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vemos quando lançamos o olhar para seus vestígios?



RESUMO

PERISSATO, Felipe. Elêusis no Império Romano: Monumentalização do santuário e o culto dos

Mistérios Eleusinos no Período Antonino. 2018. Dissertação (Mestrado em Arqueologia) – Museu de

Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

Os Mistérios de Elêusis foram um dos mais prestigiosos cultos pan-helênicos do Mundo Antigo. Com a

conquista romana da Grécia, os benefícios e privilégios às iniciações do culto se estenderam também

aos cidadãos de todo o Mediterrâneo romano. Assim, sendo inspiração para as elites intelectuais e até

mesmo para imperadores como Adriano e Marco Aurélio, o culto em Elêusis se tornou um dos pilares

da  reorganização da  sociedade e  da  identidade  gregas  durante  o Período Romano Imperial.  Dessa

forma,  a  presente  pesquisa  teve  como  objetivo  uma  análise  do  espaço  construído  dos  santuários

eleusinos integrados, de Elêusis ao Eleusinion na ágora de Atenas, durante o Período Romano (séc. II

d.C.),  buscando  compreender  o  impacto  social  e  cultural  da  presença  romana  para  os  Mistérios

Eleusinos e  para a sociedade que se reorganiza em torno do santuário.  Nesse sentido,  esse estudo

procurou não só esboçar um quadro interpretativo para a transformação dos espaços relacionados ao

culto eleusino, como também procurou compreender as dinâmicas e particularidades das interações na

paisagem eleusina.

Palavras-chave: Mistérios de Elêusis. Grécia Romana. Arqueologia da Paisagem.



ABSTRACT

PERISSATO, Felipe. Eleusis in the Roman Empire: Monumentalization of the Sanctuary and the Cult

of  Eleusinian  Mysteries  in  Antonine  Period.  Dissertation  (Master’s)  –  Museu  de  Arqueologia  e

Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

The Eleusinian Mysteries are one of the most prestigious panhellenic cults in the Ancient World. After

the roman conquest of Greece, the benefits and privileges to the cult initiations were also spread to the

citizens of all Roman Mediterranean. So, being inspiration to the intellectual elite and even to emperors

like Hadrian and Marcus Aurelius, the cult at Eleusis became fundamental to the reorganization of the

greek society and identity of the greeks during the Roman Imperial Period. Therefore, this research

aims to analyze the built space of the Eleusinian Sanctuaries in integrated way, from Eleusis to the City

Eleusinion  in  the  Athenian  Agora,  during  the  Roman  Period  (Second  Century  A.D.),  seeking  to

understand the socio-cultural  impact of the roman presence to the Eleusinian Mysteries and to the

society reorganized around its sanctuary. Moreover, this dissertation seeks to prepare an interpretative

schema to the transformation of the sacred spaces related to the Eleusinian cult as well to comprehend

the dynamics and particularities of interactions within the Eleusinian landscape.

Keywords: Eleusinian Mysteries. Roman Greece. Landscape Archaeology.
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Introdução

O culto de Deméter e Core, deusas gregas relacionadas à fertilidade da terra e ao advento da

agricultura, esteve particularmente relacionado com o episódio do Rapto de Perséfone. Dialogando com

o ciclo das estações do ano e da fertilidade dos grãos, o mito refletia em sua versão eleusina a narrativa

da busca de Deméter pela filha raptada e as consequências surgidas a partir deste evento.

No santuário de Elêusis, localizado na Ática, o culto das deusas agrícolas foi então cultivado

sob a forma de mistérios e tanto seus peregrinos quanto diversas benfeitorias (entre doações de grãos e

construção  de  edificações)  foram  destinadas  ao  santuário  para  o  agradecimento  às  deusas  pelos

“primeiros frutos” e pelo ensinamento da agricultura. Foi dessa forma que os Mistérios de Elêusis se

tornaram, ao lado dos Jogos Olímpicos, um dos mais prestigiosos festivais pan-helênicos do Mundo

Antigo.  A partir  da  conquista  romana  da  Grécia  no  século  II  a.C.,  os  benefícios  e  privilégios  às

iniciações do culto ainda se estenderam também às gentes de todo Mediterrâneo de influência romana,

passando a inspirar elites e, inclusive, os próprios imperadores. Fontes escritas como as histórias de

Cássio Dio (LI, 4.1) e a História Augusta (I, 13.1) nos trazem menções das iniciações de Augusto,

Adriano e Marco Aurélio, por exemplo. Assim, por ser um culto de natureza pan-helênica e, após os

romanos, mediterrânica, o santuário se tornou um centro de convergência de diversas gentes, materiais,

ideias, culturas e de técnicas.

No Período Romano, fase que podemos situar entre os séculos I  a.C. e III  d.C., é possível

observar que o santuário sofre um considerável processo de monumentalização de seu precinto, tais

como construções de propileus monumentais de acesso, arcos triunfais, pequenos santuários, restauro

de edifícios,  ampliação das  muralhas,  ampliação na  infraestrutura de abastecimento,  dentre  outros,

todos nos quais se manifestaram tanto decorações com os símbolos agrícolas das deusas quanto com

dedicatórias a seus doadores.

Dessa  maneira,  a  presente  dissertação  tem como objetivo  principal  elucidar  o  processo  de

monumentalização que o santuário de Elêusis vive durante o Período Romano (entre os sécs. I a.C. e II

d.C.), além de refletir sobre as particularidades sobre cada tipo de intervenção construtiva, desde as

escolhas pelos motivos decorativos até das formas arquitetônicas. Porém, mais do que simplesmente

investigar o santuário localizado na Baía de Elêusis, utilizaremos em nosso estudo uma abordagem

integrada do espaço sagrado, em que tanto os sítios arqueológicos de Elêusis quanto os do Eleusinion

em Atenas e toda paisagem sagrada ao longo do Caminho Sagrado entram em evidência. A justificativa
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para tal escolha metodológica está relacionada à prática do culto dos Mistérios de Elêusis, evento anual

que integra os referidos espaços de forma sagrada. Além disso, o estudo procura investigar em que

medida o culto eleusino se expandiu e se integrou com o Mediterrâneo de influência romana, refletindo

tanto nas transformações das práticas rituais quanto na produção de espaço e significado. Assim, o

Capítulo  1,  intitulado  “Aspectos  Teórico-Metodológicos”,  procura  enquadrar  o  suporte  teórico-

metodológico do estudo, identificando os conceitos e modelos teóricos utilizados para análise principal

com a documentação do estudo. Em seguida, o Capítulo 2, intitulado “Historiografia da pesquisa sobre

o santuário de Elêusis (séc. XV ao XX)”, tem como objetivo traçar o desenvolvimento dos estudos

sobre o santuário de Elêusis, desde a recepção do mito e do culto eleusino nas fontes antigas até as

viagens  antiquaristas  e  o  efetivo  início  das  escavações  sistemáticas  em  Elefsina  (local  onde

modernamente  se  abriga  os  vestígios  do  antigo  santuário  eleusino).  Nesse  sentido,  veremos  os

principais paradigmas, tendências teórico-metodológicas e motivações envolvidas no estudo da cultura

material de Elêusis, o que nos permite identificar as lacunas teóricas e insuficiências interpretativas de

cada análise, justificando assim uma interpretação integrada dos espaços sagrados. 

O Capítulo 3, nomeado “Monumentalização do santuário de Elêusis no Período Romano” visa

apresentar  a  documentação  topográfica,  em  que  tanto  descrições  dos  monumentos  e  dos  espaços

construídos quanto dos debates a respeito de suas cronologias, fases construtivas e cultura material

relacionadas  são  colocadas  em evidência.  É  importante  mencionar  que  a  abordagem integrada  do

estudo é aplicada e os subcapítulos seguem o vetor da procissão eleusina dos objetos sagrados (τά

ιερά): do santuário do Eleusinion na ágora de Atenas, seguindo sua trajetória pelo Caminho Sagrado até

se abrigar no santuário das duas deusas em Elêusis. 

Finalmente, o Capítulo 4, intitulado “Paisagens eleusinas: o evergetismo e a paisagem sagrada”,

procura colocar em confronto todas as informações levantadas sobre a topografia eleusina com demais

dados  tanto  do  contexto  histórico  quanto  da  fonte  epigráfica,  elucidando tanto  particularidades  do

evergetismo construtivo do tipo imperial praticado no santuário quanto das dinâmicas da organização e

da prática do culto eleusino durante o Período Romano. Assim, elabora-se um quadro interpretativo

para elucidar o processo de monumentalização do santuário a partir da interação de duas paisagens:

uma  evergética-construtiva   e  uma  cultual-eleusina.  A  primeira  que  é  fruto  do  próprio  contexto

sociopolítico e cultural  da Grécia integrada ao Mediterrâneo Romano, cuja temporalidade se dá de

forma linear e aponta para uma produção de espaço própria e dinâmica das relações sociais; enquanto

que a  segunda,  se  apresenta  sob uma temporalidade  cíclica  em que os  espaços  são  ritualizados e

14



remetem aos sentidos cúlticos do ciclo eleusino, envolvendo desde a espacialidade entre santuários

conectados por meio da procissão quanto a iniciação dos peregrinos ao estágio secreto dos Mistérios.
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Capítulo 1. Aspectos Teórico-metodológicos

1.1. Do Monumento à Paisagem: uma abordagem arqueológica do espaço

Refletir sobre a organização social por meio da Arqueologia implica na análise profunda da

estreita  e  indissociável  relação  existente  entre  a  sociedade  e  o  espaço  produzido  por  ela.  Assim,

podemos constatar que tal relação é capaz de produzir significados que se constituem e se modificam

ao longo de todo o desenvolvimento histórico de determinada sociedade. Se por um lado, os dados

arqueológicos  e  seus  contextos  de  achado  oferecem  desafios  perante  suas  lacunas  e  silêncios,  a

abordagem do espaço construído, por meio de um suporte teórico delimitado, pode proporcionar um

esquema crítico para elaboração de interpretações adequadas para o objeto de estudo. É nesse sentido,

portanto, que apresentaremos neste item o suporte teórico para a delimitação espacial deste estudo.

Das diversas maneiras de abordar a relação entre espaço e sociedade, a paisagem é a mais ampla

e completa, pois sua premissa não só causou um grande impacto nos estudos da Teoria Arqueológica,

como foi responsável por redefinir a ideia de sítio arqueológico.  Partindo de uma análise crítica do

significado e uso do conceito paisagem, termo que na Arqueologia, inicialmente, esteve fortemente

atrelado  à  ecologia  histórica  e  ao  desenvolvimento  da  técnica  de  surveys,  novos  questionamentos

acerca do sítio arqueológico levaram a uma revisão das definições de paisagem conforme trabalhadas

na  Arqueologia. Segundo  a  conceituação  de  Anschuetz,  Wilshusen  e  Scheick  (2001,  p.  161),  a

paisagem é definida como a representação da visão das pessoas sobre elas mesmas e sobre seu mundo,

o que introduz uma perspectiva mais abrangente para a interpretação do registro arqueológico e das

interferências humanas em seu ambiente.  As paisagens “organizam a percepção e a ação e, assim, a

economia,  a  sociedade  e  a  formação  de  ideias  e  conceitos  são  tanto  interconectadas  como

interdependentes”, como afirma Kormikiari (2015, p. 6). Nesse sentido, sendo uma parte constituinte

da  paisagem,  o  espaço construído  é  definido  como ambiente  no  qual  a  sociedade  ordena para  si,

edificando estruturas e concentrando suas atividades, seja uma cidade, um santuário ou uma casa. No

entanto, a paisagem não se limita às aglomerações construídas, mas engloba todo o ambiente ao redor:

tais como os campos, os bosques, as pedreiras, as florestas, os caminhos: em suma, todos espaços

experienciados direta ou indiretamente pela sociedade.1 

Entretanto, primeiramente se faz necessário retomarmos questões norteadoras de nosso estudo:

1 Assim, podemos considerar que até mesmo elementos inacessíveis de um ambiente têm seu impacto na formação da
paisagem para determinada sociedade.
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de que maneira a paisagem é capaz de auxiliar a compreensão da monumentalização do santuário de

Elêusis no Período Romano? E como é considerado o impacto do culto de Mistérios nesse esquema? O

que as intervenções construtivas têm a dizer? 

De  origem  multidisciplinar,  o  conceito  de  paisagem  tem  sido  amplamente  discutido  por

geógrafos,  ecologistas,  historiadores,  antropólogos,  especialistas  das  diversas  áreas  que  trabalham

questões relativas à teoria social (ASHMORE; KNAPP, 1999, p. 3). Na Arqueologia, o conceito tem

causado  um  grande  impacto  nos  últimos  quarenta  anos,  sobretudo  por  inserir  perspectivas  e

metodologias de análises capazes de abarcar a universalidade dos estudos com a cultura material. A

respeito disso, os arqueólogos Anschuetz, Wilshusen e Scheick apresentaram, em um famoso artigo de

2001, intitulado “An Archaeology of Landscapes: Perspectives and Directions”, uma longa revisão

sobre  a  produção  científica,  identificando as  premissas  fundamentais  sobre  a  ideia  de  “paisagem”

presentes  em  publicações  de  arqueólogos  com  interesses  e  objetos  distintos  (ANSCHUETZ;

WILSHUSEN; SCHEICK, 2001). Assim, de maneira geral, as premissas indicam que paisagens não

são sinônimos de meio ambiente natural, pois são sintéticas. São, então, resultados de sistemas culturais

que  se  fundamentam  através  da  regência  das  interações  entre  as  pessoas  e  seus  meio  ambientes

naturais.  Além disso,  as  paisagens  são  mundos  produzidos  culturalmente  e,  portanto,  munidos  de

subjetividade.  Ou  seja,  “por  meio  de  atividades  cotidianas,  crenças  e  valores,  as  comunidades

transformam os espaços físicos em espaços com significado” (KORMIKIARI, 2015, p. 5). Paisagens

são, portanto, um produto cultural construído no tempo. De acordo com Kormikiari  (2015, p. 6):

A dimensão temporal, em particular, mostra como as paisagens são tanto um construto

material que comunica informação como são um texto histórico. Paisagens incorporam

princípios  fundamentais  de  organização  das  formas  e  estruturas  das  atividades  das

pessoas.

Processos  de  mudança  comportamental  ao  longo  do  tempo  e  do  espaço  sempre

resultam em uma paisagem em constante mutação. Assim, paisagens são produtos de

processos culturais.

Não podemos nos esquecer que a busca por um caráter mais abrangente de análise é um fruto de

um longo processo de amadurecimento teórico e metodológico enfrentado pela Arqueologia ao longo

de sua formação histórica, entre o séc. XVII e XX. Se nos primórdios, a Arqueologia consolidou com a

pesquisa antiquária um paradigma de artefato, fundamentado sobretudo por uma materialidade esbelta,
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o que levou os arqueólogos e antiquaristas a uma obsessão pelo ordenamento tipológico e cronológico

de artefatos  selecionados,  foi  somente  a  partir  do  séc.  XIX que se  iniciou  um longo processo de

maturação teórico-metodológica que culminou na formação científica da Arqueologia.  Com isso,  o

olhar do arqueólogo superou o paradigma estabelecidos e, a partir de sucessivos avanços tecnológicos,

metodológicos  e  teóricos,  passou  a  buscar  pela  compreensão  das  sociedades  humanas  na  cultura

material. Assim, conceituou-se a ideia de sítio arqueológico, esta cujas limitações artificiais do conceito

têm sido colocadas em cheque a partir do conceito de paisagem (KORMIKIARI, 2015, p. 5-7).2 É

nesse contexto, seguindo a tendência teórica e os avanços tecnológicos no campo das intervenções

arqueológicas extensivas (surveys), que se desenvolve a Arqueologia da Paisagem:

A paisagem é então toda a superfície sobre a qual as pessoas se moviam e dentro das

quais se reuniam. Esta superfície recebeu significado a partir da ação das pessoas sobre

o mundo dentro de um contexto de várias exigências e obrigações que agiam sobre

elas. Tais ações ocorreram dentro de certo tempo e em determinados locais. Assim, a

paisagem, sua forma construída a partir de características naturais e artificiais, tornou-

se  um  recurso  culturalmente  significativo  através  de  sua  ocupação  rotineira

(BARRETT, 1991, p. 8. Tradução nossa).3

 No entanto, é importante destacar que a paisagem não só engloba os espaços construídos, como

procura entender a relação entre esses espaços e o ambiente natural. Nesse sentido, Amos Rapoport,

teórico da área da Arquitetura, elabora um interessante conceito que pode nos oferecer uma série de

reflexões para uma interpretação de paisagem: o ambiente construído. Nele, o ambiente construído é

compreendido como um abrigo da práxis cotidiana, o que,  em outras palavras, significa indicar os

lugares nos quais se desenvolve todo o conjunto de atividades de uma determinada sociedade. Nesse

sentido, Aldrovandi demonstra que para a compreensão do uso passado do espaço, o principal elemento

a ser apreendido não é reconstrução de atividades específicas de uma sociedade, mas a identificação do

padrão desses usos, que pode aparecer no registro arqueológico e que revela o uso e significado dos

espaços construídos (ALDROVANDI, 2009, p. 15-16). Rapoport chamou esse padrão de “sistemas de

2 A crítica à ideia de sítio está presente em diversos autores, tais como Timothy Darvill, Peter Van de Velde e Peter Van 
Dommelen (2001). (Anschuetz, Wilshuen, Scheick, 2001, p. 162).

3 Original: “Landscape is thus the entire surface over which people moved and within which they congregated. That 
surface was given meaning as people acted upon the world within the context of the various demands and obligations 
which acted upon them. Such actions took place within a certain tempo and at certain locales. Thus landscape, its form 
constructed from natural and artificial features, became a culturally meaningful resource through its routine occupancy.” 
(BARRETT, 1991, 8)
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atividade”.  Há  de  se  mencionar  também  que  existe  uma  relação  muito  clara  nas  proposições  de

Rapoport  entre  as  atividades  e  a  arquitetura  pois,  como aponta  a  autora,  a  própria  capacidade  de

reinterpretar significados e ideologias pelos homens é constrangida pela ordem material preexistente,

preestabelecida (RAPOPORT, 1990, p. 11). 

Em um caminho argumentativo semelhante, Ian Hodder afirma que a cultura material não é

simplesmente um reflexo passivo da sociedade. Pelo contrário, é constituída a partir da experiência

desta sociedade, pois “o acesso, o movimento e a interação no espaço arquitetônico fazem parte da

natureza metafórica ou referencial dos indivíduos ao longo do tempo” (HODDER, 1994, p. 68), o que é

capaz de indicar os específicos significados do ambiente construído, inclusive seu caráter muitas vezes

coercitivo. O espaço construído não só delimita como dá sentido aos lugares. Controla os encontros dos

indivíduos e  induz comportamentos  que,  por  sua  vez,  implicam na  escolha por  formas  e  modelos

construtivos.  Nesse  sentido,  John  Barrett  apresenta  uma  linha  de  pensamento  semelhante,  tendo

inclusive  incorporado  os  “sistemas  de  atividades”  de  Rapoport.  Para  Barrett,  o  espaço  construído

“facilita a orientação dos movimentos do corpo, dirige o progresso de um lugar para o outro, permite

que atividades específicas sejam designadas para determinados lugares, orienta e foca a atenção dos

praticantes” (BARRETT, 1994, p. 83). Além disso, como foi influenciado pela Arqueologia Cognitiva,

Barrett  afirma  que  “o  corpo  humano  trabalha  por  meio  de  uma  série  de  estratégias,  guiado  pela

memória e expectativa, o que inscreve significado à arquitetura” (BARRETT, 1994, p. 83).

Nesse sentido, pode-se dizer que o esquema conceitual de Rapoport, assim como reforçado por

outros  autores,  articula  interação  simbólica,  antropologia  cognitiva,  noção  de  ambientes

comportamentais  e  efeitos indiretos  do ambiente sobre o comportamento,  como afirma Kormikiari

(2015, p. 12). Nesse sentido,

[…] vemos como o homem manipula e altera a paisagem ao seu redor, “construindo”

um  novo  ambiente.  Este  novo  ambiente,  que  é  criado  pelos  homens  vivendo  em

sociedade,  engloba toda sorte  de edifícios:  casas,  locais  de rito  e  culto  (templos  e

santuários);  vias  de  passagem  de  um  lugar  ao  outro;  locais  de  reunião  (política,

econômica e social); os mais diferentes tipos de aposentos (públicos e privados), e por

fim,  pontos  estratégicos  nas  fronteiras  do  território  dominado,  como  marcos  de

proteção daquela cidade (KORMIKIARI, 2015, p. 12).

Assim, o conceito de paisagem, com sua fundamentação e crítica sólida para a elaboração de
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uma ideia arqueológica de espaço mais abrangente, apresenta um interessante caminho para refletirmos

sobre o diversificado material arqueológico do santuário de Elêusis em sua fase romana. Nesse sentido,

é  possível  tanto  ampliar  o  espectro  de  análise  e,  portanto,  lançando  um olhar  para  além do  sítio

arqueológico  de  Elêusis,  localizado  na  Baía  de  Elêusis  na  Ática,  passando  a  englobar  também o

Caminho Sagrado e seus arredores, como o Monte Poikilo e as planícies de Thriassion e o campo de

oliveiras de Atenas, como Atenas e seu diversificado espaço construído, até o Eleusinion. Esse espectro

de  análise  tem  fundamentação  através  da  celebração  do  culto  eleusino,  pois  este  possui  uma

espacialidade  própria  marcada  pela  prática  ritual  das  procissões.  Assim,  é  possível  considerar  que

existe  uma  paisagem  cultual  própria,  com  seus  significados  e  sentidos  próprios  ao  espaço,  cujas

significações têm existência restrita ao lastro temporal da celebração dos Mistérios, passando a um

plano de fundo após o culto. No entanto, Elêusis e Atenas possuem uma paisagem própria, constituída

pelas  questões  contextuais  e  pelas  origens  míticas  atenienses,  com  suas  próprias  ideologias  e

concepções  sócioculturais.  Essa paisagem contextual,  que varia  conforme o período e contexto,  se

mistura anualmente com a paisagem cultual,  quando significados à paisagem se sobressaem ou se

ocultam em cada momento. É, nesse sentido, que o conceito de paisagem pode ser aplicado, oferecendo

um  importante  instrumento  teórico  para  esquematizar  de  forma  compreensiva  as  informações

provenientes da extensa e diversificada fonte material do santuário eleusino.

A ampla análise oferece a possibilidade de verificar espaços integrados na paisagem, assim

compreendendo  significados  intrínsecos  da  prática  cúltica  no  espaço,  pois  oferece  os  mecanismos

ideiais para refletir tanto sobre a monumentalização do santuário quanto as transformações do culto de

Elêusis durante o Período Romano. Ao oferecer elementos capazes de articular contexto, as dinâmicas

próprias do espaço e as circularidades do culto eleusino, a paisagem oferece elementos suficientes para

elaborar um esquema interpretativo das fontes materiais  e do espaço. A paisagem ainda permite  a

articulação  de  informações  provenientes  de  diversas  áreas  (multidisciplinariedade,  tais  como  a

arqueologia, a história e a epigrafia), cada uma com sua específica metodologia e teoria, utilizadas com

propósito de responder às questões arqueológicas. Além disso, o conceito da paisagem aplicado na

Arqueologia, diante de todo seu aparato crítico fundamentado em revisões sólidas dos conceitos de

espaço e cultura material, oferece embasamento para uma análise crítica da historiografia da pesquisa

sobre o santuário eleusino, desde os primeiros registros de viajantes antiquaristas até as escavações

sistemáticas e estudos recentes (tal como é realizado no Capítulo 2).

20



1.2. Paisagens integradas: uma abordagem arqueológica do culto

A religião grega antiga é um dos temas mais estudados nos últimos séculos pelos estudiosos da

Antiguidade. Nesse sentido, o culto dos Mistérios de Elêusis, manifestação bastante particular do culto

de Deméter e Core na Ática, é um dos temas mais pesquisados pelos teóricos das diversas vertentes,

cuja principal razão se deve não somente pela detalhada riqueza de suas fontes (literárias e materiais),

como por suas intrigantes questões.

Por um lado, uma análise da historiografia da religião grega demonstra que há aqueles que

desenvolveram  pesquisas  focadas  principalmente  nos  estudos  sobre  o  mito  grego.  Nesse  sentido,

destaca-se a extensa obra do historiador francês Jean-Pierre Vernant que, por meio de uma análise dos

mitos gregos, procura extrair reflexões sobre o quanto estes dizem sobre as sociedades que os criaram.

A respeito  do  mito  eleusino,  por  exemplo,  Vernant  se  aprofunda  nos  estudos  das  fontes  escritas

clássicas e reflete sobre perspectivas centradas na individualidade e nas mentalidades em torno do mito

de Elêusis (VERNANT, 2006, p. 69-74). Por outro lado, há estudiosos que centram sua análise nas

práticas dos rituais, como é o caso exemplar da obra de Walter Burkert.4 Com um olhar mais atencioso

à fonte material, Burkert e os teóricos “ritualistas” procuram entender aspectos centrados na “prática de

modelos orientados e focados nas “normas” gerais e sincrônicas dos ritos em questão, se aprofundando

nos elementos, nos estágios e na classificação de rituais particulares (tais como transição, crisis, etc)”

(BURKERT, 1991). Nesse sentido, um ênfase dos estudos é dada aos rituais de sacrifício, de iniciação,

às rezas e, em menor grau (e mais recente), às procissões e às peregrinações.5

Recentemente a tendência dos estudos tem apontado para além da ênfase no mito ou no ritual,

mas principalmente, no culto. Mas o que foi um culto? Como defini-lo?

Em artigo intitulado “´Cult´ in the Study of Religion and Archaeology” de 2009, Lisbeth B.

Christensen  demonstra  que  há  uma  inconsistência  terminológica  nos  estudos  sobre  o  culto  nas

sociedades da Antiguidade. Em geral, os estudos não definem de forma crítica o significado de culto

para as sociedade antigas. A autora afirma que embora os arqueólogos clássicos utilizem a palavra

“culto” como sinônimo de “em seu próprio contexto”, englobando todo conjunto de práticas rituais e

contexto  de  um  culto  particular  (definido  temporal  e  localmente),  os  arqueólogos  pré-históricos

4 Há uma obra referência de Burkert sobre os cultos de Mistérios chamado “Antigos Cultos de Mistérios”, em que o autor
se aprofunda em aspectos normativos relativos às iniciações, aos sacrifícios e outros rituais particulares dos cultos de 
mistérios eleusinos, dionisíacos, de Ísis, de Mitra, da Samotrácia, além de outros. Ver BURKERT, 1991.

5 Nesse sentido, destaca-se o estudo exemplar de Catherine Bell que tem impulsionado também os estudos sobre o ritual 
na Grécia Antiga. BELL, C. Ritual: Perspectives and Dimensions. Oxford: Oxford University Press, 1997.
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utilizam o termo “culto” como uma aproximação conceitual e teórica para a interpretação dos vestígios

materiais  (CHRISTENSEN,  2009,  p.  22).  No  entanto,  como  lembra  Christensen,  o  uso  do  termo

“culto” é muito mais inadequado no caso da Arqueologia Pré-histórica do que no da Clássica, em razão

de que usualmente se pressupõe que culto inclui rituais além de uma religião composta por deuses e

seres  espirituais  no  topo  hierárquico,  o  que  no  caso  pré-histórico  é  muitas  vezes  problemático

(CHRISTENSEN, 2009, p. 13-22). De forma geral, como indicam os especialistas em religião antiga, o

termo “culto” para a Arqueologia Clássica pode ser definido como um conjunto de normas e sistema de

crenças pertencentes a um contexto, definido localmente (há, porém, variações observáveis nas práticas

cúlticas ao longo do tempo). A ênfase é dada no sistema de rituais e crenças, embasado por vezes em

episódios  mitícos  que  fundamentam  um  culto.  Assim,  Christensen  lembra  que  o  interesse  tem

qualificado a teoria e a metodologia para os estudos dos cultos, porém o enfoque é movido geralmente

para  aspectos  sociais,  econômicos  e  políticos  da  religião  tais  como  tempo,  lugar,  objetos  e

participantes, o que é igualmente de suma importância (CHRISTENSEN, 2009, p. 22).

Nos últimos dez anos, os estudos sobre o culto e a religião antiga têm desenvolvido o conceito

de “religião antiga vivida”.6 Com termo emprestado da sociologia da religião,  “religião vivida” foi

desenvolvida para descrever e analisar as religiões contemporâneas e suas práticas, tecendo uma crítica

contundente à ênfase na religião institucionalizada e em suas normas (RAJA; RÜPKE, 2015, p. 3). A

adaptação do termo aos estudos da religião antiga tem sido realizada sobretudo por Jörg Rüpke, cuja

grande  contribuição  para  repensar  a  teoria  e  metodologia  da  arqueologia  dos  cultos  antigos  é  a

recentíssima  produção  do “A  Companion  to  the  Archaeology  of  Religion  in  the  Ancient  World”

editado e organizado por Rubina Raja e Jörg Rüpke (2015). Para Rüpke, a antiga religião vivida

[…] tem como enfoque  a  real  experiência  do  dia  a  dia,  as  práticas,  expressões,  e

interações que podem ser relacionados à “religião”. Tal “religião” é entendida como

um espectro de experiências, ações, crenças e comunicações articuladas por meio da

comunicação humana com o sobre-humano ou até agentes transcendentais, que para

muitas  mas  não  todas  sociedades,  conceituam como “deuses”.  Símbolos  materiais,

formas elaboradas de representação, e ritualização são evocados para a conexão bem

sucedida entre estes. Ao incluir tal espectro de formas humanas de comunicação com o

sobre-humano ou agentes transcendentais em conjunto com uma análise do papel da

6 O principal teórico da religião antiga vivida é Jörg Rüpke, sobretudo com as publicações “Lived Ancient Religion:
Questioning 'Cults and 'Polis Religion''” de 2011, e “Religious Agency, Identity, and Communication: Reflecting on
History and Theory of Religion” de 2015.
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cultura material neste espectro, uma nova abordagem arqueológica material é aberta

(RAJA, RÜPKE, 2015, p. 4. Tradução nossa).7

Além  disso,  é  importante  enfatizar  que  tais  práticas  não  são  inteiramente  subjetivas  na

conceituação de Raja e Rüpke, pois “para propósitos de pesquisa histórica, a existência de normas

religiosas, de práticas oficiais exemplares, do controle de mecanismos e execução devem ser levados

em conta”, já que são precisamente tais instituições e normas que tendem a predominar na evidência

sobrevivente, seja por meio da fonte material ou literária (RAJA; RÜPKE, 2015, p. 4). Assim, para que

aspectos  da  experiência  prática  individual  e  coletiva  da  religião  vivida,  indo  além  de  questões

institucionais e normativas, sejam evidenciadas, é necessária “a aplicação de técnicas culturais como

leituras e interpretações sobre textos míticos e filosóficos, rituais, peregrinações, procissões e orações,

e o variado meio de representação das deidades dentro e fora dos santuários.” Assim, Raja e Rüpke

afirmam que a noção de agência está implícita na noção de apropriação que é utilizada nesse método

(2015, p. 4-5). Além disso, a questão principal da antiga religião vivida não é focar na questão de

reconstrução do sistema de crenças, ao invés disso, o conceito procura oferecer a possibilidade de ver a

religião e as práticas religiosas como parte da vida cotidiana na Antiguidade e, assim, discutir de quais

maneiras e eficácia foi alcançada com maior sucesso (RAJA; RÜPKE, 2015, p. 4).

