes, ao comerem carne crua nos rituais, tal como narrado por 

Eurípedes, retornavam a um comportamento muito remoto no tempo 

recuperado depois de dezenas de milhares de anos. Essa impetuosidade 

revela uma vontade de comunhão com as forças vitais e cósmicas que só se 

podia interpretar como sendo uma possessão divina e não surpreende que 

essa possessão fosse confundida com a loucura, com a mania. O próprio deus 

havia conhecido a loucura e colocar-se nesse estado era a forma mais certa de 

comunicar-se com ele.  

!
Para Eliade, o que distingue a adoração de Dionísio de outros tipos de ritual na 

Grécia Antiga não é propriamente a possessão, mas o facto de que isso foi 

promovido enquanto experiência religiosa. 

!
Nesse sentido, o interesse em comparar esse ritual a outras práticas coletivas 

semelhantes – certas danças frenéticas praticadas durante a Idade Média ou o 
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ritual de antropofagia dos Aissaua, fraternidade mística do norte da África – é 

que ele nos chama a atenção para a originalidade de Dionísio. 

(ELIADE, 1978, p. 5) 

!
O êxtase dionisíaco significava a superação da condição humana, a 

descoberta da libertação total, o acesso a uma liberdade e a uma 

espontaneidade inacessíveis aos mortais, até então privilégio dos deuses.  

!
Antes de Dionísio, costumava dizer-se que havia dois mundos: 

o mundo dos homens e o inacessível mundo dos deuses. A 

metamorphosis [a transformação permitida pelos rituais 

dionisíacos] foi exatamente a escada que permitiu ao homem 

penetrar no mundo dos deuses. (BRANDÃO, 1991, p. 81) 

!
Dionísio era também, como já foi dito, o deus da fertilidade, daí ser ele 

andrógino e bissexual, e as festas em sua homenagem aconteciam em 

consonância com o calendário agrícola, por exemplo, durante a época da 

vindima (que vai da colheita da uva à produção do vinho).  

!
Assim, como acontece com outras divindades ligadas à agricultura e à 

vegetação, o seu mito inclui constantes representações de morte e 

renascimento (marca do próprio ciclo da vida vegetal em função das estações 

do ano). Dionísio é o deus que nasceu duas vezes e, ao mesmo tempo, aquele 

que aparece no inverno para desaparecer na primavera, onde ele cumpre sua 

epifania mais triunfante. É a união entre vida e morte, o desaparecer e o 

regenerar-se.  

!
Portanto, aniquilamento, assim como ausência e renascimento, são figuras que 

se fazem extremamente presentes neste mito. 

!
 Após a sua primeira morte violenta (violência que se repete no sacrifício dos 

animais oferecidos ao deus em rituais), há a descida ao mundo dos mortos 
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para recuperar sua mãe, Sêmele, que lá está. Os hinos órficos também fazem 

referência ao constante desaparecimento de Dionísio, ele desapareceria para 

encontrar-se com Perséfone. Esses aspectos, assim como outros contidos 

nesta lenda serão, de alguma forma, incorporados aos seus rituais. Pode-se, 

nesse sentido, citar o facto de que os seus seguidores se embriagavam de 

vinho (mas também de júbilo e contentamento), cantavam e dançavam 

freneticamente, à luz de tochas e ao som dos címbalos. Esse ritual continuava 

até que todos estivessem exauridos e caíssem desfalecidos. Esse desfalecer 

não deixava de carregar a conotação referida acima, a consonância entre vida 

e morte, o eterno retorno. Morria-se para depois renascer mais forte. 

!
Dionísio possuía diversos epítetos, que faziam referência seja ao mito, seja à 

caracterização do personagem ou aos poderes a ele atribuídos, tais como: 

Agrios (o selvagem); Iackhos (gritador, invocador); Katharsios (o que libera, o 

que alivia); Bromios (ruidoso, vociferante); Euanthes (justo/belo florescer); 

Euios (do choro/grito ritual); Sannion (o brincalhão); Zagreu (caçador) . 2

!
Os epítetos acima referidos apontam para algumas imagens que se fazia de 

Dionísio, donde percebemos a complexidade, a multiplicidade e mesmo a 

contradição existente no seio do mito dionisíaco. O mesmo deus pode ser 

“caçador” e “gentil”, “brincalhão”; deus do “choro e do grito” e do “belo 

florescer”. Muitos desses epítetos não deixam de remeter para imagens 

arquetípicas. A concepção de Dionísio como força arquetípica está presente na 

psique humana desde a antiguidade até aos nossos dias.  

Um dos arquétipos mais importantes encarnados por Dionísio é o da anima. As 

palavras animus e anima (alma) vêm do latim, que, por sua vez, as teria 

tomado do léxico indo-europeu. Seu sentido inicial era o de “sopro, respiração”, 

acepção com que a palavra é empregada nos versos de Virgílio. A palavra 

animalis (animal) viria daí: “aquilo que tem vida”.  
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A evolução semântica da palavra, portanto, reflete uma ideia que já estava 

presente nos povos primitivos a de que a alma seria o sopro da vida ou uma 

chama (segundo a lenda hebraica, Deus dá a vida ao primeiro homem, Adão, 

através de um sopro). Mas a alma é também aquilo que vive no homem, ela é o 

próprio impulso e o risco de viver, custe o que custar. A religião vê a alma como 

cheia de astúcias, artimanhas que fazem com que o homem permaneça 

apegado à terra, à matéria, de maneira que a vida seja propriamente vivida, em 

consonância com os prazeres que ela lhe pode proporcionar. Se não se 

impuserem, portanto, limites e castigos à alma, o homem estará sempre sujeito 

às paixões e às suas vontades. É por isso que no interior do dogma, a alma 

será ameaçada, domada, por meio das punições; ela poderá ser agraciada 

com o céu ou castigada com o inferno. A alma dogmática é uma entidade já 

domesticada. No mundo grego, é justamente o espírito apolíneo o responsável 

por esse adestramento dos impulsos da alma, ou anima.  

Aquilo a que Jung chama de anima, o impulso vital caótico (Dionísio), será, 

portanto, reprimida pelos dogmas (Apolo). Não é um acaso que ela apareça 

associada a tudo aquilo que é perigoso, tabu, mágico. (...) le sujet qui veut 

s’élever vers les hauteurs lumineuses voit se présenter à lui la nécessité de 

plonger d’abord dans une profondeur obscure qui se révèle être la condition 

indispensable d’une ascension plus haute. (JUNG, 1971, p. 32) 

!
No que tange aos gregos, Nietzsche falará em dois espíritos, dois instintos 

impulsivos: o apolíneo e o dionisíaco. Estes andariam juntos, em guerra aberta, 

desafiando-se e excitando-se. Apolo seria a imagem divina e esplêndida do 

princípio da individualização e, portanto, da ordem. Mas, no momento em que o 

princípio da ordem e da individualização dos seres se encontra periclitante, que 

emerge aquilo que há de mais profundo no homem e na própria natureza, 

aquilo que é anterior a todo significado, a toda norma, a toda a regra, entramos 

então no terreno do dionisíaco, do caos. Este atrairá o indivíduo subjetivo para 

obrigá-lo a aniquilar-se no total esquecimento de si mesmo (NIETZSCHE, 

1972, p. 39). 

!
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!
!

!
!
!
!

O Cortejo e os Rituais de Dionísio 
!
Por onde quer que passasse, Dionísio, no seu entusiasmo, tinha o poder de 

atrair seguidores. Ele fazia-se acompanhar de um cortejo constituído pelas 

Bacantes, Ménades Sátiros e Pã, o deus da floresta. Estes rituais onde eram 

feitos orgias, música alta e folias eram chamados de Bacanalia.  

!