Nesse sentido, podemos evidenciar que o mesmo papel de abordagem ampla desempenhado

pelo conceito de “paisagem” no campo dos estudos sobre o ambiente e o espaço, é desenvolvido pelo

conceito de “religião antiga vivida” para os estudos arqueológicos sobre o culto e a religião antigas.

Podemos, inclusive, sugerir que a paisagem em sua abordagem maior e integrada oferece mecanismos

que dão suporte para incorporar as reflexões de religião vivida, elaborando maiores reflexões sobre os

aspectos particulares e individuais do culto. Quando pensamos o culto eleusino e incorporamos essas

reflexões, é possível darmos ênfase maior aos aspectos do culto e da religião antiga de mistérios que

vão além dos meros aspectos organizacionais e institucionais do culto eleusino.  É possível darmos

ênfase na espacialidade da procissão, elucidando os caminhos realizados em um contexto ritualístico e

as experiências individuais e coletivas vividas nesse aspecto (MILES, 2012, p. 114). Além disso, a

7 Original:  “[…]  Ancient  lived  religion  focuses  on  the  actual  everyday  experience,  on  practices,  expressions,  and
interactions that could be related to “religion”. Such “religion” is understood as a spectrum of experiences, actions, and
beliefs and communications hinging on human communication with super-human or even transcendent agent(s), for
many,  but  not  all  societies  conceptualized  as  “gods”.  Material  symbols,  elaborate  forms  of  representation,  and
ritualization (Bell, 1992) are called upon for the success of communication with these address. By includiing such a
spectrum of human ways of communicating with super-human or transcendent agents along with an analysis of the role
of material culture in this spectrum, a new way of approaching archaeological material is opened. […]” (RÜPKE,
RAJA, 2015, p. 4).
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peregrinação ao santuário eleusino, o que durante o Período Romano, como veremos, foi uma aspecto

crucial  da  expansão  do  santuário,  foi  um  aspecto  essencial  experienciado  pelos  indivíduos  que

viajavam para se iniciarem nos Mistérios.

Dessa maneira,  a ênfase à procissão traz à luz o elemento chave do culto de Mistérios em

Elêusis: sua espacialidade. É por meio desta prática que uma série de estruturas, construídas e naturais,

se interagem em um meio ambiente, cujo corpo de significações ganham um teor sacralizado e mítico,

pois  trata-se de “reviver” a  ciclo de Elêusis.  Para além da questão secreta  e  do teor  iniciatório,  a

procissão de Elêusis integra os santuários de Elêusis, na planície de Thriassion, o Caminho Sagrado e

sua paisagem entorno, além do Eleusinion e os arredores construídos da ágora de Atenas.

Assim,  essa  abordagem  arqueológica  do  culto  oferece  tanto  o  embasamento  teórico  para

trabalhar questões relativas aos rituais e ao culto em si como para a interpretação de paisagem. Além

disso, como veremos nos capítulos seguintes (sobretudo no Cap. 4), será proposta uma interpretação

por meio da interação de duas paisagens que podem dar suporte para uma reflexão adequada tanto da

monumentalização do santuário de Elêusis durante o período quanto do impacto do culto eleusino nesse

aspecto. Enfim, os preceitos das ênfases ao ritual e ao culto, bem como a recente proposta da “antiga

religião vivida” serão utilizados para compor a análise dos mecanismos e particularidades da paisagem

cultual eleusina durante o Período Romano.
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Capítulo 2. Historiografia da pesquisa sobre o santuário de Elêusis (sécs. XV ao
XXI)

Introdução: o mito eleusino, os mistérios e a materialidade

A tradição  do  culto  de  Deméter  e  Core  em  Elêusis,  historicamente  relacionadas  com  a

fertilidade  da  terra  e  com o  ensinamento  da  agricultura,  remete  ao  episódio  mítico  do  Rapto  de

Perséfone. Como foi bastante popularizado, inúmeras vezes adaptado e reescrito no decorrer da história

da cultura ocidental8, o episódio narra a busca dramática da mãe pela filha raptada. Para os gregos

antigos, o mito ainda dialogava metaforicamente com as estações do ano e com o ciclo de fertilidade da

terra.

No entanto, as versões do mito são diversificadas. Embora mantenham uma mesma trama como

elemento comum, as versões se diferem por particularidades de acordo com o local onde o mito é

cultuado. Dessa forma, Cosmopoulos afirma que adaptações locais do mito são conhecidas em diversas

partes da Grécia e da Magna Grécia na Antiguidade. É possível estabelecer diferenças particulares entre

si  nas  narrativas  encontradas  na  Sicília,  em  Argos,  Sicião,  Feneos,  Kos  e  na  cicládica  Paros

(COSMOPOULOS, 2015, p. 9). Porém, duas versões são destacadas pelo alcance que suas narrativas

atingiram: a versão órfica, que parece ter sido baseada em um ou mais poemas atribuídos a Orfeu, cujo

conhecimento  nos  chegou  apenas  por  meio  de  referências;  e  a  versão  “homérica”,  cuja  narrativa

encontramos completa no conjunto de 23 hinos musicados dedicados aos deuses gregos conhecidos

como “Hinos homéricos”.  O hino homérico à  Deméter  foi  composto entre  o fim do século VII  e

começo do VI a.C em hexâmetro dactílico e se configura, junto com a Teologia de Hesíodo9, como

testemunho narrativo e teológico de uma longa tradição oral, como aponta Enzo Lippolis (2006, p. 7-

8).  Cosmopoulos  ainda  defende  que  idiossincrasias  dialetais  atico-jônicas  encontradas  no  Hino

Homérico à Deméter sugerem uma origem ática, senão propriamente eleusina, o que pode sustentar o

argumento de que o mito tenha sido de fato criado em Elêusis e as versões locais se desenvolveram

subsequentemente (COSMOPOULOS, 2015, p. 9).

Assim, de maneira geral a narrativa segue a história trágica de Deméter e sua filha Perséfone.

8 Com muita influência na cultura pós-renascentista, como é possível de se destacar a magnífica obra de arte escultórica
do napolitano Gian Lorenzo Bernini (O Rapto de Proserpina de 1621/22) e a ópera barroca de Jean-Baptiste Lully
(Proserpina,  de  1680),  mas  também bastante  disseminada  na  cultura  contemporânea  sob  inúmeras  referências  na
literatura, na música e nas artes visuais, em que destacamos a ópera ballet de Igor Stravinsky (Perséfone, de 1934) e o
romance infantil de Mary Shelley (Proserpina, de 1832). 

9 HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Estudo e tradução: Jaa Torrano. Iluminuras. 2001.
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Quando ainda menina, a jovem Core10 brincava no campo e, inocentemente, se esgueira para alcançar

uma flor (narciso na versão órfica; violeta na siciliana, como aponta Cosmopoulos (2015, p. 8). Se vê,

porém, diante de Hades, a deidade máxima do submundo, que surge por debaixo da terra com sua

carruagem para raptá-la. Deméter, ao perceber a ausência da filha, sai peregrinando à sua procura. Após

percorrer todos os cantos do mundo, a deusa finalmente chega em Elêusis, onde, disfarçada como uma

mortal envelhecida, repousa e se lamenta sobre a fonte da cidade (o Calícoro). 

Consolada pelas filhas de Celeu, o rei de Elêusis, a disfarçada deusa é acolhida à corte,  se

tornando responsável pelos cuidados do jovem príncipe Demofonte (COSMOPOULOS, 2015, p. 8-9).

Sua identidade é revelada quando, surpreendida por Metaneira, ao segurar Demofonte sob o fogo sem

lhe causar dano, a deusa ordena:

'Ó néscios, rudes humanos, sempre incapazes de ver

Quando é que a sorte advinda vos trazes o bem ou o mal!

Tu, pela tua imprudência, fizeste imensa loucura.

Pela água implacável do Estige – esta é a jura dos deuses - 

Imortal e por todo o tempo agérato, o filho teu

Eu tornaria, com um privilégio perene;

Ora já é impossível que escape ao fado da morte.

Mas privilégio terá, e duradouro, que a nossos

Joelhos santos subiu, dormiu em nosso regaço:

E quando o curso dos anos as Horas lhe convolverem,

Os filhos de Elêusis, tremendo combate, sempre

Encetarão entre si, bandos em prélio por ele.

Deméter sou, veneranda: sou eu aquela que a máxima

Graça e benesse prodigo aos imortais e aos mortais.

Cuida que um grande templo e mais um altar, abaixo,

Erija-me o povo inteiro, ao pé do muro da acrópole,

No aclive lá da colina, pouco acima do Calícoro.

Aí fundarei eu mesma Mistérios com que possais

Doravante propiciar-me com sacramentos perfeitos'

(Hino Homérico à Deméter II, linhas 256-274. Tradução Ordep Serra.).11

10 Designação primaveril de Perséfone.
11 HINO HOMÉRICO À DEMÉTER II. Tradução Oderp Serra. Editora Odysseus, 2009. p. 117-119 
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Com o  templo  construído,  Deméter,  assim,  se  recolhe  para  o  interior  do  naos,  punindo  a

humanidade com a infertilidade da terra e com um vertiginoso aumento da fome por todo o mundo

grego. Somente com a intervenção de Zeus, porém, que Perséfone retorna do submundo aos braços de

sua mãe em Elêusis, trazendo de volta a frutificação e a fertilidade à terra. Assim, é importante destacar

que o mito ainda apresenta um elemento de circularidade na narrativa,  pois por toda a  eternidade

Perséfone haveria de passar metade do ano na terra com a mãe Deméter e a outra metade no submundo

com seu  marido  Hades  (COSMOPOULOS,  2015,  p.  8).  Essa  metáfora  do  binômio  vida  e  morte

presente no mito se manifesta no culto por meio de dois principais planos: o coletivo, interpretado pelo

advento da agricultura, da fertilidade da terra, das boas colheitas e do alimento; e o plano individual,

interpretado pela busca do autoconhecimento, de se almejar uma vida melhor para ser vivida. Nesse

sentido, em tempos romanos, Cícero relata que:

Dentre as incríveis e realmente divinas instituições, das quais Atenas trouxe à luz e que

contribuíram para  a  vida  humana,  nenhuma,  em  minha  opinião,  é  melhor  do  que

aqueles mistérios. Por meio deles nós fomos tirados de nosso modo de vida bárbaro e

selvagem e fomos educados e refinados a um estado de civilização; e como os ritos são

chamados de “iniciações”, então certamente aprendemos com eles as primícias da vida,

e ganhamos força não só para viver alegremente, mas também para morrermos com

uma esperança melhor (CICERO, De Legibus II, XIV, 36. Tradução nossa).

O mito eleusino de Deméter e Core é celebrado, então, de forma bem particular em Elêusis

desde,  seguramente,  o  Período  Arcaico  (COSMOPOULOS,  2015,  p.  7-9).  Tendo  como  principal

característica a forma de mistérios (μυστήριον12), quando um segredo é revelado e se deve mantê-lo sob

sigilo. A cerimônia em Elêusis é realizada anualmente por meio de três graus de iniciação divididos em

duas  etapas:  os  Pequenos  Mistérios,  esse  que  envolvia  uma  iniciação  preliminar,  e  os  Grandes

Mistérios. 

O prestígio dos Mistérios de Elêusis é de fato bastante reconhecido no Mundo Antigo. Eram

considerados como uma das mais importantes festividades pan-helênicas, ficando somente atrás dos

Jogos Olímpicos. Na Ática certamente reivindica, ao lado das Panatenéias e das Dionisías, como a mais

12 Aqueles que estavam se iniciando eram denominados mystai (μυσται) enquanto que os já iniciados que retornavam ao
santuário  para  os  próximos  graus  de  iniciação  eram  denominados  epoptai (εποπται). E assim sendo, os especialistas).  E  assim  sendo,  os  especialistas
modernos descrevem os três graus da iniciação eleusina subsequentemente a partir dos três termos antigos: myesis,  telete,
epopteia.  Para  uma  discussão  profunda da  terminologia  eleusina  encontrada  nas  evidências  literária  e  epigráfica,  ver:
CLINTON, 2003. p. 51-60.
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importante festividade da cidade. Tal prestígio ainda enfrenta uma grande expansão durante o Período

Romano (a partir do séc. I a.C. até seu fim no séc. V d.C.), passando a atrair para o santuário peregrinos

procedentes de todos os cantos do Mediterrâneo (MYLONAS, 1961, p. 155).

Diferentemente de outros cultos de Deméter  e Core (como as Thesmophoria,  as Skira e as

Haloa)13, os Mistérios foi o único culto às deusas agrícolas que permitiu a participação de homens. E

não somente lhes admitiu a participação, como até mesmo podiam se figurar como altos sacerdotes.

Essa particularidade pode ser uma forte evidência da origem micênica do culto eleusino, pois como

defende Erica Simon,  deve-se considerar  como elemento essencial  dessa conexão o fato de  que a

narrativa eleusina tenha sua trama situada dentro do palácio de um rei. E assim, é possível compreender

que como sucessores  diretos  dos  reis  eleusinos  mencionados  no hino (Celeu,  Eumólpo,  Díocles  e

Triptólemo), o arconte basileu de Atenas presidia o festival e dois altos sacerdotes, pertencentes às

famílias descendentes dos heróis  eleusinos (os Eumólpidas e os Kerykes),  conduziam o culto e as

festividades (SIMON, 2003, p. 23-35).

Dessa  forma,  pouco  sabemos  sobre  o  primeiro  grau  de  iniciação,  provavelmente  realizado

durante  os  Pequenos  Mistérios  do  mês  ático  de  Anthesterion  (mês  primaveril).14 Sabe-se  que  sua

participação não era requisito obrigatório para os Grandes Mistérios. Suas festividades, sob a direção

dos mystagogos15, podiam envolver sacrifícios, danças e cantorias, jejuns e libação para purificações.

Cosmopoulos  ainda  indica  que  era  bem  plausível  que  também  houvesse  encenações  do  mito  de

Deméter e Core (COSMOPOULOS, 2015, p. 17).

Dos Grandes  Mistérios,  por  outro  lado,  temos um acesso a  um maior  e  mais  diversificado

número de fontes. Estes eram realizados a partir do 15º dia do mês ático de Boedromion (mês outonal)

e os ritos tinham duração de aproximadamente nove dias. De acordo com a variada documentação

disponível  (escrito,  material  e  epigráfico,  sobretudo),  é  possível  constatar  que  a  participação  aos

13 É importante afirmar, no entanto, que o santuário de Elêusis foi também espaço de outras festividades e cultos, tais como
as bem difundidas Thesmophoria,  as Haloa e as Skira;  e um festival  com jogos esportivos chamado Eleusinia.  Ver
SIMON, 1983, p. 17-35.

14 A respeito do calendário e as festividades áticas destacamos um importante friso, datado de época romana imperial, hoje
encontrado como spolia na pequena igreja bizantina de Agios Eleftherios do séc. XIII, localizada no centro de Atenas e
popularmente conhecida como “Pequena Metrópole (Μι). E assim sendo, os especialistasκρή Μητρόπολη)”. A peça, utilizada em diversos contextos e
fruto de inúmeros reusos, apresenta um calendário solar e lunar onde são representadas de forma antropomórfica as
festividades áticas. Os Mistérios aparecem em Boedromion na representação de um cavaleiro (supostamente Celeu, rei
de Elêusis), enquanto que o festival de Eleusinia aparece representado como uma das Cariátides do Propileu Menor.
Discussão sobre cronologia e iconografia do friso em: PALAGIA, O. The Date and the Iconography of the Calendar
Frieze on the Little Metropolis, Athens. X Colloque International sur L'Art Provincial Romain, Arles, 2007.

15 Segundo o glossário de Mylonas (1961, p. 319), os mystagogos foram os financiadores dos mystes (iniciados), ou seja, 
pessoas que supervisionavam a iniciação, executando alguns ritos de preparação e, caso pertencesse a uma das duas 
famílias eleusinas, podiam prepará-los para os primeiros ritos de iniciação.
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Mistérios era aberta a todos (atenienses, não-atenienses, homens, mulheres, cidadãos, não-cidadãos,

escravos, entre outros), com exceção feita somente para aqueles que haviam cometido assassinato ou

“crimes de sangue”. Alguns autores também defendem que a participação foi restrita aos falantes de

língua grega (DILLON, 1997, p. 61; PALINKAS, 1998, p. 9).

A celebração dos Mistérios Eleusinos tinha eventos que eram realizados tanto em Atenas, em

Elêusis,  quanto no antigo caminho que conectava a  cidade com o santuário.  Esse aspecto permite

adotarmos  um espectro  maior  para  a  espacialidade  de  nosso  estudo,  pois  para  a  compreensão  do

desenvolvimento da topografia relacionada ao culto,  todos os espaços envolvidos são fundamentais

para a análise. Dessa maneira, uma preparação era realizada um dia antes, no 14º dia de Boedromion,

quando os sacerdotes e sacerdotisas eleusinos se juntavam aos efebos para uma pequena procissão,

onde  carregavam as  ιερά  (“objetos  sagrados”)16 de  Elêusis  para  o  Eleusinion  na  ágora  de  Atenas

(PALINKAS, 1998, p. 10; COSMOPOULOS, 2015, p. 17). 

Em 15 de Boedromion, ocorria a abertura dos ritos ( γυρμόςἀγυρμός ) com a invocação dos peregrinos

pelo  Arconte  Basileu  para  se  reunirem  na  Stoá  Poikile,  localizada  na  ágora  de  Atenas,  onde  a

proclamação  de  abertura  era  formalmente  realizada  pelo  hierokeryx.  No  dia  seguinte,  em  16  de

Boedromion, os iniciados (μυσται) prosseguiam, provavelmente em carruagens, para os portos do Pireu

ou do Falero, onde faziam suas purificações ao lavar pequenos leitões na água marinha. Ao retornarem

a Atenas no dia seguinte, os iniciados realizavam o sacrifício de seus animais sob a supervisão do

Arconte  Basileu no Eleusinion.  Os dias  18 e  19 de Boedromion eram chamados de Epidauria  ou

Asclepieia, pois eram reservados àqueles que chegavam tarde para as celebrações. A história por trás

desse evento, segundo Cosmopoulos, está relacionada à introdução do culto de Asclépio em Atenas  (a

partir de 420 a.C.). Segundo a tradição, o deus chega à cidade durante as celebrações eleusinas e se

abriga  no  Eleusinion,  enquanto  seu  santuário  permanente,  o  Asclepieion,  era  construído

(COSMOPOULOS, 2015, p. 18; PALINKAS 1991, p. 10). 

O 19º dia de Boedromion era marcado pelo início da grande procissão (πομπή) de Atenas até

Elêusis, por meio do caminho sagrado (ι). E assim sendo, os especialistasερά οδός), momento em que os iniciados acompanhados pelos), momento em que os iniciados acompanhados pelos

mystagogos, sacerdotes, sacerdotisas e demais envolvidos, carregavam os objetos sagrados de volta ao

santuário. Também seguiam na procissão oficiais de estado, delegados de outras cidades e dignatários

estrangeiros,  o que marca o caráter pan-helênico e integrador  do culto.  O caminho sagrado, como

mostra a figura abaixo, começava a partir dos portões atenienses do Dipylon no Cerâmico e prosseguia

16 Segundo o glossário de Mylonas (1961, p. 318), os hiera eram o mais importantes objetos da iniciação eleusina, cuja 
revelação completava as iniciações eleusinas.
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até o santuário de Afrodite, onde margeava a colina e os lagos de Rheitoi, antes de chegar ao mar

através  de  uma  ponte.  Dois  eventos  se  destacam  nesse  momento  da  procissão:  o  krokosis e  o

gephyrismoi.  O primeiro consistia  no ato de amarrar fitas  de cor açafrão nos pulsos dos iniciados

durante a travessia da ponte,  o que segundo Cosmopoulos,  pode indicar  um elemento de proteção

contra os maus espíritos (2015, p. 19). O segundo era realizado durante a travessia da ponte sob o Rio

Kephissos, onde os iniciados eram insultados. O Caminho Sagrado tinha uma extensão de cerca de 22

km, o que fazia com que um dia inteiro fosse dedicado à procissão. Ao anoitecer a marcha continuava

sob a luz de tochas e lamparinas.

  Fig. 1. Placa votiva ou naiskos com motivos da

  procissão eleusina “Ninnion tablet”(séc. IV a.C.)        Fig. 2. Relevo eleusino com as deusas Deméter e Core

 - Fonte: Museu Arqueológico Nacional de Atenas.       (Fonte: Museu Arqueológico de Elêusis, em Elefsina

            Foto: Acervo Pessoal, 2014).

Chegando ao santuário em Elêusis, os iniciados dedicavam o resto da noite a cantar e dançar em

honra à deusa na fonte de Calícoro. No dia seguinte, em 20º de Boedromion, diversos sacrifícios eram

realizados nos altares do lado exterior ao Telestério. Os iniciados, então, realizavam um banquete, onde

ao seu término tomavam a poção especial dos Mistérios Eleusinos: o cíceon (kykeon). A partir desse

momento se dava o início aos dois estágios finais de iniciação (telete e epopteia) (COSMOPOULOS,

2015, p. 21-22).

Assim, a noite da passagem do 20º para o 21º dia de Boedromion era dedicada à parte secreta

da celebração, quando os iniciados adentravam no Telestério. As informações da documentação textual
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cessam a partir deste momento, embora o esforço de George Mylonas (1961) e Kevin Clinton (1992)

tenha sido válido na tentativa de reconstruir os ritos secretos a partir de evidências iconográficas e

epigráficas. Este era o momento do culto quando os mistérios eram revelados aos iniciados e quando as

deusas se revelavam. O dia 22 de Boedromion era dedicado aos grandes sacrifícios e uma grande

comemoração era feita para celebração dos momentos finais do mito eleusino: o rejubilante reencontro

de  Deméter  e  Perséfone.  Os  ritos  eram finalmente  encerrados  em 23  de  Boedromion,  quando  os

iniciados  retornavam  livremente  a  suas  respectivas  cidades  (COSMOPOULOS,  2015,  p.  23-24;

PALINKAS, 1998, p. 15-16). 

As  práticas  do  culto  de  Elêusis  perduraram  até  a  Antiguidade  Tardia,  rivalizando  com  o

crescente advento do Cristianismo. Acredita-se que o culto dos Mistérios Eleusinos tenha se encerrado

após a destruição do santuário pelos visigodos de Alarico no séc. V d.C., porém muitas características

do culto eleusino foram incorporados aos ritos cristãos (MYLONAS, 1961, p. 186).

--- ---

O santuário de Elêusis estava localizado na encosta de uma pequena colina na baía de Elêusis,

localizada entre as cidades de Atenas e de Mégara. Circundado pelos montes Aigaleon e Poikilon a

leste, Parnes e Pateras a oeste, e Monte Kithaion ao norte, Elêusis está localizado na extensão ocidental

da  planície  de  Thriassion  (Fig.  4).  Em Atenas,  encontrava-se  o  sítio  arqueológico  do  Eleusinion,

localizado na porção a sudeste da ágora de Atenas, na margem leste da Via Panatenaica a caminho da

Acrópole (Fig. 5). Já o Caminho sagrado, espaço das procissões, foi a antiga estrada que conectava os

sítios supracitados e tinha uma extensão de cerca de 22 km (Fig. 3).
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Fig. 3. Mapa do Caminho Sagrado (ιερά οδός) entre Elêusis e Atenas (TRAVLOS, 1988, p. 181).
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Fig. 4. Planimetria do santuário de Elêusis Fig. 5. Planimetria da parte sudeste da ágora de Atenas 

e arredores (TRAVLOS, 1959). com destaque na localização do Eleusinion (Fonte: Agora 
 Excavations Archives17).

O interesse pelo santuário e o culto  de Deméter e Core em Elêusis  surgiu a partir  de dois

principais  pontos  de  partida  na  tradição  moderna.  O  primeiro  se  formou  a  partir  da  retomada  da

Tradição Clássica, ou seja, a partir dos estudos com as fontes escritas antigas greco-latinas, decorrentes

do interesse filológico surgido a partir do período conhecido como “Renascimento” da Época Moderna

(MOMIGLIANO, 1990, p. 106-109). 

Outro caminho começou a ser trilhado a partir de um desdobramento desta retomada, quando

uma  parte  dos  investigadores  passou  a  incluir  a  materialidade  ao  objeto  de  estudo.  A pesquisa

antiquária, como assim foi denominada a partir do termo latino “antiquarius”18, lançou sua busca pela

Antiguidade por  meio dos  objetos:  esculturas,  templos,  objetos  votivos  (MOMIGLIANO, 1990,  p.

107). Embora este olhar primário à materialidade tenha surgido, é importante esclarecer que se trata de

uma  maneira  diferente  de  fazer  história.  Se  por  um  lado  foi  sistemático,  por  outro  teve  uma

fundamentação política e  militar,  ligada aos grandes  acontecimentos.  Essa premissa,  porém, foi  se

desenvolvendo no decorrer do tempo até que sofreu uma renovação metodológica nos sécs. XIX e XX,

quando a Arqueologia passou a se formar como disciplina científica. O olhar à materialidade começou

a se tornar mais criterioso e fundamentado, caminhando em conjunto com o avanço das técnicas de

escavação e de datação dos materiais.

Assim,  é  por  meio  dessa  distinção  dos  estudos  da  Antiguidade  que  caminharemos  para

compreender,  neste  capítulo,  como  o  olhar  do  pesquisador  e  as  questões  de  seu  tempo  foram

preponderantes para o desenvolvimento do estudo sobre o culto e o santuário de Elêusis. Não se trata

simplesmente  de  sumarizar  os  avanços  e  descobertas  a  partir  das  intervenções  e  escavações

arqueológicas  no  sítio  de  Elêusis.  A principal  questão  aqui  está  em  torno  de  entender  como  os

paradigmas guiaram a pesquisa e os estudos sobre o santuário,  desde os primeiros interesses pelos

monumentos e objetos (como “relíquias do passado”, marcadamente presentes nas observações dos

viajantes antiquaristas e das intervenções dos Dilettanti) à formação da concepção de sítio arqueológico

(tal como guiou metodologicamente as escavações sistemáticas realizadas pela Sociedade Arqueológica

17 Original desenhado por R. C. Anderson, 1996. Modificado por Felipe Perissato, 2017. Fonte: Athenian Agora Archives: 
<http://agathe.gr> Acessado em 17 de novembro de 2017.

18 Segundo Momigliano (1990, p. 106), o antiquarius no séc. XV significou o “...estudante de objetos antigos, costumes, 
instituições com vistas à reconstrução da vida antiga.”.
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de Atenas no séc. XX). Finalmente, analisaremos como o movimento de revisionismo mais recente

impactou nos  estudos sobre Elêusis  a  partir  da publicação dos  dossiês  com materiais  cerâmicos  e

epigráficos  inéditos.  Para  concluir,  veremos  como  perspectivas  atuais  típicas  de  nosso  período

conduzem nosso  trabalho  à  elaboração  consciente  de  uma concepção  integrada  do  espaço,  sendo,

portanto, capaz de trazer novas contribuições ao estudo deste santuário de prestígio na Antiguidade.

2.1. O mito na Tradição Literária e o caminho filológico

Como mencionado anteriormente,  a  principal  retomada da Antiguidade  Clássica  se  deu por

meio  dos  estudos  com  as  fontes  escritas  greco-latinas  durante  o  Renascimento.  Esse  processo

influenciou todas esferas artísticas e intelectuais do período, desde esculturas e pinturas até nas ciências

naturais e na filosofia (MOMIGLIANO, 1990, p. 106-109). Nesse sentido, escreve Mulryan que “a

recepção  da  mitologia  grega  e  romana  tomaram diversas  formas  durante  a  Renascença,  assim  os

mitógrafos  renascentistas  ofereceram  a  reformulação  mais  compreensiva,  lúcida  e  atraente  deste

material” (MULRYAN, 2017, p. 59). Entretanto, devemos nos ater que mitos, no geral, passam por

inúmeras  recepções  desde suas  narrativas  da  tradição  oral,  passando por  suas  versões  adaptadas  à

tradição escrita e até mesmo quando são incorporados por outras culturas. Enfim, nosso objetivo neste

subcapítulo é compreender quais os textos antigos foram responsáveis por resguardar o mito eleusino

de Deméter e Core. Além disso, veremos como esses textos influenciaram os pesquisadores classicistas

na busca pelo Mundo Antigo, inclusive trazendo elementos para entendermos as pistas que seguiram os

viajantes antiquaristas que surgiram a partir do séc. XV.   

 Dessa forma, podemos afirmar que o Rapto de Perséfone é uma das histórias mitológicas mais

mencionadas  pelos  escritores  greco-latinos  na  Antiguidade,  além de  postular  como  umas  de  suas

favoritas, segundo as palavras de George Mylonas (MYLONAS, 1942, p. 9-10). A fonte mais antiga a

trazer uma menção ao mito eleusino é a  Teogonia de Hesíodo (versos 913-914), escrito por volta de

VIII a.C. E, como aponta Mylonas, a história de Perséfone e Deméter também aparece nas canções da

peça Helena de Eurípides (versos 1301-1368), na sexta ode de Calímaco, nos  Theriaca de Nicandro

(483-487) e  no hino de Philico de Nono de Panópolis  (VI,  1-168).  Além disso,  possui  uma vasta

popularidade entre os autores romanos, com duas completas narrativas em Ovídio, em Metamorfoses

(385-571) e em Fasti IV (419-616), e uma narrativa completa no poema épico de Claudiano, chamado

De raptu Proserpinae  (MYLONAS, 1942, p. 9-10).  Outras menções sobre o santuário de Elêusis e
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sobre o culto de Mistérios aparecem em fontes de outros formatos, como nas Histórias de Heródoto

(9.65), na comédia de Aristófanes (Os Arcanânios, 735), em Andócides de Atenas (Sobre os Mistérios),

nas  Helênicas de  Xenofonte  (1.4.20),  em  Diodoro  Sículo  (Livro  1,  29.1),  entre  outros.  São

mencionados também em autores do Período Romano, como nas epístolas e tratados de Cícero (Carta à

Ático, 50.251.2; Natureza dos deuses, 1.42) e nas narrativas de Tito Lívio (31.25; 31.26), por exemplo.

Além destes, há uma série de descrições do santuário em fontes de caráter descritivo do espaço como

são,  por  exemplo,  as  menções  na  Geografia de  Estrabão  (9.1.12)  e  na  Descrição  da  Grécia  de

Pausânias (Livro 1, 26-28).19

Esta diversa e numerosa quantidade de textos que compõem a Tradição Literária clássica foi a

principal fonte para a inspiração dos pesquisadores e artistas renascentistas do séc. XIV e XV, quando

as narrativas sobre o mito eleusino de Perséfone reapareceram sob mesma popularidade. Vale destacar

que além dos já mencionados textos, são descobertos a partir do séc. XV os primeiros manuscritos dos

popularmente  conhecidos  “Hinos  Homéricos”.  Compostos  por  uma série  de  hinos  em hexâmetros

dactílicos, este compêndio contém desde celebrações de atributos dos deuses e deusas olímpicos até

narrativas de nascimento ou episódios importantes da vida de determinada deidade. 

Em 1777, é  descoberto o Manuscrito  M por  C. F.  Mathaei  em um pequeno monastério de

Moscou, tendo sido logo em seguida publicado em Leiden (Leidensis B.P.G. 33H). Este codex, cujas 30

primeiras folhas foram perdidas, contém fragmentos do que hoje é conhecido como o Hino à Dionisio,

outro hino com uma extensa narrativa em sua sessão média e um texto extenso e intacto do segundo

Hino à Deméter  (FAULKNER, 2011,  p.  1-2).  Esta  redescoberta  proporcionou uma reviravolta  nos

estudos sobre o mito eleusino, pois a narrativa indica que para além de um rico relato do episódio do

Rapto de Perséfone, oferece ainda uma série de elementos para a compreensão do culto de mistérios em

Elêusis. Escreve A. Faulkner que a redescoberta destes poemas proporcionou “um florescimento dos

estudos sobre os Hinos na virada para o séc. XIX”, quando edições completas com comentários críticos

começaram a aparecer (FAULKNER, 2011, p. 2-3).

Embora  fragmentada,  a  rica coleção de fontes  antigas  que fundamenta  a  Tradição Literária

Clássica  foi  um  suporte  fundamental  para  todos  pesquisadores  ao  longo  da  Modernidade,  dos

antiquaristas aos historiadores do séc. XX.20 Nesse sentido, é possível constatar que há duas direções

19 Há uma compilação interativa das menções sobre os mistérios e o santuário de Elêusis no banco de dados do ToposText,
disponível em: <https://topostext.org/place.php?id=380235SEle>. Acesso em 23 de dezembro de 2017.

20 E tem sido até hoje, muito embora a Arqueologia tenha já se desenvolvido como uma ciência independente, com seus
próprios métodos, procedimentos, questões e pressupostos.
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para o desenvolvimento dos estudos eleusinos desde a primeira retomada na Renascença. 

Em primeiro lugar há um caminho filológico, cujos grandes expoentes foram os classicistas que

desenvolveram uma extensa e profunda crítica dos textos antigos na busca para compreender o Mundo

Antigo. Destes, o historiador francês Jean Pierre Vernant se tornou um grande expoente durante o séc.

XX,  quando  foi  responsável  por  repensar  as  diversas  facetas  da  sociedade  antiga  por  meio  da

interpretação dos mitos gregos (VERNANT, 1990). Sua contribuição aos estudos eleusinos se situa

sobretudo na interpretação de como o mito de Elêusis oferece pistas para compreensão do impacto que

o misticismo tinha nos praticantes e iniciados,  desde sua compreensão das primícias da vida até a

celebração da ciclo da fertilidade da terra.

No entanto, este mesmo caminho filológico foi também responsável por instrumentalizar os

pesquisadores que se interessavam por um outro vestígio da Antiguidade: o mundo material. Assim,

argumentamos  que as  fontes  antigas  tiveram um papel  preponderante  para  consolidar  a  busca  dos

pesquisadores antiquaristas pela localização do santuário de Deméter em Elêusis, como veremos com

mais profundidade a seguir.

2.2. Dos primeiros relatos de viajantes às expedições dos Dilettanti (sécs. XV-XIX)

As primeiras menções sobre as antiguidades de Elêusis são encontradas em relatos de viajantes

dos séculos XIV e XV. Sendo uma época marcada pelo resgate cultural artístico da Antiguidade, os

olhares dos intelectuais e artistas se voltaram exclusivamente para os centros cuja efervescência da

cultura clássica se emanava: Grécia e Roma. As ruínas com as quais conviviam naturalmente em suas

paisagens  contemporâneas  passaram  a  se  tornar  alvo  do  interesse  antiquarista.  Ou,  ao  menos,  se

tornaram evidência daquele mundo incrível que existia nos textos greco-latinos. Nesse sentido, Arnaldo

Momigliano  escreve  que  “a  maioria  [dos  autores  antiquaristas  da  época]  via  a  Antiguidade  como

modelo de arte, arquitetura e festivais, e admiravam as leis e as instituições romanas. O antiquariato

aparecia  como  um  renascimento  das  antigas  formas  de  vida:  ajudava  as  nações  a  adquirirem

autoconfiança ao redescobrir suas antigas tradições.” (MOMIGLIANO, 2004, p. 107).

Assim, para evidenciar os vestígios das ditas civilizações clássicas, os antiquaristas realizavam

uma série de viagens para a Grécia e Ásia Menor a fim de descrever os monumentos e estruturas, além
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de coletar  vestígios  como moedas,  esculturas,  cerâmicas,  enfim,  objetos  no geral  referentes  a  este

passado clássico. Esse processo em que podemos enquadrar os primeiros séculos da Idade Moderna

(séc. XIV e XV) descreve o tipo de relação que estes estudiosos tinham com os objetos da cultura

material antiga em sua época. Como afirma Bruce Trigger:

A apreciação  da  Antiguidade  Clássica  não  ficou  restrita  à  literatura,  expandido-se

rapidamente de modo a incorporar os domínios da arte e da arquitetura, objeto de

particular interesse da nobreza italiana e dos mercadores ricos, que se rivalizavam

como patronos das  artes.  […] Esta  evolução pouco a  pouco tornou claro que não

apenas a palavra escrita, mas também os objetos materiais sobreviventes do passado,

podiam  constituir  importantes  fontes  de  informação  sobre  a  civilização  clássica

(TRIGGER, 2004, p. 36).

Assim, muitas viagens foram realizadas por estes antiquaristas que utilizavam, por exemplo,

fontes  como Pausânias  e  Heródoto  como guias  para entender  os  caminhos deste  passado clássico.

Assim, veremos neste subcapítulo como na análise das descrições dos viajantes que visitaram o vilarejo

sob o qual se abrigava o santuário eleusino prevaleceu uma perspectiva de monumento, entendida aqui

como estrutura evidencial para o que é registrado na fonte escrita, e que o olhar à materialidade tinha

um viés específico que partia de uma leitura renascentista sobre a arte clássica. 

Dessa  maneira,  os  primeiros  registros  que  mencionam  o  vilarejo  onde  se  encontram  as

antiguidades de Elêusis foram feitas no séc. XIV e XV. O primeiro a mencionar um pequeno vilarejo na

Baía de Elêusis foi o napolitano Niccoló de Martoni que escreveu uma obra a respeito de sua viagem à

Jerusalém em 1395, quando relatou uma torre  na região sob o nome de  Lippisinox (corruptela  da

palavra Elêusis) (JUDEICH, 1897, p. 430-43). No entanto, o primeiro registro propriamente relevante é

creditado à Ciríaco de Ancona (Ciriaco de Pizzicolli, 1391-1452). Ciríaco foi um mercador italiano

que,  em  longas  viagens  pela  Grécia  e  pelo  Mediterrâneo  oriental,  coletou  dados  a  respeito  de

monumentos  antigos,  além de cópias de centenas de inscrições,  desenhos de monumentos antigos,

coletou também moedas e obras de arte (TRIGGER, 2004, p. 36). Em visita feita em 1436, Ciríaco

relatou  na  região  de  Elêusis  a  presença  do  que  ele  chamou  de  “entulhos  de  mármore”,  além da

descrição de um grande aqueduto21 (BORDNAR, 1960 apud COSMOPOULOS, 2015, p. 34).

21 Hoje sabemos que este aqueduto foi aquele construído por Adriano no séc. II d.C. Seus vestígios se encontram in loco
até hoje na moderna cidade de Elefsina.
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Fig 6. Gravura com a perspectiva de Elêusis “Ansicht von Lefsina (Eleusis)” de 1882 (SCHWEIGER LERCHENFELD,

1992).

No século XVII, o antiquarista francês Jacob Spon (1647-1685) e o clérigo inglês Sir George

Wheler (1650-1723), em viagem de Veneza à Istambul para relatar as antiguidades de suas jornadas,

chegaram ao povoado de Elêusis e relataram em suas publicações a presença de um pequeno vilarejo,

onde  habitavam esparsas  famílias  dependentes  da  pesca  e  da  agricultura,  com razoável  atividade

comercial no porto. As crônicas de Spon  (1678) e de Wheler (1682) descrevem um cenário bucólico de

abandono  ao  se  referir  à  Elêusis  (na  época  chamada  de  Lepsína  -  Λεπσίνα),  onde  a  natureza  se

misturava com as ruínas. É interessante mencionar que os viajantes ainda citam a presença de uma

cariátide  (gravura  feita  por  Spon  segue  abaixo  na  Fig.  7),  porém  na  época  a  estátua  havia  sido

identificada equivocadamente como uma representação de Deméter (MYLONAS, 1961, p. 9-10). Hoje

sabemos que esta cariátide foi uma das duas esculturas pertencentes ao Propileu Menor erguido em

Época Republicana (séc. I a.C.). Posteriormente, registrou-se que a estátua foi removida do vilarejo22 e

22 Há um interessante episódio sobre a retirada desta estátua no relato de Chandler, membro dos  Diletantti em 1766.
Cultuada pelos habitantes do vilarejo, a estátua foi considerada pelos locais uma representação de “Santa Demetra” e
acreditava-se que sua presença trazia prosperidade às colheitas. Em uma espécie de continuidade que sobreviveu aos
tempos, a história folclórica de Santa Demetra foi uma releitura do mito eleusino, pois retratava igualmente a busca de
uma mãe pela filha raptada. A curiosa diferença estava na representação do antagonista, pois ao invés de Hades, foram
os turcos que figuravam neste posto, um retrato folclórico de resistência aos tempos da dominação turco-otomana. Ver
CHANDLER, REVETT. 1825, p. 237. Viajantes posteriores como Dodwell (1804) e Chateaubriand (1806) registraram
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levada  à  Inglaterra  por  Edward  Daniel  Clarke  (1769-1822),  onde  se  encontra  até  hoje  no  Museu

Fitzwilliam, em Cambridge (COSMOPOULOS, 2015, p. 34-36).                     

             

Fig. 7. Gravura da Cariátide encontrada                             Fig. 8. Cariátide de Elêusis retirada por Clarke em

              em Elêusis, por Spon (1678).                                                                               1801 e exposta atualmente no Museu Fitzwilliam.23

      

Outras menções a respeito de Elêusis vêm do século XVIII. Em 1738, John Montague, o Duque

de  Sandwich,  descreve  a  relação  entre  a  presença  dos  turco-otomanos  e  do  pequeno  povoado  de

Lepsína. Ele também evidencia que muitas esculturas foram destruídas pelos dominadores no então

povoado (COSMOPOULOS, 2015, p. 35).

Em 1755, o arquiteto francês Julien-David Le Roy relatou na publicação “Les ruines des plus

beaux monuments de la Grèce” (Fig. 9) sua visita à região. Em passagem a respeito do vilarejo onde se

situava  o antigo  santuário  de  Elêusis,  ele  destaca  a  presença  de  ruínas  pertencentes  a  templos  de

mármore e grandes aquedutos, sinais do “grande esplendor” do que foi um dia o Santuário de Deméter

(LE ROY, 2004, p. 428).  Além disso, Le Roy presta atenção especial a uma estátua que ele identifica

como  de  Deméter,  mas  pelas  descrições  que  faz  é  possível  constatarmos  que  se  trata  da  mesma

o infortúnio que a remoção da estátua causara aos locais, pois relatam que curiosamente, em decorrência da remoção, a
terra passou por sucessivas temporadas de infertilidade. Ver COSMOPOULOS, 2015. p. 36; MYLONAS, 1961, p. 11.

23 Museu Fitzwilliam, em Cambridge (Inglaterra). Disponível em 
<http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/ant/greeceandrome/browsegallery/area4/object.html?
65755&ClassicalGreekWorldCaseFreestandingClarke>. Acesso em 21 de novembro de 2017.  
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cariátide do propileu mencionada anteriormente. Em suma, fica evidente neste relato a exaltação à

preminência escultórica e a utilização dos relatos de Pausânias, Vitrúvio e Diodoro Sículo para se guiar

a respeito dos monumentos e da arquitetura (LE ROY, 2004, p. 428-429).

 Fig. 9. Capa da publicação de Le Roy (1755).

Fig. 10. Capa da publicação de Stuart e Revett (1762).

Entretanto, a primeira exploração efetiva no vilarejo de Elêusis, para além dos meros relatos

descritivos, veio da Sociedade dos  Dilettanti. Formada por estudiosos antiquaristas sob patrocínio de

nobres ingleses ligados ao mercado de artes, as expedições dos Dilettanti no séc. XVIII formaram os

primórdios de um movimento que mais tarde formaria a disciplina Arqueologia. No entanto, podemos

elencar algumas características que marcaram essas produções.  Primeiramente,  há um discurso que

busca um sentido “científico” por meio da exatidão empírica, o que fica evidente nos relatos por meio

das análises arquitetônicas. Em segundo lugar, há um discurso nacionalista muito evidente por parte da

nobreza britânica que compunha esta Sociedade, pois buscavam imitar a Sociedade Real Britânica,

pioneira na promoção da história natural durante o ascendente Império Inglês. E, por último, é de fato

muito marcante o discurso anti-pitoresco, sobretudo a respeito dos exageros nas descrições de viagens

de  até  então,  com o  qual  os  Dilettanti procuravam se  diferenciar  por  meio  de  um discurso  com

características mais racionais, procurando empregar a utilização de uma narrativa precisa e de clareza

em seus apontamentos (REDFORD, 2008, p. 44-51).

Assim,  financiados  pela  Sociedade  dos  Dilettanti de  Roma,  uma  primeira  expedição  foi

organizada por James Stuart (1713-1788) e Nicholas Revett (1720-1804). O relato desta expedição, em

conjunto  com as  medições  dos  monumentos  por  Revett  e  os  desenhos  feitos  por  Stuart,  além de

escavações feitas pela equipe, foram publicados no primeiro volume de 1762 (Fig. 10). A partir de

então, uma série de expedições foram realizadas  pela Sociedade dos Dilettanti, cujos resultados foram
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publicados em sucessivos volumes durante o séc. XVIII e inícios do XIX (VINGOPOULOU, 2017).

Entre os anos de 1765 e 1766, uma outra expedição aconteceu sob a chefia do antiquarista

inglês  Richard  Chandler,  acompanhado pelo  arquiteto  Nicholas  Revett  e  pelo  artista  William Pars

(COSMOPOULOS,  2015,  p.  35;  MYLONAS,  1961,  p.  10-11).   Chandler  e  Revett  mencionam a

Cariátide de Elêusis  e  relatam a importância  da estátua para a  comunidade eleusina de sua época

(CHANDLER; REVETT, 1825, p. 237). 

Fig. 11. Gravura do povoado de Lepsína (Elêusis), 1885 (edição de 1984 – Fonte: TRAVELOGUES24).

Finalmente, a primeira grande intervenção no local do santuário aconteceu sob os auspícios da

terceira missão da Sociedade dos  Dilettanti realizada em 1812. Sob a direção de Sir William Gell e,

com assistência dos arquitetos John P. Grandy e Francis Redford, foram realizadas intervenções na

porção nordeste das margens da colina eleusina, onde foram investigados pela primeira vez as áreas do

Propileu  Maior  e  do  Templo  de  Ártemis  Propileia.  Além disso,  os  membros  desta  missão  foram

responsáveis  pela  identificação  da  localização  do  Telesterion  na  topografia,  embora  escavações

posteriores demonstraram que a reconstituição do templo feita pelos  Dilettanti fora equivocada (Fig.

13) (COSMOPOULOS, 2015, p. 36-37; MYLONAS, 1961, p.12).

24 Disponível  em:  <http://eng.travelogues.gr/item.php?view=58632> Acesso em 19 de novembro de 2017.  ΕΛΛΑΔΑ,
ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, 1984.
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Então, sob o título “The Unedited Antiquities of Attica: comprising the Architectural remains of

Eleusis, Rhamnus, Sunium, and Thoricus” a Sociedade dos  Dilettanti publicou em 1833 a primeira

compilação das intervenções arqueológicas realizadas na Ática,  em que consta o trabalho feito em

Elêusis (Fig. 12).25

 

Fig. 13. Planimetria do santuário de Elêusis feita pelos 

Dilettanti (1833).

Fig. 12. Capa da publicação da Sociedade dos Dilettanti (1833).

Após cerca de uma década de conflito armado, a Grécia conquistou enfim sua independência do

Império Otomano em 1830. Dessa forma, o processo de formação da nação grega levou os novos

governantes a terem um cuidado especial com as antiguidades do território, especialmente para conter a

onda  de  saques  de  estátuas,  monumentos  e  objetos  pelos  viajantes  e  diplomatas  antiquaristas  em

conluio com os antigos governantes.26 Em 1837, foi criada, então, a Sociedade Arqueológica de Atenas

por Constantinos Belios, responsável não somente pela proteção das antiguidades no território grego

quanto  pelo  dever  em  coordenar  os  estudos  nos  sítios  arqueológicos  e  a  presença  das  escolas

arqueológicas estrangeiras no país.

Nesse  contexto,  François  Lenormant  se  tornou  um  dos  primeiros  responsáveis  pelas

25 Versão digital da obra se encontra no acervo online da Universidade de Heidelberg. Disponível em: <http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/dilettanti1833/0019> Acesso: 21 de novembro de 2017.

26 Nesse contexto se insere, por exemplo, o famoso roubo dos mármores do friso do Pártenon realizado por Lorde Elgin,
diplomata britânico em serviço no Império Otomano. É o caso também do saque da cariátide de Elêusis por E. D.
Clarke no séc. XVIII. Para a discussão a respeito desta questão ver: HAMILAKIS, 2007.
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intervenções arqueológicas em Elêusis. Em 1860, realizou uma breve escavação na área do Propileu

Maior  na  colina  eleusina,  cujo  trabalho rendeu a  publicação do primeiro  corpus de  inscrições  do

santuário de Elêusis (LENORMANT, 1862) . Além disso, Lenormant, muito por conta de seu interesse

no tema do Mistérios Eleusinos, escreveu também a interessante monografia intitulada “Monographie

de la Voie Sacrée éleusinienne de ses monuments et ses souvenirs”, publicada em 1864, em que o autor

recria o caminho da procissão eleusina pela Via Sacra (ou Caminho Sagrado) descrevendo os resquícios

dos  monumentos,  utilizando  a  descrição  de  Pausânias  (Livro  I,  26-28)  como  guia  literário  à

topografia.27

Fig. 14. Gravura das ruínas do Propileu de Elêusis, 1887 (Fonte Travelogues28)

Assim, do século XIV à primeira metade do XIX, é possível constatar que as obras dos viajantes

antiquaristas, da Sociedade dos Dilettanti e, até mesmo, das primeiras intervenções arqueológicas pós-

independência, a produção a respeito do santuário ficou concentrada em descrições dos monumentos e

dos objetos, cujo principal objetivo foi de evidenciar na materialidade todo o esplendor do santuário de

Elêusis mencionado nas fontes literárias. Predominou-se, portanto, o que podemos definir como uma

27 O livro em forma digitalizada está disponibilizado na íntegra e em acesso livre pela Universidade de Heidelberg: 
<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lenormant1864bd1/0001> Acesso em 20 de dezembro de 2017.

28 Disponível em: <http://eng.travelogues.gr/item.php?view=39680> Acesso em 19 de novembro de 2017. SCHWEIGER 
LERCHENFELD, 1992. 
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perspectiva  de  “monumento”,  compreendido  como “relíquia”  daquele  Passado Antigo  retratado  na

literatura clássica. Além disso, é importante mencionarmos que muitos dos viajantes que fizeram os

primeiros relatos sobre os monumentos eleusinos, foram também responsáveis pelo rapto de estátuas e

objetos  cerâmicos  do  local,  o  que  foi  um  reflexo  de  um  contexto  muito  usual  dos  antiquaristas

pertencentes às nações imperialistas. Assim, em momento de formação das identidades nacionais, o

passado  greco-romano  se  tornou  referência  para  constituir  as  raízes  das  identidades  europeias

modernas.  As  incursões  aos  “centros  originários”  desta  antiguidade,  segundo  a  concepção  que

fundamentava as escolhas antiquárias, foram realizadas por todo Mediterrâneo, cuja pequena narrativa

aqui descrita sobre Elêusis e o santuário de Deméter é somente um fragmento desta história.

Outra  questão  primordial  destas  primeiras  incursões  foi  que  as  intervenções  arqueológicas

realizadas pela Sociedade dos Dilettanti no decorrer do séculos XVIII e pelos viajantes posteriores no

XIX foram feitas em um momento em que a Arqueologia vivia ainda o estágio embrionário de sua

formação disciplinar. Isso significa que as intervenções realizadas nesse período não foram executadas

seguindo  os  métodos  arqueológicos  como  hoje  conhecemos.  Trata-se  de  uma  outra  forma  de

Arqueologia  feita  a  partir  de  questões  próprias  destes  contextos,  como  demonstramos.  Assim,  é

evidente que as intervenções realizadas nas áreas do Propileu Maior e arredores, do Propileu Menor e

do Telesterion não tiveram seus contextos de achado preservados ou documentados, tal como hoje é

feito. Isso significa que as camadas mais recentes (e portanto, relativas a períodos mais recentes, como

aqui é o caso das fases romanas – séc. II a.C. - III d.C.) que foram escavadas nessas áreas tiveram

perdidos seus dados estratigráficos. 

Entretanto, os arqueólogos procuraram e têm procurado por outras alternativas para responder

às questões de datação e contexto referentes a essas fases construtivas, o que, como veremos adiante,

será fundamentação inclusive para a abordagem que adotamos em nosso estudo. 

2.3. As Escavações Sistemáticas em Elêusis (1882-2016)

A partir de 1882 e até recentemente, o sítio arqueológico de Elêusis tem sido escavado pela

Sociedade Arqueológica de Atenas (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία) (MYLONAS, 1961, p. 12).

Em 1837 e, portanto, poucos anos após a Independência da Grécia (1830), a Sociedade Arqueológica

de  Atenas  foi  fundada  por  um grupo  que  continha  desde  líderes  da  Guerra  de  Independência  até

eruditos,  acadêmicos  e  empresários  gregos.  Com  o  objetivo  tanto  de  recuperar  e  preservar  os
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monumentos antigos quanto o de estudá-los, a perspectiva da recém-fundada Sociedade foi de resgatar

o passado grego para fundamentar uma identidade nacional para o recém-criado Estado e nação gregas

(MYLONAS, 1961, p. 12).  Assim, a Sociedade coordenou (e tem coordenado até hoje) os projetos de

escavação na Grécia, além de supervisionar e estabelecer acordos de cooperação com as demais escolas

arqueológicas  estrangeiras  que  foram  criadas  no  território  grego.29 Assim,  desde  sua  fundação,  a

Sociedade  Arqueológica  de  Atenas  tem  escavado  e  realizado  trabalhos  de  restauro  em  sítios

arqueológicos como a Acrópole, a Biblioteca de Adriano, a Ágora romana, o Templo de Zeus Olímpico,

todos situados em Atenas; além das inúmeras missões no restante do território grego moderno, como

em Epidauros, em Elêusis, em Micenas, em Messênia, no Cabo Súnio, em Dodona, em Thera, em

Paros e em muitas outras cidades.30

Nesse  sentido,  veremos  como  o  trabalho  de  escavação  e  os  estudos  realizados  pelos

pesquisadores  ligados à  Sociedade Arqueológica de Atenas  foram determinantes  para a exploração

praticamente  completa  do  sítio,  revelando  uma série  de  monumentos,  muitos  dos  quais  são  fonte

principal de nosso estudo. Além disso, entenderemos como a extensa missão em Elêusis realizada entre

1882 e 2016 pela  Sociedade Arqueológica de Atenas  pode ser  interpretada como resultado de um

contexto que articulava tanto a exploração arqueológica como meio de fundamentação da identidade

grega moderna fomentada pelo Estado recém-criado, quanto um processo de institucionalização da

pesquisa arqueológica que ocorria em meados do séc. XIX em decorrência da formação da Arqueologia

enquanto disciplina científica. Como veremos, este processo ficou explícito nos métodos e no conceito

de “sítio arqueológico” aplicado nas escavações sistemáticas do sítio eleusino.

Assim,  as  primeiras  escavações  em  Elêusis  foram  realizadas  sob  liderança  do  arqueólogo

Demetrios  Philios,  com  colaboração  do  jovem  arquiteto  Wilhelm  Dörpfeld,  de  1882  a  1892

(COSMOPOULOS, 2015, p. 37). Com financiamento da então emergente Sociedade Arqueológica de

Atenas, Philios foi responsável por expropriar a área onde foi anteriormente identificado o Telesterion,

sendo  necessário  demolir  as  residências  modernas  ali  existentes  (Ver  Fig.  15,  em  que  consta  a

planimetria do sítio com a indicação das habitações modernas). 

29 Tais como, por exemplo, a Escola Francesa de Atenas (École française d'Athènes:  https://www.efa.gr/index.php/fr/,
fundada  em  1846),  o  Instituto  Arqueológico  Alemão  (Deutsche  Archäologische  Institut:
https://www.dainst.org/dai/meldungen, em 1874), a Escola norte-americana (The American School of Classical Studies
at  Athens:  http://www.ascsa.edu.gr/,  em 1881)  e  a  Escola  Arqueológica  Italiana  de  Atenas  (Scuola  Archeologica
Italiana di Atene: https://www.scuoladiatene.it/, em 1909).

30 Para mais informações a respeito da SAA, consultar o site oficial: <http://www.archetai.gr/site/eng_page_uc.html>, em
grego, e <http://www.archaeologicalfoundation.org/>, em inglês. Acesso em: 19 de novembro de 2017.
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Fig. 15. Planimetria do santuário de Elêusis na primeira publicação pela Sociedade Arqueológica de Atenas no início das 

escavações em Elêusis, 1882 (Fonte: Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias - 1882-1883 (1883)31).

Assim, Philios passou os dez anos seguintes escavando e explorando a Stoá de Philo e a área do

Telestério,  trabalhando,  sobretudo,  nas  camadas  estratigráficas  da  estrutura  referentes  às  fases

construtivas do Período de Sólon (VI – V a.C.) e de Pisístrato (séc. V a.C.) (COSMOPOULOS, 2015,

p.  36-37;  MYLONAS,  1961,  p.  12-13).  Cosmopoulos  destaca  que  em  seu  trabalho,  Philios  foi

responsável por descobrir partes do muro de períbolo e o portão H24, ambos da época de Pisístrato,

revelando  durante  a  escavação  diversas  bases  de  estátuas  do  Período  Romano.  Além  disso,  foi

responsável por descobrir as fundações dos muros curvados de retenção E5 do Período Geométrico e Z

do Arcaico, onde também encontrou vestígios das piras de sacrifício. Foram também encontradas as

fundações K16 e K17 da plataforma em frente ao lado leste do Telesterion, além do Portão F5 da época

de Címon (COSMOPOULOS, 2015, p. 37; MYLONAS, 1961, p. 12-13). No norte da colina eleusina,

Philios ainda foi  responsável pela descoberta da casa romana acima do edifício H50 datado da época

de Pisístrato, além da descoberta do Templo F de tipologia arquitetônica romana, do Templo de Plutão,

31 Disponível  online  pela  Universidade  de  Heidelberg  no  seguinte  link:  <http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/prakt1882_1883/0106>. Acesso em 27 de novembro de 2017. PHILIOS, D. Εκθεσι). E assim sendo, os especialistasς), momento em que os iniciados acompanhados pelos περί τον εν
Ελευσι). E assim sendo, os especialistasνή ανασκαφόν. Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias - 1882-1883 (1883). pinax 3.
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e,  acima  da  colina,  encontrou  vestígios  da  fortificação  sob  a  Torre  de  Período  Medieval

(COSMOPOULOS, 2015, p. 37-38).32 Demetrios Philios e sua equipe foram também responsáveis por

encontrar partes de uma parede de contenção de um possível estádio,  além da descoberta de suma

importância da Fonte do Calícoro citada no Hino Homérico à Deméter (linha 272) (planimetria do sítio

após o trabalho de Philios e equipe na Fig. 16 a seguir) (COSMOPOULOS, 2015, p. 38).

Fig. 16.  Planimetria do santuário de Elêusis, 1885-1887 (Fonte: Fouilles d'Éleusis 1882-188733).