!  
!
As bacantes formavam o corpo de seguidoras de Dionísio, deslocando-se para 

onde ele fosse. Vestidas com roupas de linho, tendo sobre os ombros peles de 

corças pintalgadas e a cintura cingida por uma serpente, traziam sempre junto 

de si o tirso - insígnia das adoradoras de Baco. Tratava-se de um cajado com 

uma haste ornada com hera coberta com folhas de parra e cachos de uvas, 

que, além de a auxiliar nas caminhadas, era possuidor de recursos mágicos. As 
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bacantes, acompanhadas ainda por sátiros e faunos, embalados pelos sons 

dos tamborins dos coribantes, formavam uma espécie de trupe que 

acompanhava o deus do vinho nas suas aventuras, atuando igualmente como 

chamariz na conversão de outras mulheres por onde a procissão passava, 

atraindo-as para a vida lasciva. 

!

!  

!
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Baccantin - Bernhard Rode (1785) !  

!!
!

                  !  !!
                                                                     Vara de Tirso !
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Na mitologia grega o tirso é uma haste de videira ou Ivy-forrado e coberto com uma pinha. Era 
o símbolo fálico usado nas festividades orgiástica que foram feitas em honra do deus Dionísio, 
(Baco, um epíteto usado pelos gregos.). Este símbolo é de origem Trácia, que por sua vez foi 

levado para o Egito e Fenícia, lançado mais tarde pelo mundo helenístico. 

 
IVY ou Hera 

!  

!

!  
Sátiro persegue Mênade que carrega tirso e serpente, ânfora de Cleófrades, 500-490 

!
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Vinho, êxtase, loucura, delírio, orgia, bacanal… Estas são as palavras que 

estão intimamente ligados, a Dionísio e encantam os poetas malditos. Mas, 

sem dúvida, a principal característica deste deus especial é a dualidade. 

!
!
!
Na descrição do livro “As Bacantes” de Eurípides, as admiradoras de Baco 

surgem em um ataque enfurecido, dilacerando homens, sob o efeito do vinho: 
!!!

Eurípides (480-406 a. C.), As Bacantes,1017-1018 
Trad. Maria Helena da Rocha Pereira 

Lisboa/São Paulo, Verbo, 1973 
Série «Clássicos gregos e latinos» !!!
Tudo era um confuso clamor, 

 ele, gemendo o que o alento lhe consentia, 

elas, ululando. Uma levava um braço, 

outra um pé ainda calçado. Desguarnecidos estavam 

os flancos pelos dilaceramentos. Com as ensanguentadas 

mãos, em jeito de bola, as carnes de Penteu arremessavam. 

O corpo mutilado jazia aqui e ali, partes em agrestes 

rochedos, parte na folhagem do bosque frondoso. 

!
(EURÍPEDES, 5to episódio) 

!
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! Re 

!
Representação das Bacantes 

!
!

EPODO 

Eurípides, As Bacantes, 135-161 

! !
Está-se bem nas montanhas, depois das corridas dos tíasos, 

quando se cai por terra, 
envergando a sacra nébride, buscando 

o sangue de um bode imolado, a graça da omofagia, 
para as frígias e lídias montanhas avançando, ao sinal de Brómio, 

Evoé! 
Do solo escorre leite, escorre vinho, escorre das abelhas 

o néctar! 
Tal um vapor de incenso da Síria, 
o sacerdote de Baco empunhando 
a ardente chama no topo da vara 

de pinheiro, incita 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à corrida, e às danças 
quem anda errante impele, 
com seus brados estimula, 

os delicados cabelos flutuando ao vento... 
Entre gritos de Evoé, ele clama: 

Ide, Bacantes! 
No esplendor do Tmolo que rola torrentes de ouro, 

celebrai a Dionísio 
pelo rufar dos tamboris, 

glorificando o deus Evoé com Evoés, 
em gritos estridentes ao modo frígio, 

quando o sacro loto de melodioso tom 
fizer ecoar os sacros acordes dos folguedos, em uníssono 

c'os espíritos alucinados, para a montanha, para a montanha! 
Então, plena de deleite, como a poldra que com a mãe 

vai pascer, a Bacante seus pés velozes em saltos agita... 

Eurípides (480-406 a. C.), As Bacantes,1017-1018 
Trad. Maria Helena da Rocha Pereira 
Lisboa/São Paulo, Verbo, 1973 
Série «Clássicos gregos e latinos»   !

!  
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!
Nos rituais de iniciação de Dionísio, os futuros bacantes gritavam um mantra 

invocando todos os nomes de Dionísio : "Io! Io! Bromios!", "Io! Io! Dendrites!"… 

!!
!
!
!
!
!

Ritual Musical de Dionísio 
Oficina das Bruxas 

!
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Senhor do Vinho 
Senhor Patrono das Festas 
Deus Dionísio, eu te invoco! 
Venha para meu caminho 

Abençoa meus frutos 
Abençoa minha vida 

Permita-me ser alegre, sentir-me viva a cada segundo 
Conceda-me uma parte de tua graça 
Desejo crescer, desejo voar mais alto! 
Venha para meu círculo Deus Dionísio 
Agracia-me com tua força embriagante  

Ajuda-me sempre ter um belo sorriso verdadeiro 
Torna meu corpo rigoroso 

Que eu seja uma fonte de calor para os que amo 
Eleve minha alma à felicidade 

Permita que a vontade de amar em mim seja como uma fogueira que acende e 

reacende toda noite 
E que venha o banho de uvas 
Torna maior o verão em mim 

Agradeço Dionísio 
Agradeço por ouvir-me 

Agora despeço-me, Grande Deus 

!
!
!
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Mito etiológico !
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Evidentemente que o comportamento livre e desregrado delas causava 

apreensão, senão pânico, nos lugarejos e cidades onde o cortejo báquico 

passava. Eram mulheres possuídas, como se estivessem dopadas, em transe 

permanente, que, quando assaltadas por um furor qualquer, não conheciam 

limites ao descarregar a sua cólera. Por isso mesmo, obrigavam-se a procurar 

refúgio no alto das montanhas, onde podiam exercer sua estranha liturgia sem 

a presença de olhares de censura ou reprovação. As mulheres que 

participavam nestes rituais imitavam a conduta Ménades. Eram mulheres 

seguidoras e adoradoras do culto de Dionísio. Faziam danças frenéticas, 

arrebatadas, em volta da sua imagem. 

!
Nestas danças, as mulheres deitavam as suas cabeças para trás, exibindo as 

gargantas, revirando os olhos, e vociferando como animais selvagens. Também 

realizavam um ritual sacrificial, durante o qual abatiam cabras, cordeiros e gado 

e engoliam a sua carne crua. Os mistérios que envolviam o deus originavam 

nelas um estado de êxtase total, entregando-se a brutal violência, como o 

derramamento de sangue, ao sexo e à embriaguez. 

!
Deus do Vinho e das Orgias, Dionísio (Baco para os romanos) destaca-se 

ainda no século XXI como um mito popular, também denominado deus do 

teatro e dos Ditirambos. No teatro grego o ditirambo era um canto coral de 

natureza apaixonada, que poderia ser alegre ou sombrio, constituído de um 

relato recitado pelo menestrel, ou corifeu, interpretada por personagens 

vestidos de faunos e sátiros, companheiros do deus Dionísio, e que prestavam 

homenagem ritualista em honra do deus. Um hino em uníssono, consistia numa 

ode intensa e libidinosa dirigida ao deus, dançada e reproduzida por um Coro 

de 50 homens vestidos de sátiro meio homem, meio bode, uma espécie de 

servidor de Dionísio. Os sátiros tocavam suas liras, flautas e tambores usavam 

falos postiços enquanto dançavam e cantavam freneticamente em torno de 

uma esfinge de Dionísio. A dança foi ensinada aos mortais pelos deuses para 

que aqueles os horassem e os alegrassem: foi em honra ao deus Dionísio que 

aparecem os primeiros grupos de dança e foram compostos os primeiros 

Ditirambo. 
!
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!  

Ditirambo en honor al dios Dionisos. Imagen procedcente de un archivo de 
contenido libre  !

!  

Sátiros. Imagen procedente de un archivo de contenido libre 
!
Os sátiros tocavam suas liras, flautas e tambores usavam falos postiços 

enquanto dançavam e cantavam freneticamente em torno de uma esfinge de 

Dionísio. Apesar de tudo esta cerimónia era de cunho religioso, como se fosse 

um hino ou cântico no meio de uma missa. Alguns historiadores acreditavam 

que havia o sacrifício de um bode. A ideia do sacrifício é simbólica pois 

representa a mudança humana de consciência animal para um nível de 

consciência mais elevado. Isso explica-se pela simbologia da estrela de cinco 
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pontas (pentagrama), que de cabeça para baixo faz alusão a ideia de um bode 

(dois cifres, orelhas e barba) e, no sentido convencional, a alusão á figura 

humana como demonstrada por Leonardo Da Vinci.  

!
!

"  

!
!
Os gregos veneravam Dionísio como um Ser sagrado em busca de resultados 

na fertilização da terra e faziam uma homenagem com três grandes festivais: 

as Dionísias Rurais, que ocorriam no meio do inverno; o Festival de Lenaea, 

em Janeiro, para comemorar os casamentos; e o primordial festival que era, a 

Grande Dionísia, ou Dionísia Urbana, de onde surgiram as principais tragédias 

gregas e comédias que foram escritas. 

!
Os relatos a cerca do culto a Dionísio apresentam variadas versões, porém a 

mais propagada relata que nos rituais as pessoas utilizavam agentes tóxicos, 

principalmente o vinho, que atuava de uma forma muito intensa destruindo as 
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inibições. As mulheres tinham um papel fundamental de protagonista nos 

cultos, eram vistas como ensandecidas nos rituais dirigidos ao deus.  

As praticantes do rito Dionisíaco, possuíam nomes como Ménades, Bacantes, 

Tíades ou Bassáridas. Além das mulheres, a maior parte dos praticantes eram 

estrangeiros, subversores e escravos. Apesar da falta de fontes formais, ou de 

reconhecimento científico sobre o verdadeiro caráter dos ritos, acredita-se que 

os temas em destaque eram de morte e renascimento. 

Na mitologia, as Mênades, também denominadas Bacantes divinas, são seres 

femininos associados ao deus Dionísio, para os gregos, ou Baco, para os 

romanos. Segundo Junito de Souza Brandão, em seu Dicionário Mítico 

Etimológico: 

No mito, as primeiras Mênades eram ninfas que cuidaram do recém-nascido 

Dionísio. Possuídas pelo êxtase e entusiasmo provocados pelo deus, num 

estado de mania e orgia místicas, percorriam alucinadas montanhas e 

campinas. Para elas as águas das fontes em que bebiam eram leite e mel. 

(BRANDÃO 1997, p. 106, vol. II). 

!
Quatro festas eram consagradas a Dionísio entre o período do começo do 

inverno ao início da primavera: as Dionisíacas rurais. Nas dionisíacas rurais, 

solicitavam-se favores à Dionísio, que ele trouxesse fertilidade à terra. Havia 

procissões em que se levavam um símbolo representando um falo, signo da 

fecundidade. Danças e cantos culminavam com um sacrifício. 

!
!
As festas Lenaea eram as mais velhas festas consagradas a Dionísio. Seus 

seguidores se dirigiam ao santuário do deus, chamado Lenaion, que ficava 

provavelmente ao pé da colina oeste da Acrópole. Esta festa supostamente 

incluía orgias (Lénai = bacante), o líder carregava uma tocha e convidava os 

participantes a invocar Iacchos, filho de Sêmele, provedor de riquezas da terra. 

Esta mesma invocação será conservada na abertura dos festivais teatrais.  

!
!
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!  
Mask of Dionysos - c 520 BCE 

!
As Antestérias acontecem antes da lua cheia de março e estão ligadas ao 

renascimento da vegetação (anthos = flor). Acredita-se que essas festas 

duravam três dias. Elas tinham lugar em Atenas e cidades jónicas. Era o 

momento da liberação do consumo de alimentos conservados durante o 

inverno.  

!
No primeiro dia de festa, os toneis de vinho eram levados até o Santuário de 

Dionísio e finalmente eram abertos. Após a dessacralização do vinho, dava-se 

início à bebedeira. 

!
!
!

!
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!  
!

O lado pagão das festas cristãs 

!
!
!
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!
!

!
Reminiscências atuais dos rituais Dionisíacos 

!
!
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!  !
O Carnaval é uma festa em que podemos encontrar ainda reminiscências das 

festividades em honra de Dionísio, na Grécia, e até mesmo às festas dos 

"inocentes" e "doidos", na idade Média. Porém, a Igreja conduzia-se nos 

padrões éticos, morais e nos bons costumes, não consentia uma série de 

d e s c o m e d i m e n t o s , c o m o a r e a l i z a ç ã o d e b a c a n a i s e 
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saturnálias .consequentemente, a multidão aproveitava o último dia antes da 
Quaresma para infringir as normas morais. O carnaval remete-nos às 

características das festas pagãs. 

!
Ao pensar nas circunstâncias em que o mito grego foi transmitido, e 

procurando relacionar com a situação atual, tentarei perceber qual o papel da 

mulher nos rituais. Se ponderar o modo estrutural patriarcal entre os gregos, e 

a sua importância na evolução das subjetividades para a propagação do mito, 

provavelmente encontrarei um primeiro vestígio para analisar os elementos que 

asseguram essa associação. 

Na Antiga Grécia, os direitos de expressão assim como a participação política 

eram literalmente destinados aos homens. Onde a mulher era submissa, sem 

direito a decisões quer na política, como na sociedade, marginalizada em prol 

da figura masculina.  

Observando os arquétipos dos deuses gregos, o de Dionísio está posicionado 

opostamente ao de Apolo. Segundo Nietzsche o princípio apolíneo é 

simbolizado pela serenidade e o controle, símbolo da perfeição e do equilíbrio, 

a forma, a beleza, a imagem. O princípio dionisíaco simboliza a ruptura de todo 

o controle consciente, inibições desfeitas, forças imparáveis do inconsciente, a 

emergirem do mais fundo de nós. Uma experiência mística. 

O último concebido como deus da medida, e o primeiro o da desmedida. Sendo 

assim, podemos traçar uma ligação direta do arquétipo dionisíaco baseado na 

descrição dos cultos a ele associados. Podemos perceber aqui o propósito da 

necessidade da figura feminina estar intrinsecamente ligada aos alegados 

cultos, se o homem é para a cultura grega o centro com todos os privilégios e 

poderes, isso nos leva a crer que a mulher desempenharia na imagética grega 

um ser propenso à desmedida, tal como os estrangeiros, os escravos e toda a 

escória de subversores. 

!
!
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!  

A Mulher no Carnaval 

!
!
Na sociedade contemporânea, no Carnaval brasileiro, como herança das 

festividades e cultos oferecidos a Dionísio, mulheres nuas dançam de forma 

provocadora, exercitando o poder da sedução e despertando o desejo e a 

cobiça. 

No Carnaval, o Rio de Janeiro se veste de fetiche, sendo palco de uma mistura 

atos de rebeldia popular, como a apropriação do espaço público através de 

uma festa pagã, com forte industrialização e normatização dos desfiles.  