Nos anos seguintes, Andreas Skias e Konstantinos Kourouniotes prosseguiram o trabalho de

exploração do sítio até 1930, quando a Sociedade Arqueológica de Atenas passou a contar com o apoio

da Escola Americana (The American School of Classical Studies at Athens).34 O trabalho de escavação

de Skias, de 1894 até 1907, esteve concentrado nas áreas do Telesterion e à frente da  Stoá de Philo,

além de revelar a descoberta de um Buleutério Helenístico, um complexo clássico tardio na quadra sul

32 Os resultados originais estão descritos no volume PHILIOS, D. 'Ανασκαφαί  'Ελευσ νος), momento em que os iniciados acompanhados pelos. ῖνος. Πρακτικά της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. 1892. p. 32.

33 PHILIOS, D. Fouilles d'Éleusis, 1882-1887. Athènes: C. Wilberg et C. Beck, 1889. p. 9; Digitalização feita pelo autor 
da dissertação.

34 Com importante apoio financeiro da Fundação Rockefeller a partir de 1930, que também contribuiu generosamente com
outros projetos da Escola Americana, como por exemplo nas escavações da ágora de Atenas e em Corinto. MYLONAS,
1961,  p.  13.;  Além disso,  é  importante mencionar  que  na  mesma década de 1930 a  área  da  ágora de Atenas foi
expropriada para escavações sistemáticas, quando os primeiros vestígios sobre o santuário Eleusinion começaram a ser
evidenciados.  Mais detalhes sobre esse início das escavações na ágora de Atenas, consultar MAUZY, C. A.  Agora
Excavations 1931-2006: A Pictorial History. The American School of Classical Studies at Athens, 2006. p. 5-11. 
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e de uma complexa estrutura na porção sudoeste da colina cujo registro arqueológico mostrou uma

composição de ossos queimados, o que o levou a considerar a hipótese primária de se tratar de um

cemitério de Período do Bronze na região (Fig. 17). A área identificada foi dividida em “piras”, cuja

interpretação do registro permaneceu por muito tempo em discussão pelos arqueólogos (MYLONAS,

1961, p.  56-58).35 Como afirma Cosmopoulos,  as publicações de Andreas Skias mostraram o nível

elevado de  complexidade  dos  dados  estratigráficos  deste  registro  arqueológico  (COSMOPOULOS,

2015, p. 38-39).

Fig 17. Esquema da escavação no sudoeste da colina eleusina, indicação das trincheiras de Andreas Skias entre 1894 e 1907

e da área trabalhada por Philios em 1889 (Fonte: COSMOPOULOS, 2015, p. 39. fig. 5).

 K. Kouriounotes assumiu o posto de diretor de escavação em Elêusis a partir de 1907 e seguiu

até  1945,  tendo  publicado  sistematicamente  seu  trabalho  no  principal  periódico  da  Sociedade

Arqueológica de Atenas.36 Após a morte de Kourouniotes em 1945, o trabalho prosseguiu em larga

escala sob a direção de George Mylonas até 1988, com a importante cooperação do arquiteto John

Travlos e dos arqueólogos John Threpsiadis e Anastasios K. Orlandos. Com este importante apoio, o

trabalho realizado atingiu a quase totalidade da exploração do santuário (MYLONAS, 1961, p. 12-13).

35 O relato original pode ser conferido em SKIAS, A. Παναρχαία 'Ελευσι). E assim sendo, os especialistasνι). E assim sendo, os especialistasακή Νεκρόπολι). E assim sendo, os especialistasς), momento em que os iniciados acompanhados pelos. Ephem, 1898. p. 29–122.
36 As  publicações  nos  periódicos  da  SAA durante  a  época  de  Kouriouniotes  se  encontram  nos  seguintes  volumes:

KOUROUNIOTES, K. Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας. 1918 (p. 13; 18-19), 1919 (p. 16-17), 1935 (p. 9-10; p.
71-72); KOUROUNIOTES, K; TRAVLOS, J.  Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1936 (p. 10-11), 1937 (p. 7-8);
(p. 45-52), 1938 (p. 35-40), 1939 (p. 41-44).
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Mylonas e sua equipe foram responsáveis por descobrir uma série de habitações datadas do

Período Heládico Médio (1800-1600 a.C.) e do Período Heládico Tardio (1600-1100 a.C.) na mesma

trincheira trabalhada por Skias no começo do século XX a sudoeste da colina eleusina (MYLONAS,

1961,  p.  55-186).  Além disso,  prosseguiram o  trabalho  com as  trincheiras  na  área  do  Telestério,

descobrindo vestígios de uma grande estrutura datada do Período Micênico, (identificado no sítio como

Megaron  B),  além  de  outras  estruturas  datadas  do  Período  Heládico  Médio  e  Tardio

(COSMOPOULOS, 2015, p. 38). De suma importância para repensar as teorias sobre a origem do culto

de Mistérios em Elêusis, a problemática em torno do Megaron B tem sido tema de intenso debate pelos

pesquisadores atualmente.37 George Mylonas prosseguiu seu trabalho após a Segunda Guerra Mundial

quando se tornou diretor de escavações em Elêusis, tendo escavado também nas áreas do Cemitério

Oeste, em partes do Telestério, na parte sul da  Stoá de Philo e também em outras partes às margens

modernas do santuário (COSMOPOULOS, 2015, p. 38).38 

Após a morte de Mylonas em 1988, a Sociedade Arqueológica de Atenas deixou o trabalho ao

encargo  da  Terceira  Eforia  de  Antiguidades  do  Ministério  da  Cultura,  sob  a  direção  de  Kalliope

Papangeli,  que  deu  continuidade  ao  trabalho  de  Mylonas  e  tem  contado  com  uma  equipe  de

arqueólogos responsáveis pela publicação da imensa quantidade de material descoberta em décadas de

trabalho.39 Assim,  uma série  de  dossiês  relativos  ao  material  do  santuário  de  Elêusis  estão  sendo

publicados desde o início dos anos 1990 e continuam em processo de publicação até o momento de

redação desta dissertação (COSMOPOULOS, 2015, p. 39-40).40 

Além disso, importantes intervenções de salvamento têm sido realizadas na cidade em torno do

sítio  arqueológico,  a  moderna  e  industrial  Elefsina.  Esses  trabalhos  pontuais  vêm  trazendo  ao

conhecimento aspectos importantes sobre a antiga comunidade que habitava as áreas limítrofes do

santuário e que, hoje, se encontra sob as construções modernas (MYLONAS, 1961, p. 13).41 Dentre

estes, importantes dados foram publicados decorrentes destas intervenções arqueológicas, contribuindo

37 Para a discussão completa sobre as novas reflexões que a descoberta do Megaron B trouxe à questão ver MYLONAS,
1961; a réplica crítica em DARCQUE, P. Les vestiges mycéniens découverts sous le Telestérion. BCH, 105. 1981. p.
593-605; e a tréplica e síntese do debate em COSMOPOULOS, 2015. p. 90-105.

38 O trabalho realizado por George Mylonas se encontra sintetizado no volume MYLONAS, 1961. p. 55-186.
39 As mais recentes publicações realizadas durante a direção de Kalliope Papangeli se encontram em publicação anual,

cujas primeiras se encontram nos seguintes volumes:  PAPANGELI, K. (1983). Ελευσίνα. ArchDelt p. 38, Chronika, p.
26–30; (1984). Ελευσίνα. ArchDelt p. 39, Chronika, p. 14–19; (1988). Ελευσίνα. ArchDelt p. 43, Chronika, p. 40–50.;
(1990). Ελευσίνα. ArchDelt, p. 45, Chronika, p. 48–58.; Para os novos dossiês da Sociedade Arqueológica de Atenas a
respeito do santuário de Elêusis consultar COSMOPOULOS, 2015. p. 39-40.

40 As mais recentes publicações da SAA podem ser conferidas no item “Publication of Material from Eleusis”.
41 Mais informações sobre o sítio arqueológico de Elêusis em: <http://www.archetai.gr/site/eng_page_uc.html> Acesso

em: 28 de novembro de 2017.
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diretamente para os estudos sobre o aqueduto romano de Elêusis, sobre a ponte sobre o Rio Kephissos

e, principalmente, sobre o grande cemitério do Período do Bronze em área mais afastada a oeste da

colina eleusina (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 34-74).

As duas primeiras figuras a seguir (Fig 18.; Fig. 19.) mostram o impacto da exploração do sítio

na paisagem moderna de Elefsina, enquanto que a última figura mostra o volume de informações sobre

a topografia eleusina antiga que foi revelado em mais de 130 anos de trabalho arqueológico:

Fig.  18.  Imagem  de  satélite  do  

sítio  arqueológico  de  Elêusis  

(Fonte: Google Maps.42 Acesso em 

03 de outubro de 2017).

Fig. 19. Imagem de satélite do 

sítio arqueológico de Elêusis com

planimetria sobreposta (Sobreposição

feita a partir de imagem do Google 

Maps e planimetria modificada

 do Museu Arqueológico de Elêusis43).

42 Acesso em: <https://www.google.com.br/maps/place/El%C3%AAusis,+Gr
%C3%A9cia/@38.0411133,23.5377536,492m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14a1ae4c9ab8d99f:0x400bd2ce2b97e50!
8m2!3d38.0412749!4d23.5418125?hl=pt-BR> Acesso 20 de dezembro de 2017.

43 Licença  de  compartilhamento  Creative-Commons  Attribution-Share  Alike  4.0.  (Disponível  no  seguinte  link:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_of_Eleusis,_081170.jpg). Acesso em 29 de novembro de 2017.
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Fig. 20. Planimetria do santuário de Elêusis, por fases construtivas (Fonte: Museu Arqueológico de Elêusis44).

Legenda45

Período do Bronze (cerca de  1500-1100 a.C.)

Períodos Proto-Geométrico e Geométrico (1100-700 a.C.)

Período Arcaico Recente e Era de Sólon (cerca de 600 a.C.)

Era de Pisístrato (cerca de 550-510 a.C.)

Era de Címon (479-461 a.C.)

Era de Péricles (450-425 a.C.)

Período Helenístico (séc. IV a.C. - III a.C.)

Período Romano (séc. II a.C. - III d.C.)

44 Mapa planimétrico do sítio arqueológico de Elêusis de autoria do Museu Arqueológico de Elêusis modificado pelo autor
desta  dissertação.  Licença  de  compartilhamento  Creative-Commons  Attribution-Share  Alike  4.0.  (Disponível  no
seguinte link:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_of_Eleusis,_081170.jpg). Acesso em 29 de novembro de
2017.

45 Esta legenda é nossa tradução da original.
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Dessa  forma,  as  escavações  sistemáticas  realizadas  pela  Sociedade Arqueológica  de  Atenas

revelaram  um  rico  complexo  arqueológico,  mostrando  que  uma  série  de  edifícios  constituíram  o

santuário  das  deusas  agrícolas  em  Elêusis.  Além  disso,  a  análise  da  topografia  eleusina  também

mostrou que houve uma vertiginosa ascensão do santuário no decorrer dos séculos, atingindo seu auge

arquitetônico no Período Romano, quando o culto dos Mistérios se expandiu e passou a contar com

participantes provenientes de variadas partes do Mediterrâneo. Nesses 135 anos de trabalho em Elêusis,

a  Sociedade Arqueológica  de  Atenas  tem publicado seus  resultados  sob rigorosa  metodologia  nos

principais  periódicos  do  instituto:  Procedimentos  da  Sociedade  Arqueológica  (Πρακτικά  της

Αρχαιολογικής Εταιρείας), Jornal Arqueológico (Αρχαιολογική Εφημερίς) e O Trabalho da Sociedade

Arqueológica  ('Εργον  της  Αρχαιολογικής  Εταιρείας).  Em  inglês  e  em francês,  os  relatórios  foram

publicados no periódico  Échos du Monde Classique e Classical Reviews da Associação Clássica do

Canadá e no  Bulletin de Correspondánce Hellénique, bem como compilações e sínteses dos achados

em diversos livros.

Como o trabalho em Elêusis foi realizado por uma instituição acadêmica, os métodos aplicados

tanto à escavação e coleta de dados quanto à interpretação dos resultados foram feitos de maneira

rigorosa, acompanhando o desenvolvimento do fazer arqueológico em constante revisão ao longo do

séc. XX. Dessa maneira, vale destacar que a exploração do santuário eleusino foi realizado a partir de

uma concepção científica de “sítio  arqueológico” nos inícios da exploração,  o que significa que o

complexo se revelou a partir dos limites artificiais da escavação moderna. No entanto, não se pode

negar que tal acepção se deve ao fato de que a moderna cidade de Elefsina se encontra acima do atual

sítio, o que justificadamente impõe limites à escavação.

 Nesse sentido, a principal questão que motivou a pesquisa nesse período foi compreender a

origem e a natureza do santuário de Elêusis.46 De Kouriouniotes e Mylonas à Cosmopoulos, o esforço

foi de questionar as interpretações sobre a proveniência externa dos Mistérios.47 Dentre as diversas

proposições, a pesquisa arqueológica mais recente tem demonstrado a hipótese de que os Mistérios

46 E tem motivado até hoje em certa medida, como mostraram as recentes publicações de Michael Cosmopoulos (2014a,
2014b; 2015).

47 Dos quais, destaca-se o clássico de Paul Foucart de 1914, “Les Mystères d'Éleusis”. Seu estudo busca uma origem
“oriental” para os Mistérios Eleusinos, sobretudo a partir da similaridade entre os cultos de Deméter e da deusa egípcia
Ísis. Foucart argumenta que os mistérios surgiram no Egito e posteriormente se expandiram para demais localidades
mediterrânicas, por conta de uma menção em Diodoro Sículo. Segundo ele, essa expansão explica a presença numerosa
de cultos à Deméter na Magna Grécia e na Grécia Continental. Sua hipótese tem caído por terra a partir da exploração
arqueológica em Elêusis que tem apontado uma origem endógena do culto eleusino de Deméter, além da invalidação de
seu argumento de que fora influenciado pelo culto Ísis, que como a pesquisa recente apontou, surgiu somente durante o
Período Helenístico. No entanto, a obra de Paul Foucart permanece ainda uma referência para a descrição dos ritos
eleusinos. Ver FOUCART, 1914.
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podem ter se originado em Elêusis durante o Período do Bronze. É nesse sentido que as pesquisas sobre

este período48 tem sido realizadas e o debate em torno do uso cúltico do Megaron B tem se enquadrado,

conforme mencionado anteriormente.

No entanto,  as mais recentes escavações de salvamento têm revelado também uma série de

informações importantes referentes à antiga comunidade que habitava as áreas limítrofes ao santuário,

trazendo à luz diversas estruturas que figuravam entre o Caminho Sagrado, o que tem atraído a atenção

dos mais recentes pesquisadores. Nesse sentido, há uma tendência atual dos pesquisadores em buscar

compreender a ligação material entre Elêusis e Atenas.

2.4. Estudos recentes e o Revisionismo: rumo à perspectiva integrada

 Como já mencionamos, a prática arqueológica propiciou que muitos estudos fossem feitos e

publicados no decorrer do séc. XX. Todavia, é somente a partir dos anos 1990 que há o que podemos

chamar de uma “virada documental” sobre os estudos eleusinos. A Sociedade Arqueológica de Atenas

lançou então um projeto ambicioso de publicação sobre todo material escavado em pouco mais de um

século de investigação em Elêusis (COSMOPOULOS, 2015, p. 39-40). Seguindo o formato de dossiês,

esse programa resultou na publicação de Demosthenis Ziro sobre o Propileu Maior e seus arredores;

outra sobre as piras em frente ao Telestério publicada por Konstantina Kokkou-Viridi em 1999; além do

importante  corpus de inscrições atualizado, publicado em 3 volumes (2006), por Kevin Clinton e o

material cerâmico do Período do Bronze por Michael Cosmopoulos publicado em 2014. Além disso, há

previsão  de  publicação  de  volumes  dedicados  à  cerâmica  geométrica  em preparação por  Kalliope

Papangeli e à cerâmica clássica por Michalis Tiveros, segundo o mais recente relato de Cosmopoulos

(2015, p. 40).  Essa “virada” tem proporcionado uma série de novos dados para serem incorporados nos

estudos eleusinos,  induzindo também o surgimento recente de um movimento de revisionismo das

interpretações.

Assim,  em nossa  pesquisa foi  possível  enquadrar  a  mais  importante  produção bibliográfica

referente ao espaço do santuário eleusino em três categorias, divididas de acordo com suas perspectivas

de análise:

48 Destacam-se os estudos de Michael Cosmopoulos (1996, 2014a, 2014b, 2014c, 2016).
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Perspectivas de análise Estudos

Estudos sobre os edifícios (como por ex.:

Propileu  Maior;  Propileu  Menor;

Telesterion;  Templo  de  Ártemis;  Arcos

romanos; etc)

G.  Libertini  (1916),  A.  Orlandos  (1932),  H.  Hörmann

(1932), O. Deubner (1937), D. Ziro (1991), K. Kokkou-

Viridi (1999), P. Baldassarri (2007), K. Papangeli e M-E.

Chlepa (2015)

Estudos  sobre  o  Sítio  Arqueológico

(Elêusis)

Ferdinand  Noack  (1927),  George  Mylonas  (1961),

Michael Cosmopoulos (2015)

Estudos que articulam os espaços sagrados

(Elêusis, Caminho Sagrado, Eleusinion)

C. Sourvinou-Inwood (1997; 2003), E. Lippolis (2005), R.

Parker (2005), J. Palinkas (2008), M. Miles (2012)

Sabe-se  que  as  perspectivas  de  análise  adotadas  pelos  estudiosos  são  decorrentes  de  suas

escolhas metodológicas e tanto uma quanto outra são fundamentais para uma investigação completa do

santuário. É, pois, fundamental que os monumentos sejam analisados exaustivamente para que estudos

sobre o sítio e a topografia do santuário sejam feitos. É dessa forma, portanto, que se enquadram os

estudos que têm como perspectiva de análise o foco nos monumentos. Podemos elencar nessa categoria

os estudos iniciais de Guido Libertini sobre o Propileu Menor publicado no anuário da Escola Italiana

(LIBERTINI, 1916); a série de estudos de Anastasios Orlandos publicados no periódico da Sociedade

Arqueológica de Atenas sobre o Templo de Ártemis e seus arredores, bem como aquele dedicado aos

arcos  triunfais  romanos  do santuário.49 Além destes,  também incluímos nessa  categoria  os  estudos

revisionistas dos monumentos que surgiram a partir dos novos trabalhos arqueológicos publicados por

meio dos dossiês da Sociedade Arqueológica de Atenas a partir dos anos 1990, tais como o seminal

estudo sobre o Propileu Maior e seus arredores,  publicado por Demosthenis Ziro em 1991 (ZIRO,

1991); e o estudo sobre as piras de sacrifício do Telestério organizado e publicado por Konstantina

Kokkou-Viridi em 1999. Enquadram-se também a revisão crítica de Paola Baldassarri sobre o Propileu

Maior, resultado de um pós-doutorado, e publicado em 2007; e a mais recente publicação da diretora do

Sítio  e  do  Museu  Arqueológico  de  Elêusis,  Kalliope  Papangeli,  junto  de  Maria-Eleni  Chlepa  que

apresentam uma revisão dos dados sobre o Telesterion em adição de informações provenientes das mais

recentes intervenções (PAPANGELI; CHLEPA, 2015).

Por outro lado, há aqueles trabalhos que procuram reunir os monumentos a partir dos dados

coletados nas escavações sobre a topografia eleusina. Nesse sentido, os autores analisaram o santuário a

49 Tais  como os  volumes:  ORLANDOS,  A.  K.  “Παραστασει). E assim sendo, os especialistasς), momento em que os iniciados acompanhados pelos  κρηνων  επι). E assim sendo, os especialistas  αγγει). E assim sendo, os especialistasων”,  Ephem,  p.  101;  ORLANDOS,
Eleusiniaka, I, p. 222; ORLANDOS, Ο έν Έλευσι). E assim sendo, os especialistasνι). E assim sendo, os especialistas ναός), momento em que os iniciados acompanhados pelos τής), momento em que os iniciados acompanhados pelos Προπυλαίας), momento em que os iniciados acompanhados pelos Άρτέμι). E assim sendo, os especialistasδος), momento em que os iniciados acompanhados pelos, Eleusiniaka, 1932.
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partir dos limites artificiais da escavação moderna: o sítio arqueológico na colina eleusina. Esse tipo de

trabalho, decorrente tanto do acúmulo de pesquisas e estudos feitos sobre os monumentos quanto dos

dados sobre a topografia do sítio escavado, tem uma importância fundamental na síntese das datações

dos monumentos, bem como estabelece um quadro compreensível das fases construtivas do santuário.

Classificamos estes estudos a partir da perspectiva de análise do “sítio arqueológico”. 

Assim, o primeiro grande trabalho com essa perspectiva  foi realizado pelo arqueólogo alemão

Ferdinand  Noack  em  publicação  sob  título  “Eleusis:  die  baugeschichtliche  entwicklung  des

heiligtumes” de 1927. Seu trabalho permanece uma grande referência até hoje, embora alguns de seus

dados tenham sido revistos e corrigidos.  Em 1961, o então diretor de escavações George Mylonas

publicou o “Eleusis and the Eleusinian Mysteries”, provavelmente a maior referência sobre os estudos

da topografia de Elêusis. Trata-se de uma das mais completas sínteses sobre as fases construtivas do

santuário de Elêusis e do material arqueológico em exposição no Museu Arqueológico de Elêusis. Em

2015, Michael Cosmopoulos, um dos responsáveis pela publicação dos dossiês sobre Elêusis, publicou

o mais recente trabalho “Bronze Age Eleusis and the Origins of Eleusinian Mysteries” que, apesar de

ter seu enfoque no material cerâmico do Período do Bronze e em questões relacionadas à origem do

culto dos mistérios, apresenta uma síntese atualizada das pesquisas sobre as fases da topografia do

santuário de Elêusis.

Enfim, há uma terceira categoria em que enquadramos os estudos que procuram relacionar o

sítio  arqueológico  de  Elêusis  (e  seus  monumentos)  com  outros  sítios,  cuja  relação  contém  um

relacionamento lógico, ou seja, uma semântica que une ambos monumentos e espaços sagrados. São os

casos dos estudos que buscam compreender como os espaços construídos de Elêusis e do Eleusinion,

na ágora de Atenas, se interagiam por meio da procissão que ocorria através do Caminho Sagrado

durante  a  celebração  dos  Mistérios.  Nesse  sentido,  similaridades  arquitetônicas  e  morfológicas

passaram a se tornar  alvo de comparação e  os dados arqueológicos passaram a ser  analisados em

conjunto. Porém, é importante lembrar que nem todos esses estudos estabelecem essa relação entre os

espaços como escolha metodológica, pois há casos que apenas tentam entender como cada santuário

interage com outro, sem no entanto analisá-los de forma integrada. São os casos dos temas tratados nos

estudos de Catherine Sourvinou-Inwood de 1997 e de 2003 e de Robert Parker de 2005.50 Outro caso

muito importante é a obra de Enzo Lippolis intitulada “Mysteria. Archeologia e culto del santuario di

Demetra a Eleusi” publicada em 2006. Fruto da mais recente tendência revisionista, a obra de Lippolis

50 Sobretudo nos excertos destacados a seguir SOURVINOU-INWOOD, 1997, p. 144-159; Id., 2003, p. 26-27; PARKER, 
2005. p. 327-351.
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é um dos mais recentes estudos críticos do desenvolvimento da topografia eleusina passando por todas

fases  construtivas.  Em  2008,  Jennifer  Palinkas  publica  a  tese  intitulada  “Eleusinian  Gateaways:

Entrances to the Sanctuary of Demeter and Kore at Eleusis and the City Eleusinion in Athens” que faz

uma análise verdadeiramente integrada dos sítios arqueológicos de Elêusis e do Eleusinion de Atenas.

Embora seu objeto de estudo esteja focado somente nas estruturas de entrada dos dois santuários, sua

tese  demonstrou  que  existem elementos  arquitetônicos  entre  ambos  espaços  que  se  comunicam e

interagem, afinal  as  duas  entradas monumentais  são espaços que compõem o cenário de partida e

chegada, respectivamente, para a procissão dos Grandes Mistérios.

Assim,  essa  categorização  é  capaz  não  só  de  apresentar  de  maneira  organizada  como  as

perspectivas  de  análise  tiveram importância  no desenvolvimento  dos  estudos sobre o  santuário  de

Elêusis, como permite analisar o impacto de cada escolha metodológica. Além disso, os estudos, as

escolhas metodológicas e perspectivas de análise indicam para as lacunas das abordagens, o que pode

efetivamente nos levar a pensar em caminhos alternativos para reflexão.

2.5. Conclusão do Capítulo

Este  capítulo  teve  como objetivo  discutir  a  historiografia  da  pesquisa  sobre  o santuário  de

Elêusis desde a retomada da Tradição Literária clássica, passando pelos primeiros relatos de viajantes

antiquaristas ao longo dos sécs. XV-XVIII, pontuando para as intervenções do séc. XIX, analisando o

desenvolvimento das escavações no séc. XX pela Sociedade Arqueológica de Atenas até a montagem

de um quadro compreensível sobre a produção das publicações referentes ao santuário. Nesse sentido,

os aspectos deste  histórico foram contextualizados de forma a evidenciar  as  questões por  trás  das

pesquisas,  as  perspectivas  adotadas  pelas  abordagens,  bem  como  os  problemas  identificados  nas

intervenções arqueológicas, nas metodologias aplicadas e nas interpretações apresentadas.

Antes mesmo de o santuário de Elêusis se tornar uma questão relevante aos pesquisadores, os

estudos estiveram concentrados nas fontes literárias da Tradição Clássica, cujo ressurgimento se deu

durante a Renascença da Época Moderna. Assim, foi possível identificarmos que o conhecimento sobre

os Mistérios de Elêusis bem como o santuário em Elêusis esteve restrito à informação fragmentada das

fontes escritas. Esse cenário mudou consideravelmente com a descoberta do Manuscrito M no fim do

séc. XVIII, pois este códex guardava os dois hinos homéricos à Deméter, trazendo dados relevantes
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tanto sobre o mito eleusino do Rapto de Perséfone quanto do culto de mistérios praticado em Elêusis.

Nesse  sentido,  foi  possível  evidenciar  que  este  caminho  filológico  dos  Estudos  Clássicos  seguiu

independentemente dos estudos com a cultura material ao longo dos séculos, sendo bastante influente

nos estudos sobre a Antiguidade até o séc. XX e recentemente.

Paralelamente, no entanto, há o surgimento da pesquisa antiquária a partir do séc. XV, cujo

enfoque foi o da busca pela Antiguidade Clássica por meio dos objetos e dos monumentos antigos deste

passado. Impulsionados pelo interesse dos mercados de arte, os pesquisadores antiquaristas realizavam

longas viagens aos centros dessa Tradição Clássica, desde Roma até a Grécia e cidades da Ásia Menor.

Sobre Elêusis, por exemplo, há uma série de relatos registrados desde o séc. XIV até o XVIII que

levam consigo  um rico  relato  de  monumentos,  paisagens,  informações  sobre  a  população  local  e

vestígios de estátuas e membros arquitetônicos. Nos sécs. XVIII e inícios do XIX há diversas viagens

da Sociedade dos Dilettanti, responsável por uma série de intervenções arqueológicas nas áreas onde

foram encontrados monumentos antigos. Nas proximidades do santuário de Elêusis, os Dilettanti foram

inclusive responsáveis por escavações na área do Propileu Maior e do Telestério. Entretanto, tanto a

pesquisa  realizada  por  meio  das  práticas  dos  viajantes  antiquaristas  quanto  as  intervenções  dos

Dilettanti tiveram como pressuposto uma perspectiva de análise centrada na ideia de “monumento”. Se

os  primeiros  compreendiam os  artefatos  e  monumentos  da  cultura  material  como “relíquia”  desse

Mundo Antigo, os  Dilettanti os compreendiam como vestígios das “grandes civilizações clássicas do

passado”,  das  quais  eles  próprios,  sendo  britânicos,  se  identificavam  como  “herdeiros”  desta

Antiguidade.  Em menor  e  maior  grau,  há um predomínio  de  um paradigma centrado no “Estado-

nação”, evidentemente com nuances muito específicas de seus contextos históricos e locais. O grande

problema  dessas  intervenções  e  abordagens  foi  que  não  houve  um  registro  mínimo  dos  dados

estratigráficos  das  fases  construtivas  mais  recentes,  o  que  comprometeu  justamente  os  dados

arqueológicos sobre as fases romanas do santuário.

Com a Independência da Grécia em 1832 e a posterior criação da Sociedade Arqueológica de

Atenas,  o santuário de Elêusis  passa a ser sistematicamente escavado em 1882. Nesse sentido,  foi

possível  entender  o  modo  como  os  sucessivos  diretores  de  escavação  realizaram seu  trabalho  de

exploração do sítio localizado na colina eleusina e deles é possível entender objetivos tencionados

durante as missões. Além das estruturas reveladas durante o séc. XX, foi possível constatarmos que o

trabalho  da  Sociedade  Arqueológica  de  Atenas  teve  naturalmente  um  pressuposto  centrado  na

concepção de sítio  arqueológico,  o que possibilitou que fossem revelados inúmeros  dados sobre a
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topografia antiga de Elêusis. Nesse sentido, ficou claro que as principais problemáticas a guiarem o

trabalho arqueológico foram tanto de compreender a origem e a natureza do santuário, o que se justifica

pelo trabalho realizado nas camadas estratigráficas do Telesterion, quanto compreender os arredores do

santuário,  buscando  evidenciar  que  tipo  de  comunidade  se  organizava  em  Elêusis.  O  tema  que

movimentou a pesquisa em Elêusis se concentrou, sobretudo, nas evidências que indicavam para uma

origem endógena do culto de Mistérios em Elêusis, o que é capaz de trazer uma série de elementos para

contrapor às fontes escritas e aos historiadores que propõem perspectivas diversas. Além disso, foram

trabalhados temas centrados na relação entre o culto eleusino e o Hino Homérico à Deméter, como até

que ponto esse último reflete uma perspectiva propriamente eleusina, e o debate em torno do período

em que o culto eleusino foi incorporado à religião ateniense (LARSON, 2007, p. 73). No entanto,

novamente identifica-se uma lacuna a respeito das fases mais tardias do santuário, dessa vez tanto por

conta  dos  objetivos  escolhidos  nas  missões  arqueológicas  quanto  das  questões  em torno  da  fonte

literária.