A festa da desordem, que usava a figura do momo como a representação da 

inversão normativa, aos poucos foi-se transformando no carro-chefe da 

divulgação do estereótipo das mulheres brasileiras nos países estrangeiros. 
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!  
"Nunca devemos esquecer que o mundo dionisíaco é, acima de tudo, um 

mundo de mulheres. As mulheres aviventam e nutrem Dionísio. Mulheres o 

acompanham onde quer que ele esteja. Mulheres o assistem e são as 

primeiras a ser dominadas por sua loucura. E isso explica por que o 

genuinamente erótico se encontra apenas na periferia da paixão e da 

libertinagem reveladas com tanto atrevimento nas bem conhecidas esculturas. 

Muito mais importantes que o ato sexual são os atos de dar à luz e criar a 

criança. O terrível trauma do parto, a selvageria que pertence à maternidade 

em sua forma primal, selvageria essa que pode irromper de forma alarmante 

não apenas nos animais - tudo isso manifesta a natureza íntima da loucura 

dionisíaca: o encrespar-se da essência da vida cercada pelas tempestades da 

morte. Desde quando esse tumulto latente no mais fundo das profundezas se 

dá a conhecer, a plenitude do êxtase da vida, tocada pela agitação da loucura 

dionisíaca, é capaz de romper todos os limites do arrebato em perigosa 

selvageria. A condição dionisíaca é o fenômeno primal da vida, de que mesmo 

o homem pode participar, em todos os momentos de nascimento de sua 

existência criativa". (2002:116 OTTO) 
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!
!
!

!  

!
!
A festa carnavalesca permite transpor as fronteiras do interesse, pois há uma 

mudança de padrões, o que é proibido diariamente torna-se liberalizado. 

Igualmente o carnaval de rua, com seus blocos ruidosos, irreverentes, 

entusiasmando com intensidade os seus participantes, em uma explosão de 

alegria, onde tudo é permitido durante quatro dias, fazendo com que as 

pessoas liberem os seus desejos mais ocultos. Os festejos do carnaval 

parecem-se bastante com as Antestérias, pois há muita bebida, um Rei Momo 

e suas acompanhantes máscaras, concursos de fantasias para tudo terminar 

na quarta-feira de cinzas, que evoca a imagem da morte. Todo esse êxtase por 

assim dizer teve a sua origem a sensivelmente três mil anos atrás com o Rei 

Baco (Dionísio) e suas seguidoras. 

!
!
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!  

!
!
A subcultura das festas “rave”, que acontecem nos galpões com a presença de 

adolescentes, podem durar de doze a vinte e quatro horas, em que se dança 

ao som de música electrónica enlouquecida, com ritmo repetitivo e com grande 

frenesi. Nalguns casos, com consumo de substâncias psicoativas, que induzem 

ao estado alterado de consciência e que de certa forma, são também um 

exemplo atual em que Dionísio se manifesta.  

Neste caso, poderíamos dizer que estas correspondem a um anseio de 

transcendência e de êxtase, que seria atingido através de emoções fortes e do 

transe, mas que não se completa, pois não há a profundidade de uma 

experiência religiosa no sentido amplo da palavra. 

!!
!
!
!
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Capítulo 2 

!
Dionísio na cultura ocidental 

!
!
A função libertadora e transcendente de Dionísio pode ser compreendida à luz 

de uma cultura onde a repressão das forças instintivas, eróticas e 

transcendentes da vida se encontra profundamente introjetada… pecado, 

culpa, medo da experiência absoluta. 

!
Dionísio encarnava a transgressão social e esse ponto é fundamental; a 

ruptura, a afronta às inibições e repressões, a possibilidade de transgredir uma 

determinada ordem de valores éticos e políticos. Era o instinto versus a cultura 

e a civilização, valores associados a Apolo. E é a partir daqui que podemos 

inferir o tamanho do mal-estar causado às instâncias que simbolizavam a 

ordem. 

!
Foi Nietzsche quem disse em A Origem da tragédia que os gregos 

conseguiram o grande feito de compreender a natureza humana, em tudo que 

ela tem de bom, assim como no que ela tem de mau, de sombrio, de misterioso 

e isto está expresso na religião deste povo assim como no seu sistema 

mitológico – o que é a mesma coisa. O homem grego é complexo; o homem 

bom não encarna apenas valores positivos – isso seria utópico, irreal. 

 O verdadeiro homem jamais poderia situar-se num único pólo do 

temperamento humano e os deuses são a encarnação máxima dessa 

concepção de mundo.  

!
Os deuses do Olimpo não são apenas signos da virtude e da bondade tais 

como entendemos esses conceitos hoje, tal como seria o deus cristão. Os 

deuses gregos, assim como outros personagens que fazem parte de sua 

mitologia, estavam sujeitos às paixões – ou emoções que existiam no próprio 
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mundo humano. Assim, Hera, a grande deusa do Olimpo era um poço de 

ciúmes com relação ao seu marido, Zeus, e vingativa para com as amantes 

dele e os filhos daí gerados.  

Os gregos, portanto, aceitavam os homens com as imperfeições que lhe são 

inerentes. Contudo, isso não significava que não havia um modelo um ideal.  

Eles desenvolveram de maneira notável as artes (arquitetura, escultura, 

cerâmica, literatura), a filosofia, a ética, o comércio, tinham um senso estético 

bastante rígido, uma organização política destacada (a ideia de cidades-

Estado), possuíam escolas (a educação grega se baseava numa integração 

entre corpo e espírito) e, sobretudo, sentiam muito orgulho de tudo que 

construíram. 

 Obviamente, não se chegaria tão longe se eles não possuíssem um senso 

muito rigoroso de disciplina e organização e não fossem capazes de educar 

seus cidadãos para propósitos muito específicos.  

Desta forma, é preciso dizer que, dentro da religião grega, existia um deus que 

personificava todo esse avanço civilizacional, toda essa superioridade (na qual 

eles tanto acreditavam) do homem grego. 

 Esse deus, essa imagem era a imagem de Apolo. Portanto, os valores de 

Apolo dentro da civilização grega ocupavam o topo da hierarquia de princípios; 

fora graças a Apolo que os gregos haviam chegado tão longe. Por mais 

imperfeitos que fossem os homens, portanto, enquanto civilização era preciso 

olhar para Apolo.   

!
Ora, no mundo grego está a origem dos modos de vida, valores e formas de 

pensar da civilização ocidental. Ainda hoje, apoiamo-nos em princípios que já 

eram caros aos helénicos. Acreditamos nos valores da ordem, que a 

democracia é um valor absoluto, valorizamos o debate, a racionalidade, a 

escolarização das crianças.  

Assim, pode-se afirmar que herdámos muito da cultura apolínea dos gregos; 

mais do que isso, fomos educados para viver as nossas vidas em prol desses 

valores e assim o fazemos. 
!
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!
Somos uma sociedade que aceitou abrir mão dos prazeres da vida, de dar 

vazão aos instintos, em nome de uma determinada ordem, de um determinado 

estilo de vida. Por exemplo, foi um grande esforço civilizacional, aquele que 

convenceu os homens que eles devem trabalhar de maneira repetitiva e 

disciplinada.  

O trabalho disciplinado e repetitivo tão largamente aceite nas sociedades 

ocidentais implica grandes sacrifícios por parte dos homens, uma grande 

repressão de seus instintos; não seria aceite naturalmente se esses instintos 

não estivessem em grande parte domados.  

É por isso que toda sociedade organizada (reprimida) precisa de suas válvulas 

de escape. No mundo grego, o culto dionisíaco tinha essa função, até por isso, 

ele foi tolerado na pólis. No mundo atual, as válvulas de escape podem ser 

várias, porém nem todas são compatíveis com aquilo que consideramos 

aceitável de um ponto de vista moral e social.  

!
Dioníso seria essa perversão da ordem. Como afirma Freud na sua obra “O 

Mal-Estar na Civilização”, tem a ver com o próprio processo civilizatório que 

exige renúncia e, por conseguinte, insatisfação. 

 Hoje, esse mal-estar se traduz ainda pela repressão sexual, pela repressão 

dos instintos, mas ele também está na insegurança no que tange as nossas 

escolhas civilizatórias (o desemprego, a instabilidade económica) que 

somatizam como depressão, síndrome do pânico, baixa auto-estima etc).  

!
Como ser Dionísio, como perverter a ordem, dentro de um mundo onde nos 

sentimos tão inseguros quanto à nossa própria sobrevivência? Certamente, 

toda a organização alternativa, que desafia o status-quo (cooperativas de 

agricultores que se organizam para produzir orgânicos, formas de economia 

solidária que adotam moedas-sociais etc), está em consonância com Dionísio.  

!
!
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Mas a verdade é que é difícil ser Dionísio em estado puro na sociedade em 

que vivemos. Isso implicaria quebrar totalmente as normas e, muito 

provavelmente, em ser marginalizado, um pária.  

O homem reprimiu as suas pulsões e instintos e sua agressividade primária 

agora volta-se contra ele mesmo. As pressões do mundo externo fazem com 

que ele culpe a si mesmo e uma das formas de apaziguar essa culpa é o 

sentimento religioso, o estar em comunhão com algo maior.  

!
É por isso que, muito provavelmente, a saída para o homem contemporâneo é 

estabelecer uma comunhão entre Dionísio e Apolo, essas duas forças, imagens 

arquetípicas. Subverter, porém respeitando o ethos social (Apolo), 

aproveitando tudo que existe de positivo nos princípios apolíneos da 

organização e da disciplina. Se por um lado, a civilização provoca mal-estar, 

por outro, sem civilização não haveria humanidade. É exatamente essa síntese 

que a Biodanza almeja fazer, como veremos no próximo capítulo.  

!
  Fernandine Rosiello 2016   

Pág. !55



!
Capítulo 3 

!
Dionísio no Sistema de Biodanza 

!
A dança em Biodanza não é uma manifestação artística, mas sim um caminho 

para recuperar os movimentos primordiais, quando as danças ainda não eram 

danças, mas comunhão, um ato sagrado, revestido de significado simbólico. 

Não implica seguir ritmos e passos determinados, mas encontrar nossa própria 

dança, seguir o ritmo do nosso próprio corpo enquanto fonte de sabedoria – 

desta forma, nossa dança será única assim como únicos somos cada um de 

nós.  

!
O entendimento da dança que temos comumente hoje é muito limitado. Não é 

com esse sentido da palavra dança que a Biodanza dialoga. É preciso ir para 

além desse sentido, voltar no tempo para regenerar o conhecimento primordial 

do mundo e recuperar a dança como manifestação primeira.  

!
Através do seu processo, a Biodanza propõe a revalorização das emoções. É a 

emoção que gere os movimentos, a vivência daquele momento.  

!
Essa sensibilização para alcançar a dança-emoção requer um processo de 

reaprendizagem a nível motor e afetivo-motor que passa pela integração de 

danças e categorias de movimento umas apolíneas, outras dionisíacas e que 

visam aceder ao movimento da própria vida. 

!
O eixo horizontal do Modelo Teórico-Operativo de Biodanza representa o 

transito contínuo e pulsante entre o polo apolíneo (CISM - Consciência 

Intensificada de Si e do Mundo) e o polo dionisíaco (Regressão). 
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!  

!
Ao polo da consciência intensificada de si e do mundo correspondem as 

danças de equilíbrio, centro, eixo, harmonia estética, controlo voluntário. Há 

ênfase na intenção e na forma. 

Ao polo da Regressão correspondem as danças que envolvem entrega, transe, 

dissolução, perda de limite corporal, vivência oceânica (fusão), cenestesia, 

prazer…há ênfase na não-forma e na sensação.  

Segundo o Modelo teórico, “as danças dionisíacas vinculam-se, desde o ponto 

de vista psicológico com o inconsciente, enquanto as apolíneas se vinculam 

com o consciente”. 

!
Apolo dá-nos a disciplina. Sem ela não podemos chegar a Dionísio. 

Precisamos da estrutura apolínea. Este é o máximo do conhecimento que o 

homem civilizado pode alcançar: um equilíbrio entre Apolo e Dionísio.  

!
Vivemos numa cultura apolínea, cheia de regras e normas sociais a respeito de 

como devemos ser e nos comportar. Romper com tudo e obter um 

distanciamento crítico é importante, porém é preciso fazê-lo de maneira a não 
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tornar o processo ainda mais traumático. Assim, não adianta romper com todas 

as normas, sem sabermos em que estrutura nos apoiaremos após essa 

ruptura. Somos homens civilizados, esse é um facto do qual não podemos 

fugir.  

!
Citando Elsa David na sua monografia “Antropologia da Dança”, “o que a 

Biodanza propõe é, portanto, liberar esses instintos de uma maneira mais ou 

menos “organizada” (…). Não é só o êxtase ou a embriaguez descontrolada, o 

que precisamos ter em mente é que os movimentos de Biodanza sempre vão 

integrar esses dois polos, esses dois impulsos. Em determinado momento, 

entretanto, um vai predominar sobre o outro”. 

No entanto, são os exercícios segmentares aqueles que poderiam ser vistos 

como o verdadeiro meio do caminho entre Apolo e Dionísio: ainda há uma 

referência de eixo na postura, mas certos movimentos parecem um pouco 

grotescos (boca aberta, maxilares distendidos, desapego em relação à forma/

beleza). O movimento regressivo que parte da consciência no sentido de um 

desapego sempre estará associado a Dionísio.  

Portanto, por meio das ferramentas que oferecem, o objetivo da Biodanza é 

justamente o de reconciliar o homem com o seu meio, o seu contexto civilizado 

– em que predominam os valores apolíneos da disciplina e da ordem – e, ao 

mesmo tempo, oferecer a possibilidade de uma libertação dentro desse 

contexto repressivo. Inserindo os valores de Dionísio na vida quotidiana, em 

direção a uma conexão com algo que transcende o simples presente, algo que 

oferece um conhecimento maior a respeito de si e dos homens no geral, a 

finalidade da Biodanza é colocar o homem contemporâneo em contacto com 

aquilo que o projete para além das categorias limitadoras de sua vida em 

sociedade – sem as negar totalmente, mas questionando-as.  

!
!

!
!
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Dionísio e o Resgate dos Instintos 

!
Dionísio, filho de Zeus, o deus dos deuses do Olimpo, não teve uma relação 

com o pai, como tiveram os seus irmãos Apolo e Hermes. Ele é o deus 

“incivilizado”, da vida selvagem. Não morava no Olimpo, permanecia na 

natureza e estava profundamente ligado a esta. Apesar disso, Zeus 

reconhecia a importância do seu filho Dionísio, pois sendo um deus ligado ao 

poder e à consciência sabia que essa força precisava de equilíbrio.  

!
Dionísio representa o predomínio do instintivo sobre o racional, a intensidade 

emocional, o mundo dos impulsos e a visceralidade. O mito de Dionísio revela 

o humano no que ele tem de mais selvagem. 

!
O instinto, do latim instinctu, é uma conduta inata hereditária que não requer 

aprendizagem e que se desencadeia frente a estímulos específicos. É a 

inteligência no seu grau mais primitivo. 

!
O instinto provém de uma fonte impulsiva constante. A sua finalidade é a 

adaptação ao meio para a sobrevivência da espécie. A função do instinto é a 

conservação da vida. 

!
Existe uma inteligência ligada aos instintos, pois a natureza é sábia. A 

Biodanza é o resgate dessa sabedoria. É esse o caminho do conhecimento 

que ela segue, um conhecimento direto, uma experiência absoluta que não 

depende de dogmas ou imposições sócio-culturais. É a expressão visceral da 

identidade humana enquanto parte de uma identidade maior, cósmica. 