Enfim,  a  extensa  produção  bibliográfica  a  cerca  da  topografia  do  santuário  eleusino  nos

permitiu  identificar  três  categorias  de  perspectiva  para  análise  empregadas  nos  estudos.  De

monumentos estudados individualmente ao longo do séc. XX até trabalhos de síntese sobre o sítio

arqueológico de Elêusis, fruto de uma extensa produção de dados ao longo de décadas de escavações,

os  estudos  foram  responsáveis  por  acumular  dados  suficientes  para  serem  cruzados  a  partir  dos

conceitos mais recentes. Além disso, houve uma virada documental a partir dos anos 1990, quando a

Sociedade  Arqueológica  de  Atenas  colocou  em  prática  um projeto  audacioso  de  publicar  dossiês

relativos a todo material arqueológico do santuário. Nesse sentido, há a importante publicação de Kevin

Clinton  sobre  o  material  epigráfico  do  santuário  que  pode induzir  uma série  de  trabalhos  de  teor

revisionista, sobretudo para a melhor compreensão das fases construtivas com mais lacunas.

Ademais, há uma tendência atual em procurar entender como os sítios arqueológicos de Elêusis,

do Caminho Sagrado e do Eleusinion em Atenas interagem por meio da procissão dos Mistérios. É no

sentido de seguir a perspectiva integrada dos espaços sagrados que situamos nosso estudo. E, conforme

apresentado no capítulo 1, serão articuladas estruturas, intervenções e caminhos por meio da concepção

de  uma  paisagem  cultual  fundamentada  na  procissão  dos  Mistérios,  esta  que  interage  com  uma

paisagem  contextual  do  Período,  sendo  uma  abordagem  que  pode  contribuir  potencialmente  para

demonstrar quais os mecanismos de interação que o culto de mistérios eleusinos circunscreve a partir

de sua integração com o Mediterrâneo Romano. 
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Ao dialogar com a tendência mais recente e, sobretudo, levando à análise a extensa produção de

dados sobre a topografia eleusina, este capítulo procurou refletir sobre o desenvolvimento da pesquisa

sobre o santuário de Elêusis, indicando para o contexto e a perspectiva empregada pelos pesquisadores.

A partir das lacunas e dos problemas identificados de uma forma geral, utilizaremos uma concepção

espaço-temporal da paisagem para analisarmos o santuário de forma integrada, indicando elementos

mais elucidativos para entender as nuances das fases romanas de Elêusis.

59



Capítulo 3. Monumentalização do santuário de Elêusis no Período Romano

Introdução: monumentos51 e a questão cronológica

O culto de mistérios de Deméter e Core em Elêusis atraiu indivíduos de regiões para além da

Ática desde pelo menos o séc. VI a.C. (CLINTON, 1989, p. 1499). No entanto, esse crescimento atinge

seu ápice sobretudo a partir da influência romana, quando o santuário sofre uma série de reformas,

obras de expansão e adornos decorativos para receber os peregrinos provenientes das mais diversas

localidades do Mediterrâneo Antigo. A extensão do privilégio às iniciações dos Mistérios se refletiu na

construção de edifícios auxiliares e na multiplicação das ofertas dedicatórias ao santuário. Registra-se

nesse período (séc. II a.C. ao III d.C.) desde construções a reformas, seja para substituir um edifício de

menor  importância  ou  monumentalidade,  seja  para  atender  à  demanda  de  um  maior  número  de

iniciados  e  participantes  (MYLONAS,  1961,  p.  155).  Afinal,  as  documentações  topográfica  e

epigráfica indicam que a iniciação aos Mistérios de Elêusis foi procurada não só para atender aos

anseios individuais pelas primícias da vida ou pela graça de boas colheitas, mas também para conferir

um prestígio político e social aos cidadãos das diversas origens que compunham o Império Romano,

desde as baixas elites até os próprios imperadores romanos.

Segundo Enzo Lippolis, as construções e intervenções construtivas de época romana possuem

uma questão arqueológica do qual a nossa reflexão deve partir:  a carência de dados estratigráficos

(LIPPOLIS,  2008,  p.  35).  Tal  razão  se  deve  às  práticas  arqueológicas  realizadas  no  século  XIX,

momento quando o sítio começou a ser escavado.52  Trata-se de uma época em que a Arqueologia ainda

vivia sua fase germinal, o que significa que além de os métodos arqueológicos não terem ainda sido

desenvolvidos sob seu rigor científico, as questões elaboradas à materialidade eram outras. Além disso,

a fase romana do sítio arqueológico de Elêusis sofreu muitas espoliações ao longo dos séculos após o

fim dos ritos, o que modificou seu contexto inicial inúmeras vezes53, transformando a topografia deste

51 Apesar  do termo “monumentos” ser  bastante  comum na literatura especializada  para  designar  construções  antigas
(principalmente em manuais de sítios arqueológicos, mas até em estudos especializados), vale destacar que existe uma
ambiguidade no termo uma vez que ele pode significar tanto um edifício público notável pela grandeza quanto uma
construção que perpetua uma memória. Assim, as construções antigas podem ser todas monumentos para nós, mas não
para os antigos. Portanto, esse estudo adotou termos mais neutros, tais como “edifícios”, “construções”, “ambientes
construídos” e “intervenções construtivas”, para evitar o anacronismo. Por outro lado, o termo “monumentalização” é
aplicado neste estudo tanto no sentido de ampliação da área construtiva quanto na de lugar que remete a uma memória,
pois assim é capaz de também abarcar elementos contextuais como a nostalgia seletiva e o evergetismo que trataremos
com mais profundidade no Capítulo 4. Ver itens 4.2 e 4.3.

52 Cujos problemas foram identificados e trabalhados no Capítulo 2.
53 Evidência  desse  processo  são  os  inúmeros  spolia de  época  romana  encontrados,  por  exemplo,  na  composição
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período num interessante quebra-cabeças para o arqueólogo.

Dessa  maneira,  a  identificação  das  cronologias  das  fases  construtivas  e  datação  dos

monumentos foram sempre um grande desafio. Os especialistas encontraram como alternativa a essa

questão  tanto  a  análise  do estilo  arquitetônico dos  elementos  das  construções  quanto por  meio  de

considerações  relativas  às  técnicas  construtivas,  o  que  tem sido  realizado  de  maneira  geral  pelos

estudos sobre a topografia eleusina (LIPPOLIS, 2008, p. 35).54 Por outro lado, os estudos sobre as

inscrições do santuário, impulsionado recentemente sobretudo a partir da publicação de Kevin Clinton

(2005),  têm  também  lançado  uma  luz  a  essa  questão,  trazendo  uma  quantidade  considerável  de

informações para comparação, possibilitando a busca por melhores alternativas à carência dos dados

estratigráficos de contexto.

Assim,  esse  capítulo  tem como objetivo  estabelecer  uma discussão  sobre  cada  monumento

datado genericamente ao Período Romano, ou seja, do Período Republicano até os Principados dos

Antoninos (I a.C. - II d.C.).55 No sentido de tanto incorporar as discussões quanto identificar as lacunas

da análise  individual das construções  e intervenções construtivas,  nosso estudo busca apresentá-las

como parte do desenvolvimento de nosso argumento.56 Serão articuladas construções pertencentes aos

sítios arqueológicos situadas tanto na baía de Elêusis, local do santuário das duas deusas, quanto a

sudeste da ágora de Atenas, onde se encontra o Eleusinion, além do Caminho Sagrado (ou Via Sacra)

que conectava ambos espaços. Essa escolha se justifica a partir da semântica religiosa existente entre os

mencionados espaços durante a celebração dos Grandes Mistérios de Elêusis, quando uma procissão

percorria os cerca de 22km de estrada entre um ponto e outro. Para tanto, edifícios, espaços construídos

e intervenções construtivas serão apresentadas de acordo com o vetor da segunda procissão eleusina, tal

como  ocorria  na  segunda  parte  dos  Grandes  Mistérios,  quando  os  iniciados,  sacerdotes  e  demais

participantes carregavam os objetos sagrados de Atenas, seguindo pelo Caminho Sagrado nas planícies

de Thriassion na Ática, até a chegada ao santuário em Elêusis (Fig. 3).

arquitetônica  do  monastério  de  São  Zacarias  a  poucos  metros  do  sítio  arqueológico  de  Elêusis  em Elefsina.  Ver
PAPANGELI, CHLEPA, 2011.

54 Tais como nos seminais trabalhos, já apresentados nessa dissertação: Noack, 1927; Mylonas, 1961; Lippolis, 2006;
Cosmopoulos, 2015. 

55 Não incluímos em nossa análise as construções identificadas como pertencentes ao período romano tardio, ou seja, a
partir do séc. III d.C.  Nosso recorte temporal visa abarcar as intervenções realizadas entre o Período Republicano,
passando pelo programa construtivo de Adriano e a retomada deste pelos imperadores antoninos.

56 Para tanto, vale destacar que utilizaremos o glossário de termos de arquitetura vertidos para o português preparado por
Claudio W. G. Duarte (2010, p. 26-36).
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Fig. 21. Planimetria do sítio arqueológico de Elêusis numerada com todas as estruturas construídas/reformadas no Período

Romano (I a.C. - II d.C.) utilizadas em nosso estudo.

Construções / Reformas / Intervenções feitas no Período Romano em Elêusis (I a.C. - II d.C.)

1- Pavimentação do pátio exterior 8- Reforma do Telestério

2- Arcos honorários 9- Templo F

3- Fonte 10- Templo L10

4- Templo de Ártemis e Poseidon, eschara e Edifício 
em L

11- Buleutério

5- Propileu Maior 12- Habitações intramuros

6- Propileu Menor 13- Cisternas

7- Salas de armazenamento de grãos 14- Habitação no estilo de uma villa romana
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3.1. Atenas: o Eleusinion a sudeste da ágora

No mês outonal de Boedromion, os sacerdotes, sacerdotisas e efebos dos Grandes Mistérios

chegavam de Elêusis por meio de uma primeira procissão à Atenas, onde em um pequeno santuário da

ágora depositavam os objetos sagrados (tά ιεράά ιερά). Uma vez ali depositados, os dirigentes dos Mistérios

então se deslocavam para o centro da ágora, onde se concentravam em uma stά ιεράoá para fazerem os ritos

iniciais de convocação dos participantes. Era o sinal de que os Mistérios Eleusinos haviam começado e

os peregrinos se concentravam para a celebração. 

O ponto inicial desta narrativa se situava, portanto, em um pequeno santuário localizado na

parte urbana de Atenas. Denominado como Eleusinion na cidade (ảστυστυ) ou simplesmente Eleusinion

pelos arqueólogos, o pequeno complexo sagrado da ágora foi o elemento chave da semântica religiosa

dos Mistérios, pois foi tanto o ponto de início da procissão dos Mistérios quanto da peregrinação de

Deméter em seu mito, conforme cultuavam os seus iniciados. No entanto, o conhecimento acerca deste

espaço sagrado permaneceu restrito a meras menções dos textos clássicos até pelo menos as últimas

décadas do séc. XIX.57

Segundo Margaret  M. Miles,  vestígios  do Eleusinion foram notados desde muito antes  das

escavações sistemáticas.58 Como o local foi densamente povoado durante o Período Otomano e até

mesmo após a Independência da Grécia, a identificação da localização do santuário, expropriação da

área e  as  escavações  sistemáticas foram iniciadas somente em 1933.  Todavia,  algumas escavações

pontuais foram realizadas ainda no séc. XIX, onde centenas de inscrições e fragmentos escultóricos e

arquitetônicos  foram  revelados,  indicando  uma  possível  localização  do  complexo,  o  que  deram

evidências suficientes para identificá-lo na topografia ateniense (Fig. 22) (MILES, 1998, p. 3-6). Ao

lado da Via Panatenaica, o sítio arqueológico do Eleusinion situa-se, portanto, na porção sudoeste da

ágora de Atenas e em uma posição privilegiada na direção da subida para a Acrópole (Fig. 25), o que

pode mostrar uma evidência para o domínio ateniense sobre os Mistérios. As principais missões de

escavação pelas equipes da Escola Americana foram realizadas de 1936 a 1939, de 1959 a 1960, além

de recentes trabalhos pontuais de 2000 a 2016. Assim, os resultados preliminares começaram a surgir

em 1939, com Leslie Shear Jr. (1939, p. 207-212), e em 1960, com Homer Thompson (1960, 334-338),

57 Há menções a este santuário em textos clássicos como Xenofonte (Eq. Mag. 3.2.), Pausânias (I, 28.6), Clemente de
Alexandria (3.45), por exemplo.

58 Cuja responsabilidade pelo trabalho de exploração e estudos foi delegada à Escola Americana de Estudos Clássicos de
Atenas (<http://ascsa.gr>, <http://agathe.gr>. Acesso em 03 de janeiro de 2018).
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em 1995, com Osanna (1995, p. 103-118), por exemplo. Entretanto, o dossiê completo, com dados

topográficos,  síntese  do  material  arqueológico  e  um  exame  completo  das  fases  construtivas,  foi

publicado somente em 1998 por Margaret M. Miles no volume XXXI da série The Atά ιεράhenian Agora.

Fig. 22. Plano da distribuição  dos achados votivos referentes  ao culto eleusino. Desenho de Richard C. Anderson, 1993 

(Fonte: MILES, 1998, p. 7).

64



Fig.  23.  Área  de  escavação  do  Eleusinion,  próximo  à  Via  Panatenaica  e  ao  Muro  Pós-Heruliano  –  

Escavações de 1936 (Fonte: Agathe59).

Fig. 24. Placa de mármore com divindades eleusinas encontrada in situ, 1959 (Fonte: Agathe60).

Em síntese, uma série de estruturas foram identificadas no decorrer das escavações, tais como

um templo tetrastilo anfiprostilo (denominado Templo de Triptólemo) e um propileu, cercados por um

59 The Agora Excavations Archive: <http://agora.ascsa.net/id/agora/image/1997.15.0409?q=references%3A%22Agora
%3AMonument%3AEleusinion%22&t=&v=icons&sort=rating%20desc%2C%20sort%20asc&s=4>. Acesso em 13 de 
março de 2018.

60 The Agora Excavations Archive: <http://agora.ascsa.net/id/agora/image/2004.01.0749?q=references%3A%22Agora
%3AMonument%3AEleusinion%22&t=&v=icons&sort=&s=126>. Acesso em 13 de março de 2018.

65

http://agora.ascsa.net/id/agora/image/2004.01.0749?q=references%3A
http://agora.ascsa.net/id/agora/image/2004.01.0749?q=references%3A
http://agora.ascsa.net/id/agora/image/1997.15.0409?q=references%3A
http://agora.ascsa.net/id/agora/image/1997.15.0409?q=references%3A


períbolo, ambos com diversas fases construtivas, cujas primeiras são datadas do séc. V a.C. A partir do

Período  Helenístico,  identificou-se  que  há  o  acréscimo  de  uma  stά ιεράoá ao  complexo  e,  no  Período

Romano, é acrescentado um edifício circular (seção II). Além disso, o propileu de entrada é reformado

e a Via Panatenaica nas áreas limítrofes é pavimentada por volta do séc. II d.C. (MILES, 1998, p. 88-

89). No entanto, vale destacar que uma considerável parte do complexo se encontra ainda abaixo das

construções modernas do bairro de Plaka.

Fig. 25. Localização do Eleusinion a sudeste da ágora de Atenas (Fonte: MILES, 1998. Modificado pelo autor da 

dissertação).
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Fig. 26. Plano do estado atual do sítio arqueológico do  Eleusinion (Fonte: Agathe61).

61 The Agora Excavations Archives: <http://agora.ascsa.net/id/agora/image/2015.21.0005?q=references%3A%22Agora
%3ADrawing%3ADA%20478%22&t=&v=icons&sort=rating%20desc%2C%20sort%20asc&s=1>. Disponível em 13 
de março de 2018.
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Fig. 27. Planta do Templo de Triptólemo (tetrastilo anfiprostilo).

Desenho de Richard Anderson, 1996 (Fonte: Agora Excavations

Archives62). Fig. 28. Fachada do Templo de Triptólemo. 

Desenho de Richard Anderson, 1993 (Fonte: Agora 

Excavations Archives)63.

A fase romana do Eleusinion (Fig. 29) apresenta alguns dados muito interessantes para nossa

reflexão. Como muitos de seus blocos de mármore se encontram fora de seu contexto original, alguns

até incorporados a estruturas tardias (como aqueles incorporados no Muro Pós-Heruliano e na pequena

igreja bizantina do séc. XIII de Theotoko Gorgoepikoos localizada no centro da moderna Atenas – Ver

Fig. 33 e 34), os especialistas utilizam do método comparativo dos estilos arquitetônicos e das técnicas

construtivas para estabelecer cronologias de suas construções  e,  assim, trazer sentido às fundações

encontradas (MILES, 1998, p. 87-94; PALINKAS, 2008, p. 215-274). Nesse sentido, uma série de

intervenções  realizadas  no  precinto  do  Eleusinion  foram  identificadas  como  do  Período  Romano

Imperial.64 Em primeiro lugar, há a pavimentação da estrada que dá entrada aos peregrinos a oeste e

conecta a ágora à Acrópole de Atenas: a chamada Via Panatenaica. Segundo Margaret M. Miles, a

62 <http://agora.ascsa.net/id/agora/drawing/da%20452?q=eleusinion&t=drawing&v=list&sort=&s=12> Acesso em 10 de 
janeiro de 2018.

63 <http://agora.ascsa.net/id/agora/drawing/da%20454?q=eleusinion&t=drawing&v=list&sort=&s=5>. Acesso em 10 de 
janeiro de 2018.

64 Segundo Palinkas (2008, p. 213), não há atividade arquitetônica identificada como do Período Republicano. Enquanto
que no santuário de Elêusis, há a construção de um Propileu onde havia um portão de entrada sul, fruto da benfeitoria
do magistrado romano Ápio Claudio Pulcro às deusas agrícolas eleusinas.
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pavimentação foi realizada provavelmente em dois estágios. Com uma primeira etapa realizada no séc.

I d.C., possivelmente na época de Augusto, e outra no séc. II d.C., durante o principado de Adriano, a

pavimentação foi realizada para aprimorar os eventos equestres nesta tradicional rota, sobretudo com

relação aos festivais que foram reformulados durante o Período Romano (além dos Grandes Mistérios,

há  uma reforma nas  Panatenaicas,  além da criação de  outros  festivais  durante  o  calendário  ático)

(MILES, 1998, p. 88-89).  Outra importante intervenção foi o aqueduto da Ágora de Atenas construído

à mando de Adriano, cuja finalização foi somente realizada durante os principados Antoninos. Esta

importante obra hidráulica teve a fundamental função de distribuir água potável para as edificações da

ágora e outras estruturas adjacentes, como foi o caso do Eleusinion. Identificou-se que as fundações do

aqueduto se ramificavam ao lado da Via Panatenaica e chegavam ao complexo do Eleusinion por meio

de um acesso passando pela stά ιεράoá interna (MILES, 1998, p. 88-89). Além disso, há a edificação de um

monumento circular na seção II, datado entre o fim do séc. I e começo do séc. II d.C., e de uma série de

altares e pequenos monumentos para sustentar estátuas e oferendas, feitos de diversos materiais, desde

pedras proveniente da ilha de  Poros e escombros de concreto (MILES, 1998, p. 89).
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Fig. 29. Plano do Eleusinion em sua fase 

construtiva romana (Fonte: MILES, 1998, p. 86).

No  entanto,  a  obra  de  maior  importância  arquitetônica  para  o  trabalho  comparativo  é  a

monumentalização do propileu interno, marcando a entrada do pequeno santuário. Como benfeitoria

atribuída  à  Adriano  ou  ao  Panhellenion65,  a  existência  deste  propileu  foi  sugerida  por  meio  de

fragmentos  escultóricos  e  por  blocos  arquitetônicos.  Segundo  Miles,  uma  série  de  fragmentos

escultóricos de duas korai que constituíam o propileu como membratura estrutural e um friso dórico,

cuja decoração remete aos motivos eleusinos, sugerem a datação do séc. II d.C. (MILES, 2012, p. 133-

137).66 Segundo Jennifer Palinkas, o propileu interno foi provavelmente inspirado no Propileu Menor

de  Elêusis  construído  por  Claudio  Pulcro  no  Período  Republicano,  em  razão  das  semelhanças

morfológicas e na escolha por um estilo arquitetônico semelhante (PALINKAS, 2008, p. 213). Se a

reconstituição  até  então  estabelecida  de  ambas  estruturas  estiver  correta,  Palinkas  defende  essa

interpretação com base na morfologia arquitetônica da estrutura, pois carregam cariátides na fachada

65 Liga pan-helênica criada tanto por iniciativa imperial de Adriano quanto pelas elites provinciais alinhadas à Roma. Ver 
ROMEO, 2002; PERISSATO, KORMIKIARI, 2017.

66 Segundo Palinkas, o restauro das cariátides foi feito com base em duas cabeças das estátuas encontradas na área do
Eleusinion,  fragmentos  do  corpo  identificados  em  escavações  anteriores  que  se  encontram  sob  tutela  do  Museu
Nacional de Atenas e de um fragmento adicional identificado por Kevin Glowacki na  Stoá de Átalo. (PALINKAS,
2008, p. 218)
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interna e sugerem um ecletismo no uso das ordens arquitetônicas gregas, misturando características

dóricas, jônicas e coríntias (Fig. 30, Fig. 31; Fig. 32, Fig. 33; Fig. 3467). 

Fig. 30. Reconstrução da fachada leste do propileu           Fig. 31. Friso jônico em Elêusis. Foto de Margaret M. 

 do Eleusinion. Desenho de R. Leonardis              Miles (MILES, 2012, p. 135).

(MILES,  2012, p.  135).                                                                                

 

Fig. 32. Reconstrução da fachada frontal 

do propileu do Eleusinion. Desenho de R. 

Leonardis (MILES, 2012, p. 141).

67 O possível  friso  dórico  pertencente  ao  propileu  interno  do  Eleusinion  se  encontra  reencorporado como  spolia  na
pequena igreja de Panaghia Gorgoepikoos no centro de Atenas, também conhecida como “Pequena Metrópole”. Para
discussão a cerca do estilo arquitetônico e da composição arquitetural do propileu ver MILES, 2012; PALINKAS, 2008,
p. 219-220.
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Fig. 33. Fachada leste da igreja de Panaghia

Gorgoepikoos, detalhe do friso de época imperial

pertencente ao Eleusinion como spolia na estrutura 

(PALAGIA, 2007). Fonte: Acervo pessoal, 2016.

 

 Fig. 34 Igreja construída com reuso de elementos  

arquitetônicos típicos do Período Romano Imperial de 

Panaghia Gorgoepikoos, em Atenas. Fonte: Wikicommons68.

No entanto, a atribuição do patrono do propileu interno é ainda uma questão em aberto pelos

especialistas. Margaret M. Miles sugere que tenha sido uma benfeitoria de Adriano, cuja atribuição é

feita  com base  na série  de  construções  realizadas  em Elêusis  atribuídas  ao  imperador.  Segundo a

autora,  há  uma correlação  entre  os  dois  santuários  e,  pode-se  dizer  em poucas  palavras,  que  tais

benfeitorias podem ser interpretadas dentro do mesmo programas construtivo (MILES, 1998, p. 91).

Por outro lado, Jennifer Palinkas lembra que Adriano não é o único patrono das construções erguidas

em Elêusis durante o séc. II d.C. (PALINKAS, 2008, p. 221). Além dele, há importantes construções

realizadas pelo Panhellenion69 e também pelos imperadores sucessores, como Antonino Pio e Marco

68 <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Church_of_Theotokos_Gorgoepikoos_and_Agios_Eleftherios
_Athens_Greece.jpg> Acesso em 11 de janeiro de 2018.

69 Para uma introdução às atividades construtivas do Panhellenion ver o artigo PERISSATO, F; KORMIKIARI, 2017, p.
8-27
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Aurélio. Palinkas lembra que “o Panhellenion, fundado por Adriano, foi um grupo das elites que se

dedicava a aspectos relacionados com a administração do culto”. A autora então defende que o propileu

interno  do  Eleusinion  foi,  na  verdade,  uma  doação  do  Panhellenion  (PALINKAS,  2008,  p.  221.

Tradução nossa). Para esse argumento, Palinkas demonstra que há evidências comprovando as relações

entre os santuários envolvendo o culto eleusino e a liga pan-helênica70, além de um outro argumento

apresentado inicialmente por Riccardi, de que o conselho do Panhellenion escolhera o Eleusinion como

local para suas assembléias (RICCARDI, 2007, p. 338).

A  mais  recente  interpretação  sobre  o  Eleusinion  é  decorrente  do  acúmulo  de  informações

advindas com as escavações e dos estudos sobre este importante santuário ateniense. Trata-se de pensá-

lo em conjunto com Elêusis e os estudos mais recentes têm apontado para essa direção. Em artigo de

2012,  por  exemplo,  Margaret  M. Miles  defende que  há  uma ligação ritualística  entre  Elêusis  e  o

Eleusinion,  o  que  é  demonstrando  tanto  em aspectos  administrativos  e  de  funcionamento  quanto

materialmente por meio da arquitetura. Nesse sentido, ela afirma:

O  que  concluí  ao  estudar  os  vestígios  escavados  em  Atenas  é  que  a  história  da

construção arquitetônica em um dos santuários é muitas vezes espelhada no outro, uma

vez que a prosperidade ou doação que permitia o embelezamento de um naturalmente

se estendia ao outro. Após o século V a.C., é apenas no período de dominação romana

da Grécia que os santuários de Elêusis e de Atenas tornaram a receber tais ornamentos

tão concentrados e novos recursos arquitetônicos. Tal apreciação pelos então antigos e

veneráveis  templos  e  cerimônias  tradicionais  demonstra  um  senso  aumentado  de

respeito e conexão desejada com um passado clássico distante em um período marcado

pela nostalgia cultural pelo séc. V a.C. (MILES, 2012, p. 122. Tradução nossa).

Portanto,  o  Eleusinion  desempenha  uma  figuração  importante  no  cenário  ritualístico  dos

Mistérios,  pois  funcionava  como marcador  da  transição  entre  espaços  de  livre  acesso,  como uma

estrada pública (o Caminho Sagrado), com santuários de acesso altamente controlado (Eleusinion em

Atenas; o santuário de Deméter e Core em Elêusis). Há, portanto, um espelhamento de uma estrutura

em outra que é demonstrada materialmente na arquitetura de seus espaços. Miles defende que enquanto

os propileus dos santuários gregos tradicionalmente desempenhavam papel de “restringir o caminho em

70 Dentre elas, há uma carta datada da época à liga em nome de um oficial romano encontrada na área do Eleusinion, cujo
conteúdo se trata de uma investigação de um encarregado a prestar serviços ao sinédrio que, segundo Oliver (1941, p.
78-82), referia-se ao Panhellenion. Ver Palinkas, 1998, p. 221. Ver também Miles, 1998, p. 88; Oliver, 1941, p. 78-82.
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certo grau, por conta do acesso regulado, secreto e protegido ao redor dos santuários, os propileus do

Eleusinion  e  de  Elêusis  tiveram  uma  função  de  extremo  controle.”  (MILES,  2012,  p.  121-122.

Tradução nossa). Nesse sentido,  enquanto que propileus têm frequentemente a função de marcar a

transição do espaço cívico para o espaço sagrado, o que implicava em comportamentos restritivos, os

propileus eleusinos tinham a função de barrar a grande multidão, uma vez que somente os iniciados

podiam passar (MILES, 2012, p. 122). Assim, pode-se inferir que a ornamentação realizada no propileu

do Eleusinion em Atenas durante o Período Romano corresponde à lógica do programa construtivo de

Adriano nos santuários eleusinos, cuja a principal evidência está constatada tanto na decoração quanto

nas formas arquitetônicas. Voltaremos a essa questão mais a frente.

3.2. Ιερά Οδός: o caminho sagrado para Elêusis

Carregando os objetos sagrados (tά ιερά) ornamentados com flores, os sacerdotes lideravam a

multidão de iniciados e seus mestres (μυσταγωγός), dignatários de grandes cidades, homens, mulheres,

escravos e libertos, participantes em algum grau dos Mistérios de Elêusis. A procissão, então, seguia

através das oliveiras dos campos atenienses, quando atravessava o Rio Kefissos nascente, e, finalmente,

subia a montanha do vilarejo de Hermus, onde se fazia pequenas paradas nos pequenos santuários aos

arredores da saliência rochosa do Monte Poikilo.71 Ali a estrada do Caminho Sagrado se dividia: uma

parte seguia em direção ao mar enquanto outra seguia para o cume do Poikilo para se encontrarem

novamente  para  a  travessia  do  Rheitoi,  a  lagoa  sagrada  de  águas  marinhas.  Assim,  o  Caminho

prosseguia pela Planície de Thriassion até deslumbrarem no horizonte o santuário das duas deusas. No

Caminho era necessário atravessar as correntezas vívidas do Rio Kefissos mas, nesses tempos, havia

uma ponte construída por ditos benfeitores estrangeiros. Os observadores vociferavam os júbilos da

ponte (γεφυρισμου), entre provocações e instigações, aos iniciados que em resposta lhes correspondiam

(PAPANGELI, CHLEPA, 2011, p. 34). 

A procissão enfim se encontrava  com a estrada  que vinha  do norte.  Afinal,  o  santuário  se

aproximava. Entre colunatas e estátuas de mármore, templos e o pátio pavimentado, os iniciados e

diversos participantes foram recepcionados para os ritos iniciais na entrada do santuário. 

71 Deve-se mencionar, no entanto, que uma primeira procissão até o mar era feita pelos iniciados antes de seguirem para
Elêusis, pois nesse momento ocorria a cerimônia de purificação dos animais que seriam sacrificados por cada indivíduo
após a procissão principal.
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E, assim, encerrava-se a procissão eleusina.

O Caminho Sagrado (em grego ιερά οδός) foi então o cenário deste movimento narrativo, entre

Atenas  e  Elêusis,  onde  acontecia  a  procissão  dos  Grandes  Mistérios.  Na Antiguidade,  o  caminho

sagrado foi formado por cerca de 21 km de extensão entre a ágora de Atenas e o santuário em Elêusis,

compondo uma paisagem de movimento que fundamentou todo reencenamento do mito dos Mistérios

de Elêusis  praticado pelos iniciados.  Assim,  os caminhos de Deméter em busca de sua filha eram

refeitos anualmente pelos peregrinos que vinham de todo o Mediterrâneo para agradecer às deusas

tanto pelas colheitas quanto pelo almejo de uma vida melhor (PAPANGELI, CHLEPA, 2011, p. 34). 

Graças à Pausânias, o Caminho Sagrado e sua paisagem sagrada são descritos minuciosamente,

com todas as paradas, altares, epígrafes e santuários que merecem ser vistos, em sua concepção de

viajante do séc. II d.C.72 Assim, a partir  de sua narrativa foi possível elaborar o seguinte esquema

gráfico:

Estudo e arte gráfica por Felipe Perissato, 2017.73

72 A descrição de Pausânias sobre o Caminho Sagrado encontra-se no Livro 1, Ática, 26-28.
73 Trata-se de um esquema gráfico, sem escalas.
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Foram  pontuadas  todas  estruturas:  tumbas,  túmulos,  precintos  sagrados,  altares,  templos  e

estátuas mencionadas pelo viajante grego. As passagens do texto de Pausânias sobre cada estrutura

específica  foram omitidas  do esquema para  não poluir  e  prejudicar  a  leitura.  Embora  se  saiba  da

dificuldade de utilizar o documento textual para se guiar na topografia e confirmar a realidade, os dois

séculos de escavação moderna na Grécia têm demonstrado que o relato de Pausânias tem um inegável

valor para esses fins. Assim, podemos denotar que muitas outras estruturas faziam parte da composição

desta  paisagem sagrada.  Destas,  é possível notar que há uma prevalência de tumbas e túmulos de

figuras  que  promovem,  de  certa  forma,  uma  preeminência  ateniense,  desde  militares,  heróis  e

sacerdotes até artistas e intelectuais. Por outro lado, há uma série de estruturas que têm um caráter

eleusino relacionado à procissão,  são os casos,  por exemplo,  dos  Templos de Afrodite,  do Scirum

(heroon de um herói eleusino), o Templo de Ciamites (relacionado aos grãos e à religião órfica), o

Córrego Rheitoi, a Tumba de Eumolpo (família mítica de sacerdotes) e o Erineus (local onde Hades

desceu ao submundo com Core) (PAUSÂNIAS, I, 36-38).

Todavia,  é  possível  reconhecer  alguns  vestígios  arqueológicos  do  Caminho  Sagrado.

Primeiramente,  sua  rota  é  perfeitamente  identificável  na  topografia  por  meio  dos  marcadores  de

fronteira (atestados na epigrafia: IG I³ 1095, datado do início do séc. V a.C.;  IG I³ 1096, datado de

aproximadamente 420 a.C.; IG II² 2624, datado do séc. IV a.C.) (MILES, 2012, p. 118-119).74  Como

demonstra Margaret M. Miles, há duas inscrições que deixam claras as intenções de preservar a rota

processional para Elêusis: um decreto para a ponte sobre o córrego Rheitos (IG I³ 79, datado de 422/1

a.C.) e um decreto honorário para a construção de ponte sobre o Kefissos (IG II²  1191) (MILES, 2012,

p. 119). Além disso, são atestados os santuários que se encontram ao longo do Caminho Sagrado, tais

como o Templo de Afrodite e Eros (Fig. 35), localizado na encosta do Monte Poikilo, e o Templo de

Apolo, localizado no atual bairro Haidari, onde se encontra atualmente o monastério de Dafne (BEST,

2015, p. 199-247).75

Contudo, a partir das escavações de salvamento realizadas no fim dos anos 1990 e decorrer dos

anos 2000, obrigatórias para o prosseguimento da construção da linha do metrô de Atenas, uma série de

achados e estruturas foram encontrados ao longo do caminho onde ocorria a procissão eleusina, desde

pontes,  tumbas  e  inúmeros  achados  cerâmicos  (DRAKOTOU,  2009,  p.  112-123).  Atualmente  é

possível apreciar os sítios arqueológicos de partes do Caminho Sagrado nas estações de metrô Egaleo

74 Na inscrição é explícito que sua função é demarcar a rota sagrada para Elêusis. (MILES, 2012, p. 119) 
75 Os trabalhos de Laura Ficcuciello (2008) e Johana Best (2015) são estudos recomendados a respeito das estradas de

Atenas e da Ática.
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(Σταθμός Αιγάλεω) e Eleonas (Σταθμός Ελαιώνας).

 Fig. 35. Planimetria do Templo

de  Afrodite  ao  longo  do

Caminho  Sagrado  (Fonte:

Travlos,  1959; Modificado para

o Nausitoo76).

3.2.1. Ponte sobre o Rio Kefissos

Na planície do Thriassion, a procissão segue o caminho até chegar à segunda travessia do Rio

Kefissos, aquele cujo relato de Pausânias nos traz a informação de que suas correntezas eram muito

mais  fortes  do  que  sua  versão  mais  jovem  nas  proximidades  da  ástά ιεράy de  Atenas.  Era,  portanto,

necessária a construção de uma ponte para facilitar a travessia.77

A existência da ponte sobre o Kefissos é notada desde os viajantes do século XIX, tais como a

Sociedade dos Diletά ιεράtά ιεράantά ιεράi, entre outros. Porém, a estrutura em sua totalidade é somente revelada após as

escavações realizadas pela Sociedade Arqueológica de Atenas, primeiramente com Kourouniotes nos

anos 1920 e nos anos 1950 sob liderança de John Travlos (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 40).

Assim, determinou-se que consistia de uma estrutura de 50 m de comprimento e 5,30 metros de

largura. Uma parte central com 30 metros ao longo da ponte e um acesso de 10 metros em cada lado,

76 Nausitoo: <http://labeca.mae.usp.br/pt-br/city/> Acesso em 13 de março de 2013.
77 Sobre a ponte romana sobre o Kefissos, os principais estudos são MYLONAS, 1961, p. 184-185; TRAVLOS, 1988, p. 

178; LIPPOLIS, 2010, p. 36-37; PAPANGELI, CHLEPA, 2011, p. 40. 
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com  quatro  arcos,  nos  quais  aqueles  nas  extremidades  eram  mais  estreitos  que  os  dois  centrais

(PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 40). 

 Fig. 36. Esquema da Ponte sobre o Rio Kefissos. Desenho de John

Travlos (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 41).

Fig.  37.  Fotografia  de  parte  da  Ponte  sobre  o  Rio  Kefissos

(Acervo pessoal, 2016).

Segundo Kalliope Papangelli, uma construção da ponte sobre o Rio Kefissos levou a hipótese

de se tratar de uma construção feita no Período Helenístico. É somente após a escavação realizada por

John Travlos em 1950 que se revelou toda a monumentalidade da estrutura. Além disso, foi possível

resgatar  material  suficiente  para  datar  a  estrutura  ao  Período  Romano  Imperial,  confirmando  as

menções da tradição escrita que cita a construção à época de Adriano (117-138 d.C.). Foram feitas

análises do estilo dos conectores de metal utilizados na construção bem como se constatou a inscrição

de numerais em latim na marcação dos blocos, o que puderam confirmar seguramente a datação da

estrutura (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 40).

A estrutura,  porém,  tem um importância  fundamental  como marca  na paisagem eleusina e,

principalmente, para as procissões dos Mistérios Eleusinos. O impacto da construção nesse trecho do

Caminho Sagrado que leva ao santuário ainda tem um grande impacto perante a paisagem, alterando o

curso  do  Rio  Kefissos.  Além  disso,  uma  ponte  desta  magnitude,  entendida  como  benfeitoria  do
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programa  construtivo  de  Adriano  em Elêusis,  nos  sugere  que  havia  um grande  fluxo  de  pessoas

participando da procissão eleusina durante o Período Romano.

3.2.2. Aqueduto

Avistando o santuário de Elêusis no horizonte, o Caminho sagrado segue e se encontra com

uma estrada que vem do norte. Tal caminho se destaca na paisagem, sobretudo, por trazer consigo um

longo  aqueduto  responsável  por  abastecer  o  santuário  com  as  águas  limpas  do  Monte  Parnes.

Constituído por seções retangulares e arcos semicirculares, por onde passava o canal, o aqueduto se

sustentava sob uma só fundação feita de concreto romano de cerca de 1 metro de profundidade. Assim,

além  de  solucionar  o  antigo  problema  do  suprimento  de  água  no  santuário,  o  aqueduto  ainda

possibilitava  a  construção  de  outros  edifícios  públicos:  tais  como  ocorreu  posteriormente  com  a

construção  de  fontes  monumentais,  banhos  públicos,  cisternas  e  moinhos  d'água  (PAPANGELI;

CHLEPA, 2011, p. 56).78 

Ruínas do aqueduto foram relatadas no vilarejo eleusino por quase todos os viajantes desde o

séc. XIV até o XX. No entanto, foram as escavações de salvamento as responsáveis por revelar a maior

parte  do  que  hoje  se  conhece  desta  construção,  permitindo  o  restauro  de  sua  rota  e  abrindo  a

possibilidade para o estudo de seus detalhes arquitetônicos (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 56).

Assim, o aqueduto é datado tendo como base a comparação com outras construções públicas de época

adriânica (117-138 d.C.). Como afirma Papangeli e Chlepa, as “fontes escritas atribuem à Adriano a

doação da ponte sob o Rio Kefissos e o redirecionamento do leito do rio” (PAPANGELI; CHLEPA,

2011, p. 56).  E embora haja uma falta de evidência documental que o diga explicitamente, o início da

construção do aqueduto pode ser datado à época da primeira iniciação aos Mistérios por Adriano em

125 d.C., mesmo momento da construção da ponte. Deduz-se, porém, que a finalização do monumento

tenha sido realizada somente anos depois, durante o Principado de Antonino Pio ou de Marco Aurélio

(PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 56).  

78 O aqueduto de Elêusis é trabalhando também na revisão de LIPPOLIS, 2010, p. 36-37.
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Fig.  38.  Rota  do  Aqueduto  romano  em  Elêusis  (Fonte:  

PAPANGELI;  CHLEPA,  2011,  p.  57.  Desenho  de  John  

Travlos, 1976).

Fig. 39 e Fig. 40. Vestígios do Aqueduto e corte vertical no detalhe (Fonte: Acervo pessoal, 2016).

O aqueduto não possui fases construtivas. Sua edificação na paisagem, como assinalado acima,
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possibilitou a construção de outros edifícios públicos nos arredores do santuário, além de fornecer água

de  qualidade  para  a  comunidade  em torno  do  santuário.  A  reconstituição  da  rota  do  aqueduto  é

atualmente objeto de estudo e tem recebido novas informações a partir das escavações de salvamento

recentes (Fig. 38) (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 56). 

3.3. Elêusis: o pátio exterior

Ao  chegar  nas  proximidades  do  santuário  de  Elêusis,  a  procissão  se  encerra  na  entrada

pavimentada  construída  para  recepcionar  os  iniciados  e  praticantes  dos  Mistérios.  Esse espaço foi

especialmente  trabalhado  durante  o  Período  Romano,  sobretudo  na  época  de  Adriano  e  dos

imperadores  Antoninos,  quando  houve  uma  tendência  em  transmitir  mensagens  de  poder  e  de

influência  por  meio  da  arquitetura  no  santuário  eleusino.  Assim,  uma  série  de  grandes  obras  foi

realizada  na  porção  norte  das  muralhas  do  santuário,  como  obras  hidráulicas,  como  uma  fonte

alimentada por um aqueduto (Nº 3 – Planimetria da Fig. 21, Pág. 62); obras ornamentais como arcos

triunfais (Nº 2) e um propileu que segue um estilo arquitetônico que relembra construções do séc. V

a.C. (Nº 5); pequenos templos com seus respectivos altares e um altar específico para o sacrifício de

animais durante o ritual que marca o fim da procissão (o chamado eschara - Nº 4) (BARNARD, 2011,

p. 57-58). Além disso, é realizado durante o Período Romano a pavimentação no pátio exterior com

blocos  de  mármore  pentélico  (Nº  1).  Como observa  Paola  Baldassarri,  vale  destacar  que  há  uma

diferença no padrão da pavimentação, o qual podemos subdividir em dois setores: o setor sul, próximo

ao Propileu Maior, era composto de blocos quadrangulares, enquanto que o setor norte foi composto

por blocos de tamanho variável, cuja orientação espacial seguia categoricamente aquela do complexo

do Templo de Ártemis e Poseidon, da fonte monumental e do arco romano sudeste, como podemos

notar pela figura abaixo (Fig. 41)(BALDASSARRI, 2007, p. 211-233). 
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Fig. 41. Planimetria da pátio exterior (Fonte: ZIRO, 1991, p. 116).

                                                                       

Fig. 42. Maquete do santuário de Elêusis no Período Romano. Pátio Exterior (Sítio Arqueológico de Elêusis; Acervo 

pessoal, 2016).
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3.3.1. Arcos Honorários

Dois  arcos  romanos  (N°  2–  Planimetria  da  Fig.  21,  Pág.  62)  são  encontrados  no  pátio

pavimentado do santuário.  O melhor  preservado deles,  o arco do canto sudeste,  é  construído com

mármore pentélico e possui um só semicírculo, como seu protótipo em Atenas (Fig. 45), abrangendo

uma abertura  que  mede  um limite  de  4,85  m (MYLONAS,  1961,  p.  167).  Por  conta  de  possuir

vestígios muito fragmentados, a localização do arco sudoeste na topografia é hipotética. Assim, George

Mylonas a descreve a partir dos vestígios preservados in sitά ιεράu do arco sudeste, levando em consideração

o fac-símile ateniense: 

A parte menor da entrada é preservada. Possui pilastras que seguem a ordem coríntia e

sua fachada, entre direita e esquerda das pilastras, são adornadas com colunas coríntias

de  cada  lado.  Estas  estão  fixadas  sob  bases  quadrangulares  adornadas  com tochas

cruzadas e emblemas das deusas eleusinas (MYLONAS, 1961, p. 166-167. Tradução

nossa). 

No topo do arco há a inscrição em grego com a dedicatória de todos os gregos às deusas e ao

imperador, segundo tradução de Mylonas. No entanto, o termo ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ durante o séc. II d.C.

pode se referir principalmente ao sinédrio do Panhellenion, criado por Adriano entre 131 e 132 d.C.

(MYLONAS, 1961, p. 167).

Segundo Mylonas, os vestígios dos arcos romanos foram encontrados em 1930 durante missão

arqueológica realizada sob direção de Kourouniotes na área externa às muralhas do santuário. Junto

com  os  arcos  romanos,  foram  encontrados  em  um  mesmo  contexto  vestígios  de  outros  edifícios

públicos, tais como uma terma, pequenas casas, interpretadas como hospedarias, e estabelecimentos

para  banhos,  além  de  uma  fonte  que  faz  ligação  com  o  aqueduto  datado  do  mesmo  período

(MYLONAS, 1961, p. 166-167).79

K. Orlandos, responsável pela primeira publicação sobre os arcos romanos de Elêusis, fez a

primeira constatação de se tratarem de cópias com poucas variações do Arco de Adriano em Atenas,

sendo, portanto, datadas de não antes que 129 d.C.80 Kourouniotes em exame dos pedestais em torno do

arco que eram dedicados à família imperial dos Antoninos sugere que foram construídos na época de

79 Além de Mylonas, os arcos triunfais foram estudados por ORLANDOS, 1932. Além disso, há menções importantes em
PALINKAS, 2008, p. 224-225; LIPPOLIS, 2010, p 265; COSMOPOULOS, 2015, p. 150.

80 ORLANDOS, 1932, p. 222; MYLONAS, 1961, p. 166

83



Antonino Pio. Contudo, Mylonas argumenta ser tardia ao menos a finalização de tais edifícios, sendo

então atribuídos à época do principado de Marco Aurélio (MYLONAS, 1961, p. 166-167).

Nos dois lados da arquitrave, é possível reconstituir as seguintes inscrições:

lado A frente : το ν θ[ε]ο ν κα  τ ι). E assim sendo, os especialistas α τοκ[ρ]άτορι). E assim sendo, os especialistas ο  Πανέ[λλη]νες), momento em que os iniciados acompanhados pelos.ῖνος. ῖνος. ὶ τῶι αὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέ[λλη]νες. ῶι αὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέ[λλη]νες. ὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέ[λλη]νες. ἱ Πανέ[λλη]νες.

lado B atrás : το[ ν θεο] ν κα  τ ι). E assim sendo, os especialistas α[ τοκράτορι). E assim sendo, os especialistas ο  Πανέλλ]ηνες), momento em que os iniciados acompanhados pelos.ῖνος. ῖνος. ὶ τῶι αὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέ[λλη]νες. ῶι αὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέ[λλη]νες. ὐτοκ[ρ]άτορι οἱ Πανέ[λλη]νες. ἱ Πανέ[λλη]νες.

(IG II² 2958)81

A existência  de  arcos  honorários  no  pátio  exterior  do  santuário  de  Elêusis  é  um elemento

bastante interessante para refletir sobre o espaço construído. Sendo uma obra ornamental extremamente

incomum no contexto de santuários pan-helênicos, sua existência pode corroborar para a importância

do santuário na propagação da imagem imperial, bem como é capaz de nos indicar fundamentalmente

acerca  do prestígio  dos  Mistérios  para  as  esferas  de  poder  romanas e  para  a  promoção das  elites

provinciais (já que se trata de uma benfeitoria da liga de cidades gregas alinhadas à Roma). Sendo

edifícios tipicamente romanos, cuja composição se constitui por adornos arquitetônicos e por inscrição

no pedimento central, a partir de apropriações da ordem coríntia e do alfabeto grego, respectivamente,

os arcos estão dispostos de maneira estratégica no pátio de recepção dos participantes dos Mistérios, de

maneira a proporcionar maior visibilidade dos praticantes do culto eleusino (MILES, 2014, p. 803-

805).

Fig. 43 e Fig 44. Vestígios in sitά ιεράu do arco romano sudeste (Acervo pessoal, 2014).

81 O relato da descoberta aparece no volume Praktika 1887, p. 55-56. E os estudos mais recentes estão sintetizados no 
catálogo de CLINTON, 2006, Inscrip. Eleus. 448.
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Fig. 45. Arco de Adriano em Atenas (Acervo pessoal, 2014).

Fig. 46. Fachada e planta do Arco romano de Elêusis (Fonte: ZIRO, 1991, p. 121).
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3.3.2. Casa da fonte

Com disposição frontal para o Templo de Ártemis e Poseidon (N° 3– Planimetria da Fig. 21,

Pág. 62) e ao lado do arco romano sudeste, a Casa da Fonte ou Ninfeu, segundo Lippolis (2008, p. 38),

foi uma construção feita para oferecimento de água potável, alimentada pelo aqueduto que vem da

estrada norte. Tratou-se de um tanque de água alinhado e delimitado com tijolo queimado na forma de

um alongado pi (Π), cuja abertura consistia de cerca de 11,30 m de comprimento (MYLONAS, 1961,

p. 165-166). À frente do tanque de água há uma pavimentação de mármore, no qual seis pequenas valas

circulares indicam a existência,  originalmente, de rebentos de água.  E logo abaixo há um corte de

drenagem responsável por carregar a água na direção do arco triunfal sudeste,  quando era drenada

abaixo da via entre o lado leste da parede do períbolo, como descreve Mylonas. O arqueólogo ainda

afirma que a fonte era aparentemente coberta com mármore e tinha a forma de um pórtico ou  stά ιεράoá

sustentada por seis  colunas,  provavelmente de madeira.  Porém, apenas os  fragmentos  de mármore

foram identificados em frente e acima da fonte (MYLONAS, 1961, p. 165-166; COMOSPOULOS,

2015, p. 150). Nesse sentido, Anastasios Orlandos lembra que este tipo de fonte foi bastante comum em

grandes  santuários,  o  que  possibilitava  um  melhor  abastecimento  para  os  edifícios  em  torno

(ORLANDOS, 1916, p. 101).

Não é possível estabelecer uma datação exata, uma vez que o monumento carece de dados de

contexto arqueológico. No entanto, Mylonas afirma que é datável do Período Romano (entre I a.C. e II

d.C.)  e  foi  provavelmente  construído  na  mesma  época  que  os  arcos  honorário  e  o  aqueduto

(MYLONAS,  1961,  p.  166;  CLINTON,  1989,  p.  63).  Se  são  elementos  de  um  mesmo  projeto

construtivo é uma questão em aberto, mas as evidências parecem indicar que a fonte foi construída em

conjunto com a grande reforma hidráulica do santuário no séc. II d.C. realizada por Adriano. Além

disso,  mais  recentemente,  Demosthenis  Ziro  corroborou  com  esse  argumento  apresentando

similaridades entre a fonte de Elêusis e a Biblioteca de Adriano em Atenas, indicando inclusive para a

possibilidade de serem parte de um mesmo projeto construtivo (ZIRO, 1991, p. 127, n. 401).82 

82 Para o papel das fontes tipicamente romanas nos santuários gregos, recomenda-se a leitura de LONGFELLOW, 2011;
Id., 2012.; Além disso, como lembra Michael Cosmopoulos, recentemente foi restaurada a inscrição dedicatória do
monumento, cujo nome de Adriano aparece na reconstituição. (COSMOPOULOS, 2015, p. 150) Para mais informações
sobre o restauro da inscrição ver CLINTON, 1999, p. 99; Id., 2006, no. 449.
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Fig. 47. Representação artística da fonte de Elẽusis (Desenho de A. Orlandos; Fonte: ZIRO, 1991, p. 118).

Fig. 48. Planta da fonte de Elêusis (Fonte: ZIRO, 1991, p. 118).

3.3.3. Templo de Ártemis e Poseidon, a eschara e edifício em L

O Templo de Ártemis e Poseidon Pater (n° 4 – Planimetria da Fig. 21, Pág. 62), localizado no

pátio pavimentado exterior,  foi  composto de mármore pentélico e  possuía um pórtico  frontal  com

quatro colunas  dóricas:  um tetrastilo  anfiprostilo,  portanto.  Segundo Demosthenis  Ziro,  a tipologia

deste templo referencia o templo de Atena Nike da Acrópole de Atenas, o que demonstra que se trata
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de mais um exemplo da recepção da arquitetura clássica no Período Romano (ZIRO, 1991, p. 126).83 

As  paredes  laterais  se  projetam  um  pouco  além  das  paredes  transversais,  “simulando  um

prodomos  [ou pronaos]   antes de confrontar a  cella retangular”, como descreve Mylonas. Assim, o

comprimento do templo na base de seu crepidoma é de 16,03 m e largura de 10,10 m. Como suas

dimensões eram relativamente pequenas (cerca de 4,53 de altura), suas colunas eram monolíticas. E

tendo sido o forro do templo construído de madeira, as telhas, por sua vez, foram feitas de terracota

(MYLONAS, 1961, p. 168). 

Primeiramente notado e  identificado pela  Sociedade dos  Diletά ιεράtά ιεράantά ιεράi,  o Templo de Ártemis e

Poseidon já se encontrava destruído e sobre seu crepidoma duas residências foram construídas e ali

continuavam habitadas. Mylonas afirma que por conta “da dificuldade no acesso às antiguidades, as

primeiras descrições do templo feitas pelos pesquisadores antiquários foram incorretas. E foi somente

após a expropriação do sítio no início das escavações sistemáticas durante a virada do século e após o

efetivo início do trabalho que descrições mais apuradas e estudos mais profundos foram realizados.”

Nesse sentido, Anastasios K. Orlandos foi o primeiro a se debruçar sob o estudo do Templo de Ártemis

e Poseidon, cuja publicação e reconstituição são, até hoje, uma das principais referências de estudo

deste templo (ORLANDOS, 1921, p. 159-169).

Segundo Mylonas, os ornamentos arquitetônicos indicam que o templo foi construído antes da

época de Marco Aurélio. Além disso, um templo com as mesmas características é mencionado por

Pausânias em sua Descrição da Grécia, obra escrita em torno de 150 d.C., o que evidentemente pode

indicar  que  a  construção do templo  tenha  ocorrido antes  desta  data.  Todavia,  ele  não se encontra

alinhado com o Grande Propileu,  o que pode indicar que tenha uma datação ainda mais antiga (e,

portanto,  mais  antiga  que  a  datação  dos  arcos  triunfais  e  da  fonte  monumental).  Assim,  Mylonas

destaca que a orientação espacial do Templo de Ártemis e Poseidon pode ter sido uma escolha que

possibilitava ambos lados do templo serem vistos pelas pessoas que adentravam ao pátio pavimentado

por meio do Caminho Sagrado (MYLONAS, 1961, p. 168).

Dois altares podem ser associados ao Templo de Ártemis e Poseidon. Um primeiro localizado a

cerca de 3,85 m a frente da fachada frontal, cujos esparsos vestígios de mármore e da fundação de sua

construção indicam para uma datação romana e, portanto, pertencente ao templo. Além disso, Mylonas

indica que este altar foi provavelmente dedicado à Ártemis dos Portais. Ao lado e a cerca de 1,50 m de

83 Para mais estudos sobre o complexo do Templo de Ártemis e Poseidon ver ORLANDOS, 1921; MYLONAS, 1961, p.
167–168. Além disso, menções importantes aparecem em BARNARD, 2011, p. 57-58 e  COSMOPOULOS, 2015, p.
150
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distância do templo, havia também um outro altar que foi provavelmente dedicado a Poseidon Pater

(MYLONAS, 1961, p. 168-169).

No entanto, o altar de maior interesse para os arqueólogos que estudam a topografia eleusina é,

sem dúvidas, a eschara. Com nome cunhado por K. Kourouniotes que emprestou o termo da literatura

que designava os sacrifícios  às deusas  dos  Mistérios  (KOUROUNIOTES, 1934,  p.  29),  a  eschara

estava localizada entre o Templo de Ártemis e Poseidon e a  Stά ιεράoá em L (MYLONAS, 1961, p. 169).

Constitui-se  por  duas  fundações  retangulares,  nas  quais  figurava  um  altar  no  centro,  onde

provavelmente se dispunha uma grelha para o sacrifício de animais.84 George Mylonas argumenta, sem

hesitação, que a eschara foi pertencente ao Período Romano, pois a análise de suas fundações indica

que foi uma construção contemporânea à pavimentação da área. No entanto, não se descarta a hipótese

de ter sido apenas uma fase construtiva de uma estrutura mais antiga de sacrifícios (MYLONAS, 1961,

p. 171).

Finalmente,  há a  estrutura que se assemelha a  uma  stά ιεράoá em forma de um L. John Travlos

identificou esta área como o templo do herói Dólicos, figura presente no mito eleusino (TRAVLOS,

1949, p. 143).85 No entanto, há uma passagem (1.38.6) em que Pausânias  menciona um Templo de

Triptólemo próximo ao Templo de Ártemis e Poseidon. E, como lembra Margaret M. Miles, é muito

provável que o templo mencionado seja o edifício em L identificada no pátio exterior, uma vez que

Pausânias não descreve as construções intramuros (MILES, 2012, p. 128).  Trata-se, então,  de uma

estrutura composta por uma série de salas adjacentes à frente de uma colunada, possivelmente utilizada

para recepcionar os iniciados e participantes da procissão eleusina após esse estágio do culto. George

Mylonas ainda aponta indícios de mais estruturas nos arredores do Edifício em L que podiam ter a

mesma função de recepção, porém suas fundações vão para além das construções modernas e uma

limpeza da área se mostrou inviável (MYLONAS, 1961, p. 170).

84 Provavelmente local onde os iniciados sacrificavam pequenos animais durante o fim da procissão eleusina e início da
parte secreta da festividade. 

85 Além disso, o caso é relatado na publicação Praktika, 1953, p. 76 (MYLONAS, 1961, p. 170).
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Fig. 49. Implantação do Templo de Ártemis e Poseidon, 

eschara, altares e edifício em L (Fonte: ZIRO, 1991, p. 125).

3.3.4. Propileu Maior

O Propileu Maior ou Grande Propileu  (N° 5– Planimetria da Fig. 21, Pág. 62) é a grande

entrada do Santuário de Elêusis construída no séc. II d.C. para ser o principal acesso dos participantes

dos Mistérios ao santuário. Esta estrutura se destaca por ser uma imitação de um famoso monumento

do Período Clássico dos gregos: o Propileu construído por Mnesícles na Acrópole de Atenas em V a.C.

(MYLONAS, 1961, p. 162; LIPPOLIS, 2006, p. 265-272). Tal característica o torna,  portanto,  um

expoente típico da nostalgia seletiva comum ao ambiente grego provincial do séc. II d.C. (MILES,

2012, p. 128).

Trata-se de um imponente edifício de mármore, exposto sob um crepidoma que se ergue em

algo em torno de 1,70m do pátio exterior do Santuário. Era caracterizado por uma parede composta de

cinco portas e por dois pórticos, um interior e um exterior. De frente para o pátio, tinha uma colunada

frontal com seis colunas dóricas que suportavam uma entablatura de arquitraves; um friso composto

por  uma alternância  entre  triglifos  e  métopas  e  um pedimento  triangular,  como descreve  Mylonas

(1961, p. 162-163).  No meio do pedimento triangular foi esculpido em mármore o busto do imperador
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vigente, num esquema escultórico que lembra um imago clipeata (Fig. 57).

 

Fig. 50. Representação artística do Propileu Maior Fig. 51. Maquete do santuário de Elêusis. Propileu Maior

         (DILETTANTI, 1817). (Acervo pessoal, 2016).