!
No entanto, vivendo sob a égide de Apolo, enquanto seres racionais e 

“civilizados”, tememos o instinto como algo perigoso, desregulado e que nos 

coloca diante da nossa animalidade, do selvagem (Dionísio), de que a cultura 

nos vem afastando. 
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!
Toda a pessoa que sofreu um processo de aculturação foi retirado da sua 

condição primitiva e instintiva e passou por um processo de repressão de seus 

impulsos mais básicos. Tudo em nome da convivência em sociedade. As 

emoções também fazem parte desse sistema instintivo do homem e passam 

igualmente por um processo de “domesticação” para a vida em sociedade. 

Assim, por exemplo, podemos dizer que há determinados tabus sociais que 

nos impendem de nos expressar emocionalmente da forma como teríamos 

vontade de fazer: coibimo-nos para atender às expectativas sociais. 

!
Para se desenvolver e mesmo em prol de um corpo coletivo saudável, sabe-se 

que são necessárias pessoas que possam exercer tanto a sociabilidade como 

sua sexualidade. Mas esses instintos foram amansados. Como nos diz Freud, 

história do homem sobre o planeta é também a história da repressão dessas 

pulsões. Assim, mais ou menos enfraquecidas, essas forças ainda subsistem 

em todo o ser humano. Porém, a sua expressão será permitida apenas até 

determinado limite e sob determinadas formas. 

!
A exaltação da ideia clássica de família, enquanto um núcleo formado por um 

homem e uma mulher, por exemplo, é uma forma de delimitar, enquadrar de 

determinada maneira os instintos (tanto sociais quanto sexuais) em prol de 

certos objetivos de ordem social. Indo mais além, poderíamos ainda citar como 

exemplo as restrições e os tabus associados aos indivíduos de sexo feminino 

ao longo da história – a repressão à sua sexualidade, o confinamento da sua 

sociabilidade. Esses são traços que, invariavelmente, pesam ainda sobre a 

sociedade contemporânea e os homens de hoje (pois ainda convivemos 

vivamente com muitas dessas restrições e tabus), determinando seu 

comportamento. 

!
O que muitas vezes não nos damos conta é a violência que existe nesse 

processo de repressão dos instintos e que está na origem de vários traumas e 
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mal-estar. Se pudéssemos, de alguma forma, ter uma válvula de escape, tais 

como os seguidores de Dionísio que davam livre fluxo aos seus instintos mais 

primitivos, poderíamos apaziguar esse descontentamento e mal-estar inerentes 

ao processo de contínua repressão pelo qual passamos enquanto seres 

civilizados. 

!
Para Rolando Toro, “a repressão dos instintos trouxe, como consequência, a 

deterioração dos estilos de vida e pôs a humanidade em perigo de extinção 

(…) o resgate dos instintos deverá ser, no futuro, a tarefa essencial para criar 

uma Civilização para a Vida” (Toro, “Aspectos Psicológicos de Biodanza) .   

!
A proposta da Biodanza é restabelecer as condições de nutrição da vida 

através de uma ecologia dos instintos, de resgatar os instintos enquanto 

funções originárias de vida. Este é um aspecto tão importante que se encontra 

presente na própria definição de Biodanza. 

!
Os instintos são forças de vida tão poderosas que podem ser reprimidos, mas 

não suprimidos. Quando o instinto é reprimido ele não desaparece, mas toma 

formas e expressões desviadas, patológicas, podendo “gerar comportamentos 

opostos à essência própria do instinto” (Toro, “Aspectos Psicológicos de 

Biodanza”).  

!
Assim, para Rolando Toro, ao invés de procurar transcender o instinto como 

condição para o humano civilizado, “a nossa tarefa mais urgente é resgatar a 

base instintiva da vida e buscar orientação nesses impulsos primordiais” (Toro, 

Rolando, “Aspectos Psicológicos de Biodanza”). Em suma, recuperar a nossa 

“selva interior”.  

!
Dionísio simboliza a própria exaltação dos instintos, do não-aculturamento, da 

não-racionalidade, da não submissão, o retorno à natureza selvagem. 

!
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Em Biodanza, quando dançamos o arquétipo de Dionísio, várias danças 

estimulam fortemente essa dimensão selvagem e instintiva do humano. São 

exemplos as danças em que os alunos são convidados a dançar e a evocar 

Dionísio brómio, “o ruidoso”, com gritos, urros e expressões vocais primitivas.  

!
Nas “Danças de Pan”, o deus da floresta, representado com orelhas, chifres e 

pernas de bode, despertamos a força vital, a graciosidade, o erotismo e o 

mistério inerentes à expressão do arquétipo do homem e da mulher selvagem.  

!
Os Sátiros, cujo corpo é de animal e a cabeça e tronco de humano, 

representam também a fusão do humano com o instinto: “Dar o bote”, a dança 

dos sátiros e das bacantes, o perseguir, o “devorar”, na sua dimensão 

simbólica. 

!
Nas rodas tribais primordiais, os movimentos soltos, sem forma, favorecem o 

transe Dionisíaco que leva à fusão, instinto ligado à linha de vivência de 

transcendência. 

!
Nas danças orgiásticas de pulsação ao centro, em que os corpos aderem, 

suam, recuperamos a vivência da orgia, da fusão da identidade no colectivo. 

!
Vivenciamos também Dionísio em danças de ativação e embriaguez, com 

músicas como “Shamus” e, com “Dinata”, evocamos um epíteto de Dionísio, 

Brómio, “aquele que faz barulho”. 

!
“Pacto com Baco”, de Paula Lima, usada como roda inicial, compromete-nos 

com a vida e alegria de viver. 

!
Assim, a Biodanza, tal como concebida por Rolando Toro, vai buscar inspiração 

nos sistemas míticos, na relação que os povos antigos tinham com o sagrado, 

nas danças primitivas e danças lúdicas infantis, com o objetivo suplantar as 
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barreiras dogmáticas e de valores do homem aculturado e colocá-lo novamente 

em contacto com a sua natureza mais essencial. 

!
O instinto provém de uma fonte impulsiva constante. A sua finalidade é a 

adaptação ao meio para a sobrevivência da espécie. A função do instinto é a 

conservação da vida. 

!
Existe uma inteligência ligada aos instintos, pois a natureza é sábia. A 

Biodanza é o resgate dessa sabedoria. É esse o caminho do conhecimento 

que ela segue, um conhecimento direto, uma experiência absoluta que não 

depende de dogmas ou imposições sócio-culturais. É a expressão visceral da 

identidade humana enquanto parte de uma identidade maior, cósmica. 

!
No entanto, vivendo sob a égide de Apolo, enquanto seres racionais e 

“civilizados”, tememos o instinto como algo perigoso, desregulado e que nos 

coloca diante da nossa animalidade, do selvagem (Dionísio), de que a cultura 

nos vem afastando. 

!
Todo a pessoa que sofreu um processo de aculturação foi retirado da sua 

condição primitiva e instintiva e passou por um processo de repressão de seus 

impulsos mais básicos. Tudo em nome da convivência em sociedade. As 

emoções também 

fazem parte desse sistema instintivo do homem e passam igualmente por um 

processo de “domesticação” para a vida em sociedade. Assim, por exemplo, 

podemos dizer que há determinados tabus sociais que nos impendem de nos 

expressar emocionalmente da forma como teríamos vontade de fazer: coibimo-

nos para atender às expectativas sociais. 

!
Para se desenvolver e mesmo em prol de um corpo coletivo saudável, sabe-se 

que são necessárias pessoas que possam exercer tanto a sua sociabilidade 

como sua sexualidade. Mas esses instintos foram amansados. Como nos diz 
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Freud, história do homem sobre o planeta é também a história da repressão 

dessas pulsões. Assim, mais ou menos enfraquecidas, essas forças ainda 

subsistem em todo o ser humano. Porém, a sua expressão será permitida 

apenas até determinado limite e sob determinadas formas. 