Os primeiros estudos sobre o Grande Propileu de Elêusis bem como as primeiras intervenções

arqueológicas no sítio arqueológico foram realizados pela Sociedade dos  Dilettanti e publicados no

Unedited Antiquities of Attica de 1817, como mostramos no Capítulo 2. Os Dilettanti, então, foram os

primeiros a sugerirem a hipótese de se tratar de uma cópia fiel ao propileu da Acrópole de Atenas

datado do séc. V a.C.,  inclusive de mesma época (SOCIETY OF DILETTANTI, 1817, p. 10).  No

entanto, somente em 1862 o arqueólogo François Lenormant identifica fragmentos de uma epígrafe

dedicatória com restos de uma dedicação à Marco Aurélio e altera a datação do Período Clássico para o

Romano (II d.C.) (LENORMANT, 1862). Pouco depois, em 1887, Demosthenis Philios foi o primeiro

a  identificar  blocos  correspondentes  ao  Propileu  Maior  que  se  encontravam  in  situ,  num jogo de

quebra-cabeças  com os  fragmentos  arquitetônicos  que  correspondiam ao  estilo  empregado  na  sua

estrutura (PHILIOS, 1889). Em sua síntese da topografia eleusina dos anos 1960, George Mylonas

esboça análises arquitetônicas do propileu de Elêusis, demonstrando que as dimensões da fachada são

idênticas  àquelas  do  Propileu  de  Mnésicles  em Atenas.  As  poucas  diferenças  diziam respeito  aos

ajustes tanto de proporção quanto nas escolhas feitas pelos arquitetos para construir as fundações em

topografias distintas (MYLONAS, 1961, p. 165). Assim, o diâmetro das colunas dóricas externas do

propileu eleusino somam em 1,5m, enquanto sua altura é de 8,80m, explica o arqueólogo (MYLONAS,

1961, p. 164).

No entanto, este edifício foi exaustivamente analisado a partir dos estudos de Demosthenis Ziro,
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cuja  publicação  ocorreu  em  1991.  De  maneira  geral,  Ziro  demonstra  que  a  análise  dos  estilos

arquitetônicos dos blocos, de suas formas e suas funções, bem como a análise dos vestígios das telhas

do edifício permitiram constatar que de fato o Propileu Maior de Elêusis foi uma cópia consciente do

Propileu de Mnesícles, havendo algumas diferenças básicas (ZIRO, 1991, p. 268-272). Nesse sentido, o

especialista afirma que as principais diferenças estão na escolha por omitir a passagem ascendente

central do edifício eleusino, além da escolha por dispô-lo em uma plataforma elevada e cobri-lo com

um telhado único. No entanto, as demais partes replicam categoricamente as características do Propileu

Clássico da Acrópole.86

Fig. 52. Reconstituição da fachada do Propileu Maior de Elêusis Fig. 53. Reconstituição do Propileu de Mnesícles 

(ZIRO, 1991, p. 275). na Acrópole de Atenas (Greco, Topografia di Atene, 

2010).

Fig. 54. Fundações do Propileu Maior. Sítio 
Arqueológico de Elêusis (Acervo pessoal, 2016).

86 É  importante  destacar  que  as  diferenças  básicas  da  composição  e  da  morfologia  entre  os  dois  edifícios  foram
decorrentes de problemas na construção enfrentadas pelo arquiteto do Grande Propileu em Elêusis, pois ele não tentou
simplesmente replicar o edifício clássico de forma literal, mas tomou a iniciativa de identificar e resolver uma série de
problemas arquitetônicos, mudando sua morfologia de acordo com a topografia eleusina e utilizando-se, muitas vezes,
de técnicas construtivas de sua época (o séc. II d.C.). In: GIRAUD, 1989, p. 69-75 
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Fig. 55. Planimetria do Propileu Maior de Elêusis (Fonte: ZIRO, 1991, p. 135).
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Fig. 56. Comparação das plantas e das medidas separadas por um corte vertical (Ziro, 1991, p. 146).

Lado esquerdo: Propileu de Atenas (V a.C.)

Lado direito: Propileu de Elêusis (II d.C.)

94



A datação do Propileu Maior de Elêusis é uma questão que permanece em discussão pelos

arqueólogos. Os elementos que favorecem a datação do edifício são a inscrição e o busto do Imperador

encontrados in sitά ιεράu, este último possuindo uma figuração central no tímpano da estrutura.  A respeito

desta escultura, George Mylonas condensa a problemática no seguinte trecho:

Embora as características do imperador tenham sido destruídas, o que dificultou o seu

reconhecimento  exato,  Deubner  pontuou  que  na  alça  do  busto  foi  cravado  um

“gigante” idêntico àquele na mesma posição do busto de Marco Aurélio que está hoje

no Louvre. O gigante simbolizava os inimigos do Império, o bárbaro Marcomani, que

Marco Aurélio derrotou em 172/3 d.C. [a escultura do busto e, ao menos, a finalização

do Grande Propileu, devem ser indicados após essa data]. A cabeça da górgona em seu

peito  (desfigurada  por  um  corte  transversal  durante  período  romano  tardio,

[possivelmente por intervenção cristã]) liga o Imperador à Zeus, quando este venceu e

destruiu os gigantes. O busto em um escudo sob o centro do propileu no lugar da

cabeça apotropaica da Medusa segue o padrão do Período Imperial Tardio de uso de

personalidades  importantes  e até  mesmo de deuses nessa tendência ([estilo de um]

imago clipeata) (MYLONAS, 1961, p. 163. Tradução do autor).

Há uma divergência, porém, quanto à atribuição da construção da estrutura toda. Se por um

lado, Demetrios Philios e K. Kourouniotes favorecem a ideia de que a construção do edifício começou

na época de Antonino Pio e tenha sido finalizada na de Marco Aurélio (cujo nome aparece na inscrição

dedicatória), por outro, Ferdinand Noack defende que tenha sido construído inteiramente sob Antonino

Pio  (PHILIOS,  1966,  p.  59;  NOACK,  1927,  p.  222;  KOROUNIOTES,  1934,  p.  24-31).  George

Mylonas assim como Otto Deubner defendem que o imperador no escudo do pedimento seja realmente

Marco Aurélio e, consequentemente, pelo menos a finalização da construção tenha sido atribuída à

época de seu principado (DEUBNER, 1937, p.  73-81; MYLONAS, 1961, p.  162).  No entanto,  os

estudos recentes de Demosthenis Ziro mostraram conclusivamente que o Grande Propileu foi iniciado

por Adriano, tendo sido finalizado somente no principado de Marco Aurélio, cujo busto esculpido foi

colocado em um dos tά ιεράympana (ZIRO, 1991, p. 268-272). Esse argumento é sustentado a partir de uma

informação contextual. Afinal, há fortes indícios que a construção do propileu tenha sido interrompida

e, até mesmo danificada, após a incursão dos Costobócios em 170 d.C.87 Além disso, Paola Baldassarri

87 A invasão dos Costobócios foi responsável por causar danos severos ao santuário de Elêusis. É, inclusive, atestada por
meio da fonte literária de Élio Aristides (Oração Eleusina). Para mais detalhes sobre a incursão dos Costobócios, vale a
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também defende essa hipótese com a justificativa de que seria altamente improvável que o Grande

Propileu não tenha sido parte do projeto de reestruturação do pátio exterior realizada por Adriano, no

início do séc. II d.C. (BALDASSARRI, 2007, p. 211-233; LIPPOLIS, 2010, p. 39).

Fig. 57. Busto de Imperador pertencente ao tympana frontal do Propileu Maior de Elêusis in situ (Acervo pessoal, 2016).

Margaret M. Miles ressalta a importância do Propileu Maior para os estudos sobre a Grécia

durante o Período Romano. Afinal, “como uma ligação visual entre Elêusis e a Acrópole de Atenas, os

propileus  eleusinos  foram  uma  confirmação  impressionante  do  classicismo  no  séc.  II  d.C.  Uma

imitação direta de um edifício do séc. V a.C. não teria sido construída novamente até fins do séc.

XVIII” (MILES, 2012, p. 128). Afinal, a escolha por edificar um propileu com essas características

pode indicar uma série de elementos para pensarmos que tipo de mentalidade e sob qual contexto

cultural-filosófico os evergetas do santuário eleusino podem ser repensados.

3.4. Elêusis: adentrando no espaço sagrado

Nesse ponto se encerra a narrativa dos iniciados nos Mistérios, pois daqui se inicia a parte

leitura do artigo CORTEZ, 1995.
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secreta do culto eleusino. 

3.4.1. Propileu Menor

O Propileu Menor  (N° 6– Planimetria da Fig.  21,  Pág.  62) foi  a entrada monumental  do

santuário de Elêusis  construída durante  o Período Republicano (por  volta  de  I  a.C.),  por  cima do

demolido  portão  norte  erguido na  época  de  Pisístrato  (VI a.C.)  (MYLONAS, 1961,  p.  156).  Essa

designação foi dada pelos arqueólogos que escavaram o santuário de Elêusis durante o séc. XX a partir

de um paralelo com o Propileu Maior de época mais tardia construído a poucos metros desta entrada.

No entanto,  este  propileu é também conhecido pelo nome de seu financiador:  o  propileu de Ápio

Claudio Pulcro (Appius Claudius Pulcher). Trata-se, então, de edifício ornamental com uma das mais

interessantes  composições,  pois  é  fruto  de  um  estilo  arquitetônico  eclético  que  além  de  conter

características de diversas ordens arquitetônicas, ainda apresenta uma rica decoração escultórica.

Figs. 58 e 59. Representação artística do Propileu Menor, fachada frontal (norte) e posterior (sul), respectivamente (Fonte:

ZIRO, 1991, p. 110; p. 113).

Construído  de  mármore  pentélico  sobre  uma  fundação  feita  com  o  chamado  “concreto

romano”88, o Propileu Menor foi constituído de um pátio de entrada pavimentado com blocos grandes

(cerca de 9,80 m x 10,35 m), flanqueado por paredes e degraus no lado norte (MYLONAS, 1961, p.

157). O portão, com cerca de 2,95 m de largura, situado na área central da estrutura, era sustentado por

88 Mistura de pó de calcário com pozzolana (um tipo de areia vulcânica) que, segundo Vitrúvio (Tratado de Arquitetura 2,
4.3), foi uma mistura das mais resistentes e recomendadas para o uso nas construções. 
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duas colunas e duas antas na fachada frontal; e por duas cariátides e duas antas na fachada posterior. Na

fachada frontal, o pronaos tinha 4,40 m de profundidade e duas colunas coríntias, das quais encontram-

se in sitά ιεράu somente as bases, e capitéis, cujas decorações mostravam-se bastante elaboradas com motivos

faunísticos e geométricos (um dos capitéis se encontra no Museu Arqueológico de Elêusis – Fig. 61)

(MYLONAS, 1961, p. 157-158). Além disso, como nos mostra George Mylonas, a entablatura que era

suportada  pelas  colunas  coríntias  apresentava características  peculiares,  contendo detalhes  tanto da

ordem jônica (arquitrave) quanto da ordem dórica (friso) (MYLONAS, 1961, p. 158). A arquitrave, por

sua vez, era composta de um só bloco de mármore pentélico que continha uma inscrição em latim,

evidenciando  que  foi  uma doação  do magistrado romano Ápio  Claudio  Pulcro  às  deusas  Ceres  e

Proserpina.  Acima desta,  havia  o friso  composto  por  tríglifos  e  métopas  típicos  da  ordem dórica,

porém, neles constavam esculpidos em baixo relevo motivos do culto eleusino: cistos e feixes de trigo

nos tríglifos; flores estilizadas de papoula e cabeças de touro (bucrânio) nas métopas (MYLONAS,

1961,  p.  156-158).  Como reafirma Mylonas,  a  “imposição  de ornamento  esculpido nos  triglifos  é

estranho  à  ordem  dórica  e  reflete  a  norma  jônica.  Além  disso,  acima  do  friso  há  dentículos  de

características jonico-coríntias.” (MYLONAS, 1961, p. 158).89 E como observa Margaret M. Miles, o

friso com símbolos eleusinos remete consideravelmente aos frisos do propileu decorado de Epidauro e

daquele situado na entrada do santuário dos Grande Deuses na Samotrácia (MILES, 2012, p. 125).

Fig.  60  Vestígios  da  arquitrave  com  a  dedicação  

em  latim  e  friso  com  métopas  e  tríglifos  

decorados com motivos eleusinos (Acervo pessoal,  

2016).

89 Sobre as questões em torno da decoração do pedimento ver SAURON, 2001.
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Fig. 61. Capitel coríntio do Propileu Menor. Museu 

Arqueológico de Elêusis (Acervo pessoal, 2016).

Fig.  62.  Detalhes  do  capitel  e  do  pedimento  do  Propileu

Menor (Fonte: DILETTANTI, 1833).
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Do outro lado, na fachada posterior (lado sul), o pedimento era sustentado por duas cariátides

colossais.90 Esculpidas  em  mármore  pentélico,  as  cariátides  do  Propileu  foram  representações  de

donzelas (korai)91 que carregavam um cesto (kistά ιεράe), em que constam uma série de motivos eleusinos

(relacionados à agricultura e aos emblemas de Deméter) (Detalhes na Fig. 63). Segundo Margaret M.

Miles, as cariátides de Elêusis relembram as famosas cariátides da parte sul do Templo de Atena Polias

(o Erechteion), além de mencionar que podiam também representar as sacerdotisas durante a procissão

religiosa (Fig. 64) (MILES, 2012, p. 127).

Fig.  64.  Cariátides  do  Erechteion  em  Atenas  (Acervo  

pessoal, 2014).

Fig. 63. Cariátide do Propileu Menor. Museu Arqueológico de Elêusis (Acervo pessoal, 2016).

Os primeiros vestígios do Propileu Menor foram primeiramente relatados pela Sociedade dos

Diletά ιεράtά ιεράantά ιεράi,  em  cuja  publicação  é  possível  encontrar  a  primeira  descrição  da  construção.  Seus

90 Uma foi encontrada in situ e saqueada pelos ingleses durante o Período Otomano e levada à Inglaterra, onde hoje se
encontra no Museu Fitzwilliam (Ver item 2.2. do Capítulo 2). No entanto, a outra estátua foi encontrada durante as
escavações e permanece hoje no Museu Arqueológico de Elêusis. (Ver Fig. 63)

91 Vitrúvio em seu Tratado de Arquitetura faz um interessante histórico sobre as cariátides,  inclusive apontando uma
origem mítica para essa figura escultórica. Ver VITRUVIO, I, 4.8-5.11.
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remanescentes  foram confundidos  com os  do  Templo  de  Deméter  por  Wheler,  Chandler  e  outros

viajantes, porém os Diletά ιεράtά ιεράantά ιεράi foram responsáveis por encontrar e descrever um considerável número de

fragmentos de colunas e os capitéis jônicos (MYLONAS, 1961, p. 156-157). Por exemplo, Bedford, em

1812,  foi  responsável  por  relatar  cuidadosamente  que  os  capitéis  eram cavados,  cujo  detalhe  foi

característico dos blocos das arquitraves pertencentes às paredes laterais, o que possibilitou, mais tarde,

que  Dinsmoor  observasse  que  não  há  outra  construção  em  Elêusis  a  que  possa  pertencer  tais

fragmentos de colunas jônicas e, como apontam as medidas cuidadosas de Bedford, não poderiam ser

atribuídos aos fragmentos jônicos do Propileu Maior (DINSMOOR, 1950, p. 286). O Propileu Menor

foi  mais  tarde  estudado  por  Guido  Libertini,  cujo  trabalho  foi  publicado  no  anuário  da  Escola

Arqueológica  Italiana  de  Atenas  de  1916  e,  posteriormente,  por  Heinrich  Hörmann  em  1932.

Recentemente, os estudos sobre o Propileu Menor foram retomados por Jennifer Palinkas em sua tese

sobre a ligação arquitetônica entre as entradas de Elêusis e do Eleusinion em Atenas, por G. Sauron em

sua análise do estilo e decoração arquitetônica do propileu e por Margaret M. Miles (PALINKAS,

2008; SAURON, 2001; MILES, 2012).92

A datação desta estrutura é realizada a partir das informações advindas de três tipos de fontes:

arquitetônica, epigráfica e literária. Em primeiro lugar, o método comparativo do estilo arquitetônico e

dos motivos decorativos têm oferecido uma série de informações para datar os edifícios de Elêusis,

ainda que a escolha pelo estilo arquitetônico eclético não seja algo usual nas edificações eleusinas. Por

outro lado, existe o apoio das informações das fontes epigráfica e literária. Já que a primeira evidencia

o  doador  da  construção,  Ápio  Claudio  Pulcro,  podemos  seguramente  situar  ao  menos  o  início  da

construção do propileu por volta de 50 a.C., quando o magistrado romano exercia o cargo de cônsul da

República Romana. Além disso, a inscrição do pedimento do Propileu Menor indica o único uso de

epigrafismo latino no santuário de Elêusis, o que por si só já indica as peculiaridades do edifício:

[Ap(pius) Claudi]us Ap(pii) f(ilius) Pulche[r]propylum Cere[ri]

[et Proserpi]nae co(n)s(ul) vovit, [im]perato[r coepit].

[Pulcher Clau]dius et Rex Mar[cius fec]erun[t ex testam(ento)].93

92 Além disso, revisões importantes foram feitas por LIPPOLIS, 2010, p. 241-253 e COSMOPOULOS, 2015, p. 148.
93 LENORMANT, F.  Recherches à Eleusis, no. 137, p. 391-392 (Obra disponível em:  http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?

id=hvd.32044050953579;view=1up;seq=409). Acesso em 19 de janeiro de 2018.
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Além  disso,  Kevin  Clinton  (1997)  oferece  uma  sugestão  interessante  sobre  a  datação  e

motivação da benfeitoria do magistrado romano à Elêusis. Em 54 a.C., quando Ápio Claudio Pulcro foi

cônsul, Roma sofreu uma enchente devastadora, o que resultou na terrível perda do suporte de grãos da

cidade. Assim, Pulcro, como encarregado pelas responsabilidades e com o bem estar da cidade, enviou

nesta ocasião a suntuosa benfeitoria à Ceres e Proserpina em Elêusis, suplicando às deusas or auxílio

em razão da perda dos grãos (CLINTON, 1997, p. 161-181). Enzo Lippolis sugere essa explicação

tendo como base alguns trechos das Cartά ιεράas para Átά ιεράico de Cícero (VI, I, 26; VI, 6, 2), em que consta a

menção da benfeitoria do magistrado (LIPPOLIS, 2006, p. 243). 

Assim, o Propileu Menor foi a principal entrada do santuário de Elêusis para os iniciados e

praticantes  dos  Mistérios  até,  pelo menos,  meados do séc.  II  d.C.  (quando se edificou o Propileu

Maior).  Com  características  arquitetônicas  peculiares,  o  propileu  de  Claudio  Pulcro  foi  a  única

estrutura construída no santuário de Elêusis durante o Período Republicano, o que sem dúvidas denota

o crescimento do interesse romano pelo culto dos mistérios eleusinos.

Fig. 65. Vestígios in sitά ιεράu do Propileu Menor – Sítio Arqueológico de Elêusis – Elefsina (Acervo pessoal, 2016)
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3.4.2. Salas de armazenamento de grãos

Dentro do precinto sagrado havia fundações de uma estrutura de formato bastante alongado, de

cerca de 66 m de comprimento por 6 m de largura (n° 7 – Planimetria da Fig. 21, Pág. 62). Estes

foram os vestígios de um armazém construído para abrigar os “primeiros frutos”, datado do Período

Romano genérico (I a.C– II d.C.). Segundo George Mylonas, esta construção foi uma fase construtiva

de  uma  edificação  originária  da  época  de  Péricles  feita  para  abrigar  as  doações  de  grãos  e  dos

“primeiros frutos” oferecidos pelos iniciados, dignatários e cidades ao santuário das deusas eleusinas

(MYLONAS, 1961, p. 171).

 Como indica uma inscrição  (IG II-III² 1672)94,  datada  de  329/8 a.C., havia a  necessidade

latente de se construir um local maior para o abrigo das doações, o que pode nos indicar que o culto dos

Mistérios  havia se  expandido,  com maior  circulação de doações  e maior  participação de iniciados

(MYLONAS, 1961, p. 171). No entanto, há poucos estudos a respeito tanto deste edifício quanto de sua

relação com a expansão do complexo eleusino no Período Romano.

Fig.  66.  Fundações  das  Salas  de  armazenamento  

de grãos in situ (Acervo pessoal, 2016).

3.4.3. Telestério e sua reforma no Período Antonino

A palavra  tά ιεράelestά ιεράerion (τελεστήριον) é utilizada, na literatura especializada, sob significado de

“sala de iniciações”, pois refere-se ao complexo onde os iniciados (μυστής) se reuniam para a parte) se reuniam para a parte

94 A discussão sobre esta inscrição foi primeiramente apresentada em PHILIOS, Praktika, 1882, p. 92.
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secreta dos mistérios (η τελετη).95 Trata-se, então, de um edifício projetado para abrigar os iniciados

durante a celebração dos mistérios, o que demonstra uma característica muito peculiar, pois os templos

gregos  não  admitiam  que  pessoas  comuns  entrassem  dentro  de  sua  estrutura.  Entretanto,  essa

especificidade parece ter se desenvolvido localmente ao longo dos séculos, como fica claro nas plantas

das fases construtivas do Telestério  (N° 8  – Planimetria da Fig. 21, Pág. 62) preparada por John

Travlos (Fig. 67).96 O que, em nossa opinião, fica evidente é que esse aspecto influenciou também na

morfologia da estrutura, pois o espaço passou a adquirir não só as formas típicas dos templos (para

abrigar  a  divindade)  quanto  as  formas  típicas  dos  buleutérios  (para  reunir  indivíduos)  ao  adquirir

arquibancadas.

Fig. 68. Maquete do santuário de Elêusis. Telestério (Acervo  

pessoal, 2016).

Fig. 67. Planimetrias das fases construtivas do Telestério (TRAVLOS, 1959).

A história  da  topografia  eleusina  tem  elementos  interessantes  relativos  aos  momentos  de

95 Há uma discussão interessante proposta por Kevin Clinton (1992, p. 126-132) sobre o uso e os significados dos termos
telesterion e  anaktoron para designar o local de iniciações, levando em consideração a literatura escrita, epigráfica e
arqueológica. Costumava-se utilizar “anaktoron” somente para designar o recinto interno localizado no telesterion, o
que indica uma provável função dentro do culto secreto. No entanto, algumas fontes muitas vezes utilizam o termo
anaktoron como sinônimo de telesterion e o que Clinton sugere é que parece haver uma transformação semântica no
primeiro termo ao longo dos séculos. A discussão completa se encontra em The Name of the Telesterion de CLINTON,
1992, p. 126-132.

96 Sobre as fases construtivas do Telestério ver PAPANGELI, CHLEPA, 2017; COSMOPOULOS, 2015; LIPPOLIS, 2006;
MYLONAS, 1961.
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destruição e construção ao longo do séculos. Durante o Período Clássico (V – IV a.C.), por exemplo, o

santuário de Elêusis sofreu diversas transformações em seu espaço. Por conta das invasões persas e da

efetiva destruição do santuário no séc. V a.C., Címon lança um programa de reconstrução do santuário

e, principalmente, do Telestério. Alterando sua forma, o Telestério de Címon segue a morfologia do

projeto anterior97, com a diferença pela opção por uma forma retangular, do encobrimento do pórtico

frontal e de uma extensão cravada na pedra da acrópole eleusina. Todavia, o projeto de reconstrução do

Telestério é interrompido devido ao ostracismo de Címon, tendo sido retomado somente a partir de

Péricles no séc. V a.C.. 

Assim,  o  programa  construtivo  de  Péricles,  então,  contemplava  uma  grande  expansão  do

Telestério,  adotando  uma  forma  quadrada  e  ampliada  em  comparação  com os  projetos  anteriores

(MYLONAS, 1961. p.  113-116; COSMOPOULOS, 2015. p.  146).  Segundo os relatos de Estrabão

(Geografia, IX.I.12) e Vitrúvio (Tratado de Arquitetura, VII, 16), o desenho do Telestério havia sido

criado  pelo  famoso  arquiteto  do  Partenon,  Ictínio.  E,  segundo  Mylonas  e  Cosmopoulos,  diversas

características  arquitetônicas  típicas  apontam  para  essa  atribuição  (MYLONAS,  1961.  p.  114;

COSMOPOULOS, 2015.  p.  146).  Embora o projeto de Ictínio tenha sido interrompido por algum

motivo desconhecido, ele foi retomado por outros três arquitetos: Koroibos, Metagenes e Xenokles.

Como adicional, uma  stoá frontal, atribuída ao arquiteto Philon, foi construída para ao Telestério da

época de Péricles (MYLONAS, 1961, p. 133-135; COSMOPOULOS, 2015, p. 146-147).

A forma pericleana do Telestério parece ter perdurado ao longo dos séculos até pelo menos o

Período Romano (II d.C.). Segundo relatos da fonte literária, a década de 170 d.C. foi marcada pela

invasão destrutiva dos Costobócios,  tribo proveniente do Norte da Dácia,  na Grécia balcânica.98 A

invasão  não  perdoou  nem  mesmo  o  têmenos  sagrado  do  santuário  eleusino,  pois  relata-se  uma

avassaladora destruição tanto dos arredores do santuário quanto do interior do Telestério. O episódio

ficou eternizado nas palavras do sofista Élio Aristides em sua famosa oração eleusina (Orationes, 19),

além de  diversos  epigramas  dedicados  ao  hierofante  que  se  sacrificou  para  proteger  o  santuário99

(MILES, 2014, p. 803).

 O  mais  interessante  é  que  tanto  a  destruição  quanto  a  posterior  reforma  do  santuário  são

possíveis de se descobrir no registro arqueológico. Por exemplo, o reforma do templo é detectável a

97 Fase construtiva da época da tirania de Pisístrato, quando o Telestério adquiriu arquibancadas.
98 Esse evento tem relação ao contexto das guerras travadas nas fronteiras do Império Romano durante o reinado de Marco

Aurélio. Ver CORTEZ, 1995. p. 187-193;  ver também a discussão de LIPPOLIS, 2006, p. 279-286.
99 As seguintes inscrições homenageiam o mesmo hierofante e são datadas de 171 d.C.: IG IV² 2 1084; IG II² 3639;  IG II²

3411.
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partir das fundações de algumas colunas que foram construídas com vários tipos de pedras, o que é

capaz  de  evidenciar  esse  tipo  de  trabalho.  O  curso  superior  das  fundações  das  colunas  no  canto

nordeste do edifício é composto, em parte, por blocos de mármore reutilizados, um dos quais carrega

uma inscrição do final do séc. II d.C., fornecendo, assim, um limite cronológico aproximado de quando

os eventos de destruição e de reforma do Telestério podem ser situados (MYLONAS, 1961, p. 160-

161). Além disso, a ampliação do Telestério em cerca de 2,15m a oeste pode ser detectada, pois esse

trabalho necessitou que se trabalhasse a pedreira da acrópole eleusina.100

Mylonas afirma que é possível assumir que os assentos do Telestério durante essa reconstrução

foram cobertos por mármore, traços que podem ser detectados especialmente na porção oeste. Além

disso, é possível identificar traços de reparos nos fragmentos que sobraram da entablatura da Stά ιεράoá de

Philon, na fachada do edifício. Estas intervenções e o fato de as colunas de sustentação terem sido

reconstruídas sobre as fundações antigas sugerem um indicativo de que a destruição do Telestério foi

extensiva, ou até mesmo total. George Mylonas esboça a hipótese de que o “fogo pode ter iniciado com

os invasores, alimentado pela grande quantidade de madeira usada na construção das arquitraves, na

diazoma e no teto, o que provavelmente resultou em uma tremenda conflagração do fogo, destruindo

completamente o interior do naos.” (MYLONAS, 1961, p. 161. Tradução nossa).

O responsável pela reforma do Telestério não pode ser definitivamente identificado. No entanto,

o  crédito  é  tradicionalmente  direcionado  aos  imperadores  Antonino  Pio  e  Marco  Aurélio.101 Para

Mylonas,  se situarmos a incursão dos Costobócios no verão de 170, então devemos aceitar  Marco

Aurélio como o reformador, já que a data coincide com o período de seu principado. Élio Aristides

(Panathenaikos, 183, 2) diz que Marco Aurélio, cuja temporada de estudos foi realizada em Atenas,

honrou  a  cidade  da  mesma  forma  que  um pupilo  honraria  a  seu  mestre  e,  dentre  suas  inúmeras

benfeitorias  à  cidade,  não só reformou como financiou uma rica  decoração do templo em Elêusis

(MYLONAS, 1961, p. 161).  Assim, Marco Aurélio foi iniciado em 176 d.C. e, por conta de suas

benfeitorias ao santuário, recebeu honras sem precedentes:

Ele foi eleito “portador de pedra” (λιθόφορος) se reuniam para a parte) pela Gerúsia Sagrada, além de ter sido

eleito um oficial presidido daquele grupo e da família dos Kerykes. [Marco Aurélio]

não foi um hierofante ou sequer um membro da família dos Eumólpidas, e mesmo

100 Dessa forma, podemos constatar que esse trabalho de ampliação dá um limite cronológico ao mesmo tempo para a
escadaria, o Templo L10 e a plataforma superior do lado oeste que foram construídos sucessivamente.; MYLONAS,
1961, p. 160-161

101 Os principais estudos que discutem essa questão são MYLONAS, 1961 p. 161 e CLINTON, 1989, p. 1530.
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assim foi autorizado a entrar no Anaktά ιεράoron, a única exceção admitida no local sagrado

em toda história de Elêusis, segundo a fonte escrita. Tais honras só podem ter sido

conferidas para um líder que contribuiu consideravelmente ao Santuário de Deméter

(MYLONAS, 1961, p. 161-162. Tradução nossa). 

Fig. 69. Tríglifo do pedimento frontal à frente e Fig. 70. Interior do Telestério no sítio, tambores das 

 arquibancadas esculpidas na pedra ao fundo colunas internas – Elefsina (Acervo pessoal, 2016).

(interior do Telestério) – Elefsina (Acervo pessoal, 2016).

Fig. 71. Vestígios do Telestério. Sítio Arqueológico de Elêusis, Elefsina (Acervo pessoal, 2016).                

Assim,  a  reforma do Telestério  foi  financiado a  partir  do evergetismo imperial.  O aspecto
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interessante  desse  ato  é  que  os  arquitetos  financiados  escolheram  reformá-lo  a  partir  da  forma

pericleana do santuário de Elêusis. O projeto de Ictínio foi inspiração para esta nova e ampliada fase do

Telestério,  contando  com  um  número  maior  de  colunas  internas  e  arquibancadas  revestidas  de

mármore, aliando a forma clássica arquitetônica com a técnica construtiva contemporânea.