!
A exaltação da ideia clássica de família, enquanto um núcleo formado por um 

homem e uma mulher, por exemplo, é uma forma de delimitar, enquadrar de 

determinada maneira os instintos (tanto sociais quanto sexuais) em prol de 

certos objetivos de ordem social. Indo mais além, poderíamos ainda citar como 

exemplo as restrições e os tabus associados aos indivíduos de sexo feminino 

ao longo da história – a repressão à sua sexualidade, o confinamento da sua 

sociabilidade. Esses são traços que, invariavelmente, pesam ainda sobre a 

sociedade contemporânea e os homens de hoje (pois ainda convivemos 

vivamente com muitas dessas restrições e tabus), determinando seu 

comportamento. 

!
O que muitas vezes não nos damos conta é a violência que existe nesse 

processo de repressão dos instintos e que está na origem de vários traumas e 

mal-estar. Se pudéssemos, de alguma forma, ter uma válvula de escape, tais 

como os seguidores de Dionísio que davam livre fluxo aos seus instintos mais 

primitivos, poderíamos apaziguar esse descontentamento e mal-estar inerentes 

ao processo de contínua repressão pelo qual passamos enquanto seres 

civilizados. 

!
Para Rolando Toro, “a repressão dos instintos trouxe, como consequência, a 

deterioração dos estilos de vida e pôs a humanidade em perigo de extinção 

(…) o resgate dos instintos deverá ser, no futuro, a tarefa essencial para criar 

uma Civilização para a Vida” (Toro, “Aspectos Psicológicos de Biodanza) .   

!
A proposta da Biodanza é restabelecer as condições de nutrição da vida 

através de uma ecologia dos instintos, de resgatar os instintos enquanto 
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funções originárias de vida. Este é um aspecto tão importante que se encontra 

presente na própria definição de Biodanza. 

!
Os instintos são forças de vida tão poderosas que podem ser reprimidos mas 

não suprimidos. Quando o instinto é reprimido ele não desaparece, mas toma 

formas e expressões desviadas, patológicas, podendo “gerar comportamentos 

opostos à essência própria do instinto” (Toro,“Aspectos Psicológicos de 

Biodanza”).  

!
Para, Rolando Toro, ao invés de procurar transcender o instinto como condição 

para o humano civilizado, “a nossa tarefa mais urgente é resgatar a base 

instintiva da vida e buscar orientação nesses impulsos primordiais” (Toro, 

Rolando, “Aspectos Psicológicos de Biodanza”). Em suma, recuperar a nossa 

“selva interior”.  

!
Dionísio simboliza a própria exaltação dos instintos, do não-aculturamento, da 

não-racionalidade, da não submissão, o retorno à natureza selvagem. 

!
Em Biodanza, quando dançamos o arquétipo de Dionísio, várias danças 

estimulam fortemente essa dimensão selvagem e instintiva do humano. São 

exemplos as danças em que os alunos são convidados a dançar e a evocar 

Dionísio brómio, “o ruidoso”, com gritos, urros e expressões vocais primitivas.  

!
Nas “Danças de Pan”, o deus da floresta, representado com orelhas, chifres e 

pernas de bode, despertamos a força vital, a graciosidade, o erotismo e o 

mistério inerentes à expressão do arquétipo do homem e da mulher selvagem.  

!
Os Sátiros, cujo corpo é de animal e a cabeça e tronco de humano, 

representam também a fusão do humano com o instinto: “Dar o bote”, a dança 

dos sátiros e das bacantes, o perseguir, o “devorar”, na sua dimensão 

simbólica. 

!
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Nas rodas tribais primordiais, os movimentos soltos, sem forma, favorecem o 

transe Dionisíaco que leva à fusão, instinto ligado à linha de vivência de 

transcendência. 

!
Nas danças orgiásticas de pulsação ao centro, em que os corpos aderem, 

suam, recuperamos a vivência da orgia, da fusão da identidade no coletivo. 

!
Vivenciamos também Dionísio em danças de ativação e embriaguez, com 

músicas como “Shamus” e, com “Dinata”, evocamos um epíteto de Dionísio, 

Brómio, “aquele que faz barulho”. 

!
“Pacto com Baco”, de Paula Lima, usada como roda inicial, compromete-nos 

com a vida e alegria de viver. 

!
Assim, a Biodanza, tal como concebida por Rolando Toro, vai buscar inspiração 

nos sistemas míticos, na relação que os povos antigos tinham com o sagrado, 

nas danças primitivas e danças lúdicas infantis, com o objetivo suplantar as 

barreiras dogmáticas e de valores do homem aculturado e colocá-lo novamente 

em contacto com a sua natureza mais essencial. 

!
!

Dionísio na Linha de Vivência de Sexualidade 
!
!
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�  

Sexo retratado em cerâmica antiga 
!
!
!
Como já vimos, ao longo da história da evolução humana, fruto de influências 

religiosas, espirituais, filosóficas profundamente arreigadas na cultura, 

os nossos impulsos animais, nossas paixões sexuais, foram sendo relegados 

para um plano sombrio da nossa existência. 

!
A dualidade, corpo/espírito, pecado/inocência, animalidade/ divindade, 

egoísmo/ abnegação, profano/ sagrado, são algumas das expressões dessa 

cisão.  

!
Durante séculos, tudo o que era proveniente do corpo devia ser refreado e 

contido, ao passo que a mente e o espírito, considerados mais elevados, 

deveriam ser desenvolvidos. Em pleno século XXI, temos ainda uma relação 

ambivalente com o corpo e com o prazer. O corpo é considerado profano e 

menos elevado, nele não pode manifestar-se o divino.  

!
O corpo reprimido manifesta-se através de rigidez muscular (couraça). Toda a 

nossa biografia pessoal está inscrita no corpo.  
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W. Reich falava do encouraçamento como um fechamento de um indivíduo ao 

mundo e um erguer de barreiras contra os impulsos vitais, as sensações de 

vida dentro de si mesmo. O corpo, ao endurecer, vai fechando a porta às 

emoções e aos sentimentos e também às sensações orgânicas e de prazer. 

!
No entanto, “a natureza primária de um ser humano é ser aberto à vida e ao 

amor. Estar resguardado, encouraçado, descrente e fechado vem a ser a 

segunda natureza da nossa cultura” (Lowen Alexander, “Bioenergética”, 1975. 

P.38) 

!
O mito de Dionísio e a própria Biodanza propõem restabelecer a ligação 

original entre o corpo, o prazer e o divino através da liberação dos potenciais 

instintivos inibidos pela cultura. 

!
Esse processo envolve uma transgressão, transgressão da ditadura da forma, 

da rigidez, dos preconceitos, da razão, nesse caminho que nos orienta de novo 

na direcção do prazer, das sensações, da liberdade, do irracional, da graça 

natural.  

!
Assim, “a Biodanza vai para além dos valores culturais castradores e da 

moralidade institucionalizada, pois na Biodanza não existe uma moralidade que 

consubstancia valores culturais repressivos, mas sim uma ética integrada, pois 

baseia-se na ética da vida. Assim, tudo o que favorece a vida é ético, tudo o 

que aniquila a vida não é ético” (Franco, Irene, Eros e Biodanza, p 24) 

!
A reabilitação da sexualidade através da ressexualização do corpo e da 

permissão para o prazer, é a função da linha de vivência de sexualidade em 

Biodanza.  

!
Dionísio está presente nesse resgate do prazer. “ Numa primeira fase, na linha 

de vivência de sexualidade, é esta expansão do erotismo que a Biodanza 

propõe, ao colocar o aluno em contacto com o chão e com os movimentos que 

geram prazer: rolar, espreguiçar, alongar…movimentos orgânicos, não 
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produtivos, assim como os sons viscerais decorrentes desses movimentos 

bocejar, suspirar, gemer…” (Franco, Irene - “Eros e Biodanza,  P. 28). 

!
Os exercícios segmentares, como já vimos, vão dissolvendo as zonas de 

rigidez, que correspondem à cristalização de uma estória feita de interdições. 

!
Na linha de vivência de sexualidade, segmentares em cascata, segmentar 

pélvico, dança cenestésica, elasticidade integrativa, não só vão aumentando a 

receptividade dos alunos aos estímulos de prazer mas também a sua 

capacidade de se moverem a partir das próprias sensações.  

!
Ao restituir a mobilidade à pélvis, estes vão aprendendo a conectar-se “com as 

sensações que partem da pélvis e que se estendem a todo o corpo, 

possibilitando a integração da sinuosidade no caminhar e nas danças, ao 

passo que a dança de integração dos 3 centros vai permitindo ao aluno superar 

a cisão entre razão, emoção e instinto. Desta forma, a dissociação corporal/

conceptual/existencial entre partes “superiores” e “inferiores”, “sagradas” e 

“profanas” vai sendo superada”. (Franco, Irene - “Eros e Biodanza”, P. 29). 

!
Progressivamente, este caminho de desrepressão vai-se aprofundando, à 

medida que os alunos ganham capacidade de elaborar de forma integrada as 

vivências de prazer.  

Introduzem-se danças de contacto diferenciado e indiferenciado 

(acariciamentos em grupos de 3, 5, Samba 5, grupo compacto). 

É no grupo compacto de carícias que Dionísio encontra a sua expressão 

máxima dentro das danças de contacto indiferenciado. O excesso, o “ser tudo 

para todos”, a reedição da vivência orgiástica. 

Para Rolando Toro, o excesso e a transgressão de limites são forças sociais 

cuja função é agregadora. Eles “rompem as barreiras que separam o homem, a 

sociedade, a natureza e os deuses; ajudam a que circule a força, a vida, os 

gérmens de um nível a outro, de uma zona da realidade a todas as demais. O 
!
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que estava vazio de substância, se enche, o que estava fragmentado se 

reintegra à unidade, o que estava isolado se funde na grande matriz universal. 

A orgia faz circular a energia vital”. (Toro, Rolando, sebenta “Sexualidade”. Pág 

28).  

A obra de Maffesoli, “A Sombra de Dionísio”, funda-se num neologismo a que 

este chamou de “orgiasmo”. “Orgiasmo” vem de orgia que pode significar, entre 

outras coisas, excesso, desregramento, anarquia. Para ele, o orgiasmo é uma 

das estruturas essenciais de toda a sociedade. 

Na antiguidade, a orgia era um ritual festivo que acontecia geralmente à noite, 

em homenagem ao deus Dionísio. No plano sexual significa que uma pessoa 

não se relaciona com um só parceiro, mas com todos. Transpondo para o 

social, pode dizer-se que entregar-se a vários amantes é ter múltiplas 

identificações, não se prender a um só valor, pois o eu é múltiplo, entrega-se a 

diferentes paixões. O autor explica: “À imagem de Dionísio, deus de múltiplas 

faces, o orgiasmo social é essencialmente plural” (Maffesoli, 2005, p. 11). O 

mistério dionisíaco funda, assim, uma nova ordem, na qual o coletivo prevalece 

sobre o individualismo. 

!
Através da abolição das normas sociais e das fronteiras das individualidades, 

Rolando Toro fala-nos também da orgia como a possibilidade que o humano 

tem de retornar provisoriamente à condição agrágria, à condição de semente, 

“ao estado amorfo, noturno, de caos, para poder renascer com maior vigor em 

sua forma diurna”. (Toro, Rolando, sebenta de “Sexualidade”. Pág. 29). 

O grupo compacto de carícias é uma das danças fundamentais que Rolando 

prescreve para a primeira fase da evolução da sexualidade através da 

Biodanza: despertar a fonte do desejo. No entanto, a introdução desta dança é 

reservada aos grupos de aprofundamento, tendo em conta um caminho já feito 

pelos alunos no sentido de uma elaboração integrada das vivências da linha de 

Sexualidade.   
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O Grupo Compacto de Carícias, através da imersão no eros coletivo da 

espécie humana à partir de sensações de intenso prazer, representa a 

possibilidade de transcender os limites da própria individualidade e de 

ingressar na experiência de fusão na totalidade. A sexualidade enquanto via 

para a transcendência. 

A vivência do excesso, do entusiasmo, da intensidade, da embriaguez, do 

êxtase, da dissolução dos limites entre o externo e o externo, morte e 

renascimento, são características de Dionísio que o vinculam também à linha 

de vivência de transcendência, embora não tenha sido este o enfoque desta 

monografia, mas que me parece importante referir. 

!
!

Conclusão 

!
Procurei mostrar com esta monografia de que maneira o mito de Dionísio está 

presente no mundo contemporâneo e, particularmente, de que forma a 

Biodanza o integra no seu sistema. 

Para a Biodanza Dionísio é importante porque ele encarna a libertação do 

indivíduo face às regras que o reprimem. Porém, em Biodanza nunca será 

possível falar de Dionísio isoladamente: é preciso entender Dionísio como força 

complementar a Apolo (o deus da ordem, do equilíbrio, da beleza). Assim, a 

Biodanza preconiza que é preciso encontrar o equilíbrio entra essas duas 

forças.  

Num mundo em que predominam os valores apolíneos, esse tipo de proposta 

já é, por si só, um tanto desafiadora. Pregar o autoconhecimento, a busca de si 

através dos movimentos, através da regressão às formas primordiais, num 

mundo onde as pessoas não têm tempo de olhar para si, em que estão 

preocupadas demais com a aparência e com o julgamento dos outros não é 
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tarefa das mais fáceis. Porém, o que a Biodanza propõe é que isso seja feito 

com método.  

Assim, os movimentos da Biodanza vão aos poucos criar esse sentimento de 

liberdade na pessoa que a prática, mas é preciso insistir, ter disciplina (eis aqui 

mais um valor apolíneo).  

Minha experiência na Biodanza foi exatamente nesse sentido. Inquietava-me a 

falta de opções que a vida quotidiana média oferecia em termos de válvula de 

escape e janela de libertação. Porém, a disciplina da Biodanza me libertou, 

passei por Apolo para chegar a Dionísio.   

Enquanto força de libertação e de reconexão com as forças primordiais da 

vida, Dionísio é fundamental no processo de resgate dos instintos, no 

reconhecimento da sua sabedoria e no equilíbrio entre racionalidade e instinto, 

tão necessário numa cultura que padece de excesso de razão.  

Na linha de vivência de sexualidade Dionísio conduz-nos a uma revalorização 

do prazer, das sensações e, ao remeter-nos ao indiferenciado, faz-nos retornar 

a um estado original, selvagem, a uma condição anterior às forças repressivas 

da cultura e ao individualismo, fator essencial para resgatar também a nossa 

capacidade de transcendência. 

!
!
!
!

DIONÍSIO  
 

André L. Soares 
 

Não temo a loucura arriscada 
que parece acompanhar tudo que é novo. 

O que mais me assusta é a inércia da certeza, 
que insiste em macular de tédio o amanhã,… 

pelo extraordinário que inexiste 
nas coisas seguras… 

. 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Quão insípidas são essas horas 
todas já tão planejadas, 

esses passos firmes, por estradas retas, 
acinzentando o mundo com prévios resultados… 

. 
Sei que posso estar errado… 

mas prefiro o inusitado 
perigo das curvas 

!
!
!
!
!
!
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