3.4.4. Templo F

Construído sobre um terraço artificial (14,10 m X 11,20 m), metade no qual foi incrustado na

acrópole  eleusina,  o  Templo  F  (N° 9  – Planimetria  da Fig.  21,  Pág.  62) é  um pequeno templo

localizado dentro do precinto sagrado. Segundo descrições de Ferdinand Noack e George Mylonas,

trata-se de um templo  in antά ιεράis, com uma longa escadaria em sua elevação frontal, uma varanda rasa

com duas colunas entre as antas e uma cella de formato quadrado (NOACK, 1927, p. 85; MYLONAS,

1961, p. 175). O Templo F é considerado um dos casos mais controversos de toda topografia eleusina,

segundo Mylonas. A razão desta afirmação está em torno das problemáticas tanto sobre sua datação

quanto a respeito da divindade cultuada no templo. 

Foi escavado por Demetrios Philios em 1882, retrabalhado por Ferdinand Noack na década de

1920 e investigado por K. Kourouniotes nos anos 1930 (MYLONAS, 1961, p. 175). Suas publicações

foram revisadas por George Mylonas nos anos 1960 e por Enzo Lippolis nos anos 2000 (MYLONAS,

1961, p. 175-177; LIPPOLIS, 2006). A morfologia arquitetônica do templo sugere a datação romana,

no entanto, no início do século XX, Noack descobriu uma série de blocos de pedra poros pertencentes a

um muro de contenção que deram margem à uma datação mais antiga, possivelmente arcaica. A partir

desta  constatação,  Noack  estabeleceu  uma  datação  arcaica  para  o  edifício,  ao  mesmo  tempo  que

admitiu  que  as  evidências  remanescentes  mais  recentes  mostravam   pertencimento  a  uma  fase

construtiva  romana.  Nesse  sentido,  o  autor  reviveu  a  concepção  já  proposta  por  Blavette  (1885),

Svoronos (1901) e por Rubensohn (1892), de que este edifício foi, na verdade, um Templo de Deméter

a  mais,  separado  do  Telestério  e  localizado  dentro  do  precinto  sagrado  (NOACK,  1927,  p.  85).

Contudo,  investigações  posteriores  feitas  por  K.  Kourouniotes  demonstraram  que  as  evidências

arcaicas coletadas por Noack, na verdade, eram partes remanescentes da fase construtiva arcaica do

Telestério, o que tirou de questão a hipótese de haver uma fase construtiva arcaica do Templo F. Dessa

maneira, Kourouniotes, em 1935, encerrou de uma vez a questão da datação e confirmou a data romana

que,  em  conjunto  com  os  trabalhos  na  pedreira  eleusina,  pôde  indicar  que  o  Templo  F  foi
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possivelmente construído no Período Antonino (séc. II d.C.) (KOROUNIOTES; TRAVLOS, 1935, p.

72). 

A divindade cultuada no Templo F é ainda uma questão em aberto, pois a hipótese de se tratar

de um outro Templo de Deméter  dentro do precinto sagrado também caiu por terra.  Por conta da

datação, Rubensohn e George Mylonas chegaram a considerar que o Templo F foi dedicado a membros

da família imperial, como à Sabina, esposa do imperador Adriano (COSMOPOULOS, 2015, p. 151).102

No entanto, é importante ressaltar que embora o nome “Templo de Sabina” conste inclusive na placa de

informação no sítio arqueológico de Elêusis, não há nenhuma evidência material ou literária presente

na bibliografia especializada que confirme esta hipótese (LIPPOLIS, 2008, p. 41). O que a evidência

material confirma, porém, é que de fato se trata de um templo edificado no Período Romano, tanto por

conta das técnicas construtivas empregadas no edifício, quanto pela tipologia arquitetônica aplicada,

pois a escadaria construída para acesso ao templo a partir da topografia se assemelha ao pódio típico

dos templos romanos. Além disso, o Templo F possui uma orientação espacial com um eixo sul-norte.

3.4.5. Templo L10

Localizado ao lado do Telesterion, o Templo L10 (N° 10 – Planimetria da Fig. 21, Pág. 62)

requisitou que se fizesse um trabalho de nivelamento na pedreira para formar a base de seu tά ιεράemenos.

Seu acesso era feito por meio de uma escadaria, com seis degraus, esculpida na pedra da colina. Os

vestígios do templo indicam que havia um pórtico frontal e foi composto por uma simples  cella. O

pórtico parece indicar a formação de um tetrastilo in antά ιεράis, com talvez quatro colunas jônicas entre as

projeções das paredes laterais. Com profundidade de cerca de 4,55 m e dimensões da cella 18m x 12m,

trata-se de um pequeno templo revestido de mármore incrustado na pedreira eleusina (MYLONAS,

1961,  p.  177-178).  A  cella do  templo  foi  pavimentada  com  lajes  retangulares  e  não  há,  porém,

evidência de suporte para estátua de culto em seu interior. Segundo Mylonas, o design do templo e sua

localização apresenta uma certa influência italiota (MYLONAS, 1961, p. 178).

Tanto a datação quanto a dedicação do templo são incertas. Genericamente podemos dizer que o

templo foi provavelmente construído no Período Romano Imperial (entre I e III d.C.), porém não há

evidências para comprovar se se trata de um projeto de Adriano, dos Antoninos ou de algum benfeitor

local, como afirma Mylonas. Otto Rubensohn e o próprio George Mylonas sugerem que o templo foi

102 Existe uma evidência, ainda que fraca,  que ligue o Templo L10 ao culto da família imperial.  A consideração de o
Templo F também ser um templo dedicado ao culto imperial é uma hipótese levantada por extensão.
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dedicado à Sabina, esposa de Adriano, sob epíteto de “Nova Deméter”, título que foi também conferido

à  Faustina a  velha,  esposa de Antonino Pio (MYLONAS, 1961,  p.  178-179).103 No entanto,  Enzo

Lippolis demonstra que se trata de uma sugestão sem fundamentação de qualquer fonte (material ou

escrita), cuja única evidência se baseia em um paralelo com um templo dedicado à Sabina encontrado

em Mégara (LIPPOLIS, 2008, p. 41).104 A questão permanece inconclusiva pela carência de fontes,

porém os blocos feitos de mármore, pedra e tijolos encontrados in sitά ιεράu seguramente relacionados com

as fundações indicam uma datação generalizante entre os séculos I e III d.C., correspondente à época

romana imperial.

O Templo L10 não mostra evidências de fases construtivas anteriores, o que leva a crer que foi

construído no Período Romano. Essa tese é sustentada, sobretudo, a partir da constatação de que o

trabalho  realizado  na  pedreira  para  o  nivelamento  do  terreno  corresponde  ao  mesmo  período  da

construção do templo.

3.5. Elêusis: áreas sacerdotais

Dentro  do  precinto  sagrado  havia  também construções  dedicadas  às  atividades  sacerdotais

relacionadas aos Mistérios e ao funcionamento do santuário, desde habitações até áreas de reunião.

Dedicamos dois subcapítulos para descrever um pouco essas áreas a seguir.

3.5.1. Buleutério

O Buleutério (N° 11 – Planimetria da Fig. 21, Pág. 62) foi uma estrutura construída dentro do

precinto  sagrado  para  abrigar  reuniões  dos  sacerdotes,  sacerdotisas  e  dignatários,  de  forma  geral.

Localizava-se especificamente na porção sudeste do santuário,  próximo às muralhas que limitam o

têmenos.  A fase romana do Buleutério foi  construída acima de uma estrutura do séc.  IV a.C.  que

supostamente abrigava reuniões do conselho do santuário e, portanto, parece haver uma continuidade

da função no espaço (MYLONAS, 1961, p. 181-182; LIPPOLIS, 2006, p. 279-286). Assim, Andreas

Skias denota que as fundações da Casa do Conselho de época clássica foram encontradas a cerca de

0,90 m das fundações da fase romana (SKIAS, 1895, p. 178-180).

Nesse sentido,  a fase romana parece se subdividir  em duas seções: uma  stά ιεράoá e um edifício

103 Além deles, há também uma perspectiva semelhante na obra referência de GRAINDOR, 1934, p. 130
104 Inclusive, a evidência de Mégara se encontra na inscrição IG VII 73-74. 

110



semicircular. Supõe-se que a stά ιεράoá tinha cerca de 34 m² de dimensão (a mesma do Conselho clássico)

com uma longa colunata, enquanto que o segundo edifício se caracteriza por fundações de duas paredes

semicirculares  concêntricas  que  ocupam  praticamente  todo  canto  sudeste  do  santuário.  Segundo

Mylonas,  a  relação entre  os  dois  edifícios  é  incerta  e,  supõe-se,  que a  stά ιεράoá tenha  sido construída

primeiro. Aparentemente a stά ιεράoá foi destruída e, em seguida, construiu-se a estrutura semicircular que se

assemelha morfologicamente a  um odeão ou um buleutério de fase tardia,  pois apresenta assentos

organizados no plano semicircular das paredes frontais ao muro posterior (MYLONAS, 1961, p. 182).

Por outro lado, Skias defende a hipótese de que a stά ιεράoá e o edifício semicircular pertençam a um mesmo

complexo,  cuja  função  possa  ter  servido  para  os  mesmos  propósitos  (SKIAS,  1895,  p.  178-180).

Recentemente, Michael Cosmopoulos apresentou a hipótese de que a série de intervenções construtivas

na  porção  sudeste  foi  parte  de  uma  reforma  geral  do  Portão  Sul  durante  o  Período  Romano

(COSMOPOULOS, 2015, p. 151). 

O complexo geral do Buleutério, nessa camada estratigráfica, é datável do Período Romano

Imperial e pode ter abrigado também estátuas, segundo Mylonas (MYLONAS, 1961, p. 181-182). De

acordo Skias, inscrições esculpidas nos tambores das colunas indicam que, ao menos, a stά ιεράoá pertença

ao período republicano, o que possivelmente liga sua construção à época de edificação do Propileu

Menor em aproximadamente 50 a.C. (SKIAS, 1895, p. 178-180).

3.5.2. Habitações intramuros

Uma série de fundações identificadas como habitações podem ser constatadas no interior do

precinto sagrado, como apontamos em nº 12 – Planimetria da Fig. 21, Pág. 62. Localizadas a maior

parte na porção norte do interior do santuário, essas habitações podem ser relacionadas à prosperidade e

ao aparente crescimento da população da comunidade eleusina. 

Muitas dessas fundações podem ter servido como hospedarias para os peregrinos durante o

período relativamente curto da celebração dos Mistérios. Outras, como aponta Mylonas, foram áreas

auxiliares e residências de sacerdotes e sacerdotisas, como membros das famílias dos Eumólpidas e dos

Kerykes (MYLONAS, 1961, p. 170-171).
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3.6. Elêusis: outras estruturas

Outras  estruturas  foram  identificadas  nos  arredores  do  santuário  pertencentes  ao  Período

Romano Imperial, sobretudo a partir do séc. II d.C. No sopé da acrópole eleusina, foram identificados

uma série de fundações de habitações opulentas provavelmente pertencentes a cidadãos abastados. Um

caso escavado  (n° 14 – Planimetria da Fig. 21, Pág. 62) por K. Kourouniotes e John Travlos em 1936

mostra uma habitação que segue a tipologia romana de uma  villa: os cômodos eram arranjados em

torno de uma sala (atά ιεράrium), alimentados por um sistema de cisternas (impluvium); há indícios de ter

sido uma habitação com dois andares devido à presença de uma escadaria, além de um jardim ou um

terraço na lateral sul (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 52). Essa residência é datada do séc. II d.C. e,

Kalliope Papangeli e Eleni-Anna Chlepa afirmam que o fato de em suas telhas constarem a inscrição

ΙΕΡΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ  indica  que  foi  habitada  por  um  membro  do  corpo  sacerdotal  de  Elêusis

(PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 52-55).

Fig. 72. Foto das fundações da casa romana (Fonte: PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 53).

Além disso,  há uma série de construções que estão relacionadas possivelmente às reformas

hidráulicas do santuário no séc. II d.C. São os casos das cisternas A e B (n° 13 – Planimetria da Fig.
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21, Pág. 62),  construídas nos limites da muralha eleusina,  que foram compostas por quatro e seis

tambores,  respectivamente.  Com função  de  serem reservatórios  de  água  de  grande  capacidade,  as

cisternas podem ser relacionadas às construções do aqueduto, da fonte, dos banhos públicos e das obras

de canalização e drenagem entre os edifícios. Um complexo sítio com termas romanas (tά ιεράhermae e

balnaea) foi também identificado na área da igreja de São Jorge, a cerca de 100 m das muralhas do

santuário, o que indica o nível e extensão da comunidade organizada em torno do santuário durante o

Período Romano (PAPANGELI, CHLEPA, 2011, p. 66-67).

A presença de cisternas, banhos, habitações opulentas indica para o prestígio e o crescimento

vertiginoso do culto dos Mistérios que, a partir de então, passou a contar com a presença de número

considerável de peregrinos provenientes de todas partes do Mediterrâneo.

Fig. 73. Implantação hipotética da thermae romana nas proximidades do santuário de Elêusis (Fonte: PAPANGELI; 

CHLEPA, 2011, p. 67).
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3.7. Conclusão do capítulo

Este capítulo teve como objetivo apresentar a documentação arquitetônica correspondente ao

Período Romano do santuário de Elêusis, do Caminho Sagrado e do Eleusinion em Atenas, espaços

cujo grande momento de ligação se formava durante a celebração dos Mistérios de Elêusis. Assim,

foram  indicadas  as  construções,  as  reformas  e  as  intervenções  construtivas  identificadas  no  que

podemos  chamar  de  uma  paisagem  sagrada.  De  maneira  geral,  constatou-se  que  as  intervenções

construtivas buscaram tanto aumentar a capacidade de abastecimento do santuário, fruto da vertiginosa

expansão do culto de Mistérios no Período Romano, quanto do consequente aumento da visibilidade do

santuário para as manifestações do poder social das diversas elites. 

Como  indicado  no  início  do  capítulo,  a  questão  em torno  dos  estudos  sobre  a  topografia

eleusina  do  Período  Romano  esteve  centrada  na  questão  arqueológica  da  carência  de  dados

estratigráficos.  E  como demonstramos  no Capítulo  2,  esse  problema se  formou tanto  a  partir  dos

inúmeros  saques  das  Antiguidades  que  a  Grécia  sofreu  durante  o  Período  Otomano  quanto  das

intervenções arqueológicas do séc. XIX, cuja metodologia de trabalho não garantia o devido cuidado

com  a  documentação  do  registro  arqueológico.  Diante  dos  referidos  silêncios,  no  entanto,  os

arqueólogos procuraram solucionar este problema por meio de outros métodos, desde o árduo trabalho

de comparação das membraturas arquitetônicas até a utilização das fontes literária e epigráfica, cuja

riqueza de informações sempre foi um “privilégio” dos arqueólogos clássicos. 

Diante deste quadro, foi possível aprofundar na riqueza dos estudos sobre a topografia eleusina

e seus inúmeros debates, compreendendo o esforço existente de estabelecer cronologias mais certeiras e

de  compreender  as  questões  políticas,  sociais  e  culturais  por  trás  do  específico  processo  de

monumentalização  arquitetônica  que  o  santuário  de  Elêusis  sofreu  durante  o  Período  Romano

(sobretudo a partir do séc. II d.C.). Além disso, foi possível identificar que as perspectivas de análise

inerentes  aos  trabalhos  de  escavação,  nos  primeiros  estudos  e  nas  revisões  subsequentes  que  aqui

apresentamos, estiveram concentradas, sobretudo, nos recortes espaciais dos edifícios e nos recortes

espaciais  do  sítio  (o  sítio  arqueológico  em si).  Assim,  identificamos  que  a  partir  dessas  escolhas

metodológicas, alguns problemas puderam ser detectados:

1)  Existe  intencionalmente  um  número  maior  de  estudos  sobre  os  monumentos  melhor

documentados,  sobretudo aqueles  situados  no pátio  exterior.  Coincidência  ou não,  são as  mesmas

construções estudadas desde o século XIX (Por ex., são os casos dos propileus e dos arcos romanos).
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2)  A  datação  dos  monumentos  situados  dentro  da  área  sagrada  do  santuário  é  extremamente

comprometida por conta da carência de dados estratigráficos de contexto arqueológico. Em decorrência

disso,  uma  série  de  construções  tem  cronologias  genéricas  e  o  conhecimento  sobre  suas  fases

construtivas é genérico. (São os casos do Templo F e Templo L10, por exemplo)

Levando em conta tais  problemas identificados,  torna-se mais do que necessário um estudo

capaz de integrar os edifícios através do contexto histórico amplo, articulando programas construtivos,

o  conhecimento  sobre  o  evergetismo  romano  e  sua  função  na  Grécia  provincial,  além  das

particularidades do evergetismo construtivo nos santuários pan-helênicos. Assim, nosso próximo passo

será  articular  o  material  levantado  neste  capítulo  e  colocá-lo  em uma  análise  de  Arqueologia  da

Paisagem, integrando os espaços relacionados ao culto e proporcionando uma série de elementos que

possam entrar em diálogo e, assim, oferecer novos caminhos para elucidar a monumentalização de

Elêusis e suas nuances no Período Romano. 

Portanto, o próximo passo será articular as informações e debates dos edifícios em particular e

espaços construídos a partir de uma perspectiva integrada de análise: a paisagem. 
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Capítulo 4. Paisagens eleusinas: o evergetismo e a paisagem sagrada

Introdução: contexto e a integração de duas paisagens

O santuário de Elêusis se tornou cada vez mais popular com a expansão dos Mistérios ao longo

dos séculos (V a.C. - II d.C.), o que atraiu proporcionalmente um número cada vez maior de peregrinos

vindos  de  várias  partes  do  Mediterrâneo.  Assim,  podemos  seguramente  afirmar  que,  seguindo  a

tendência da crescente circulação de pessoas em Elêusis, o santuário sofreu uma monumentalização

que visava tanto, por um lado, aumentar a capacidade de abastecimento e de suporte da comunidade,

quanto,  por outro,  torná-lo espaço de manifestação do poder social  das diversas elites helenizadas.

Como vimos no Capítulo 3,  uma série  de  construções  e  intervenções  construtivas  foram feitas  no

Período Romano, oferecidas como benfeitorias e doações ao santuário e às deusas eleusinas. Assim,

templos, altares, monumentos ornamentais, pontes e até mesmo uma ampla reforma hidráulica foram

realizados por meio da ação de grandes evergetas romanos. 

A  discussão  sobre  o  conceito  do  evergetismo  na  Antiguidade  é  intensa  na  historiografia

moderna e tem apontado para caminhos interessantes para compreender o sentido político e social por

trás  das grandes  transformações  no espaço construído tal  como o que ocorre em Elêusis.  Aliás,  a

palavra evergetismo,  transliteração do neologismo francês  évergétά ιεράisme105, é designada para definir o

fenômeno da benfeitoria voluntária a uma comunidade antiga, seja uma construção, uma doação de

grãos, um monumento honorífico ou uma reforma em benefício de uma comunidade. Diversos autores

elaboraram  quadros  interpretativos  acerca  deste  fenômeno  buscando  compreender  seus  diversos

elementos,  desde  seus  aspectos  mais  funcionais,  refletindo  sobre  o  impacto  do  evergetismo  na

economia antiga, até aspectos mais sociológicos, buscando compreender o comportamento evergético

como uma forma de preservação simbólica do pode social das elites (VEYNE, 1976; ZUIDERHOEK,

2009).

 Assim,  nesse  capítulo  as  informações  levantadas  sobre  a  topografia  eleusina  serão

contextualizadas e inseridas no debate mais recente, quando será proposto um esquema interpretativo

que privilegie uma perspectiva integrada,  oferecendo assim caminhos para compreender as lacunas

existentes. Primeiramente, nos aprofundaremos sobre o desenvolvimento do evergetismo romano em

Elêusis, desde as já apresentadas construções e intervenções construtivas, até as informações sobre

105 Neologismo  que,  por  sua  vez,  foi  uma  apropriação  moderna  do  grego  antigo  εύεργετέω:  “eu  faço  boas  obras”.
Hornblower, Spawforth, Eidinow, 2014, p. 293.
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pequenas  intervenções  no  santuário  por  meio  da  fonte  epigráfica.  E  diante  da  fonte  material  do

santuário, veremos como as discussões sobre o evergetismo oferecem uma explicação razoável, porém

incompleta sobre a monumentalização do santuário, sobretudo por não considerar o impacto dos ritos

cúlticos no comportamento das elites evergéticas.

Finalmente,  veremos  como  o  conceito  de  paisagem  pode  oferecer  uma  perspectiva

fundamentada  para  interpretação  do  vasto  material  arqueológico.106 Veremos  ainda  que  a

monumentalização do santuário de Elêusis e dos espaços integrados pode ser interpretada por meio de

um esquema interpretativo que articula a existência de duas paisagens que se sobrepõem durante as

celebrações dos Mistérios de Elêusis, o que oferece fundamento suficiente para considerar tanto os

elementos relacionados às leituras e apropriações simbólicas do contexto quanto aqueles relacionados

às mensagens e intervenções do espaço construído.

4.1. Entre a negociação e a resistência: o evergetismo romano em Elêusis

Abrangendo a beneficência dos  reis  helenísticos  e dos  imperadores  romanos,  cujos

sujeitos viam tal filantropia como principal virtude dos governantes, [o evergetismo]

foi estudado recentemente, sobretudo, em relação à polis, do qual a benfeitoria feita

por cidadãos e cidadãs abastadas se tornou uma característica definidora [da sociedade]

entre o séc. III a.C. até a Antiguidade Tardia, como atestado por meio de milhares de

inscrições  honoríficas  recordando  os  doadores  (HORNBLOWER;  SPAWFORTH;

EIDINOW, 2014, p. 293. Tradução nossa).

O que a definição de Anthony J. S. Spawforth para a entrada “evergetismo” do compêndio

sobre as sociedades clássicas de Oxford constata é que o oferecimento de benfeitorias em favor de uma

comunidade foi uma prática não só dos governantes como também das diversas elites (SPAWFORTH,

2014, p. 293). Para Paul Veyne, o evergetismo se define pela expectativa, quase sempre atingida, das

comunidades em torno da ação dos mais ricos em contribuir com uma parte de suas riquezas para as

despesas públicas,  seja de forma voluntária ou “obrigatória”  (ob honorem)  (VEYNE, 1976, p.  10-

11.).107 Em contrapartida,  há  também autores  como Philippe  Gauthier  (1985),  que  propõem que o

evergetismo seja um modelo para a organização social  das cidades gregas sob o domínio romano,

106 E, portanto, que esteja apto a considerar não só as forças quanto as resistências ao evergetismo.
107 Segundo Veyne, a obrigatoriedade estava relacionada à pressão social que exigia uma “honra pública”. Era uma questão

moral, e até legalmente, obrigatória.
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quando o sistema de benfeitorias teria se tornado o cerne institucional da sociedade (HORNBLOWER;

SPAWFORTH; EIDINOW, 2014, p. 293). No entanto, recentemente foi proposta uma perspectiva por

Arjan Zuiderhoek (2009) que procura explorar os motivações psicológicas do evergetas, propondo um

modelo  de  leitura  que  visa  enfatizar  o  evergetismo  construtivo  como  uma  ferramenta  política

ideológica. Levando em consideração que na maioria das fontes antigas, uma benfeitoria pública para

ser  considerada  como tal  dependia  de  uma série  de  fatores  amplos  e  flexíveis  que  podiam variar

conforme as circunstâncias, Zuiderhoek afirma, então, que:

Esta  fluidez  teve  uma  função  clara,  que  se  torna  rapidamente  evidente  quando

interpretamos o evergetismo cívico principalmente como uma forma de política e ritual

ideológico,  visando  aliviar  as  tensões  sociais,  pois  permitia  que  as  partes

apresentassem  uma  ampla  gama  de  ações  e  comportamentos  como  atos  de

munificência  civil  e  [podiam],  portanto,  aumentar  as  quantias  de  benefício  social

(prestígio), político e ideológico que poderiam ser recolhidas deles (ZUIDERHOEK,

2009, p. 10. Tradução nossa).

Portanto, pode-se afirmar que as benfeitorias visavam prolongar a relação entre a comunidade e

o evergeta. Esse aspecto é ainda mais evidente quando a benfeitoria tem um caráter permanente, como

é  o  caso  de  uma  construção  ou  reforma  de  grande  impacto.  Nesse  sentido,  tanto  “as  próprias

benfeitorias  quanto  a  disposição  de  tais  benfeitorias  em  locais  de  privilegiada  visibilidade  eram

componentes essenciais para reforçar a reciprocidade entre as duas partes nas práticas do evergetismo”,

como afirma Bailey E. Barnard (2011, p. 13). Por um lado, evidencia-se que o evergetismo construtivo

oferece à comunidade uma série de benefícios, pois o embelezamento dos espaços construídos ergue

consigo o prestígio social do ambiente, além de impactar consideravelmente na economia local seja

liberando as receitas da cidade ou do santuário para outros fins, seja por meio da criação de empregos

temporários  durante  a  construção  (UMHOLTZ,  1994,  p.  29-30).  Enquanto  isso,  por  outro  lado,  o

evergeta recebia as honras pelo feito por meio da construção de uma longa inscrição honorífica, sob o

suporte de uma base de estátua, uma arquitrave ou um pequeno altar, que ficaria disposta em local de

visibilidade privilegiada e próxima a sua doação (ZUIDERHOEK, 2009, p. 11). No entanto, o simples

ato de fazer uma doação pública não garantia uma resposta positiva por parte da comunidade. Para isso,

era necessário que houvesse aceitação pública da benfeitoria e o devido reconhecimento do evergeta,

garantindo assim as honras apropriadas (ZUIDERHOEK, 2009, p. 11). 
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Nesse sentido, a figura a seguir esquematiza as relações de reciprocidade entre uma comunidade

e um evergeta,  em que fica claro que para cada ação de um benfeitor  é necessário que haja  uma

resposta positiva da comunidade, garantindo suas honras:

A ampla aceitação da doação por parte da comunidade indicava para um aumento do prestígio

político-social  do  indivíduo  autor  da  benfeitoria  (o  evergeta).  Além  disso,  estátuas,  edifícios,

monumentos, fundações e inscrições honoríficas geradas por meio do evergetismo podiam oferecer aos

indivíduos  da  elite  um  senso  confortável  de  continuidade  simbólica  aliada  a  uma  sensação  de

estabilidade de sua imagem social, o que para um contexto de rápida transformação social como os

sécs. I a.C. - II d.C.  foi fundamental para as elites (ZUIDERHOEK, 2011, p. 186). Arjan Zuiderhoek

apresenta um interessante argumento sobre esse comportamento evergético por meio de uma análise de

um simples modelo demográfico quantitativo (feito por meio da conjunção de diversas fontes, materiais

e literárias) (ZUIDERHOEK, 2011). Nele, o autor constata que os praticantes do evergetismo urbano
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no Oriente romano vão muito além de imperadores, altos dignatários, estadistas e membros da alta elite

alinhada à Roma. Sobretudo em sua análise sobre a Grécia romana, a pesquisa demonstrou que as elites

urbanas eram extremamente heterogêneas e estratificadas internamente, englobando uma gama que vai

desde manufatureiros ricos, comerciantes e proprietários de latifúndios médios até profissionais como

médicos,  ferreiros,  professores e retóricos,  por exemplo (ZUIDERHOEK, 2011, p. 190-191).  Além

disso, essa elite urbana era não somente ampla, como também volátil. Segundo Zuiderhoek, embora tal

volatilidade tenha sido característica de toda hierarquia social, seu impacto maior ocorria no nível do

indivíduo e isso impactava diretamente nas reações desta elite em busca de modos para lutar contra

essa instabilidade socioeconômica (ZUIDERHOEK, 2011, p. 192). É nesse sentido, portanto, que a

ampla  elite  urbana  recorria  às  práticas  evergéticas  para  manter  seu  prestígio  sociopolítico,  pois  o

oferecimento de benfeitorias pelas elites à comunidade em troca de construções e inscrições honoríficas

oferecia formas de estabilidade ou, ao menos, de sensações de estabilidade:

De fato, foi precisamente a falta de uma continuidade social e genética de longo prazo

entre uma classe alta cada vez mais oligárquica que levou a proliferação da epigrafia

honorífica  e  funerária  no  Oriente  grego  durante  o  Período  Imperial.  Monumentos

honoríficos,  inscrições,  estátuas,  todas  serviam para fornecer uma fachada,  ou pelo

menos  uma  sensação,  de  continuidade,  pois  tal  continuidade  estava  na  realidade

frequentemente em falta (ZUIDERHOEK, 2011, p. 192. Tradução nossa).

Portanto,  os  estudos sobre o evergetismo construtivo oferecem uma série  de elementos  que

ajudam a contextualizar as construções edificadas por meio do evergetismo romano no santuário de

Elêusis.  No  entanto,  a  intenção  agora  é  conduzir  nossa  argumentação  para  um  caminho  inverso.

Partindo  do  material  arqueológico  do  santuário  de  Elêusis  correspondente  ao  Período  Romano,

conforme  apresentado  no  Capítulo  3,  tendo  apoio  da  rica  compilação  de  inscrições  preparada  e

publicada  por  Kevin  Clinton  (2005),  questionaremos  o  funcionamento  do  evergetismo construtivo

exercido em santuários pan-helênicos. Afinal, quais são as particularidades desse fenômeno político-

social praticado em Elêusis durante o Período Romano? Se as construções e seus respectivos doadores

podem ser identificados, ou ao menos discutidos (conforme foi apresentado no Capítulo 3), quais são as

respostas da comunidade eleusina a cerca de seus evergetas? Como podemos reenquadrar o material

arqueológico  eleusino  para  extrair  informações  mais  precisas  das  dinâmicas  do  evergetismo?  E

finalmente,  uma leitura das construções e intervenções construtivas por meio do evergetismo pode
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oferecer caminhos para elucidar o processo de monumentalização que ocorre em Elêusis?

– – 

Na busca das respostas para as questões anteriores, é necessário expandir a análise para um

outro tipo de fonte arqueológica: a epigráfica.108 

Publicado em 2005, o catálogo de Kevin Clinton é a compilação mais completa das inscrições

encontradas in situ sobre o santuário de Elêusis, desde os primeiros registros do epigrafismo eleusino

no Período Arcaico até o fim do santuário e dos Mistérios no Período Romano Tardio (séc. IV d.C.),

reunindo publicações de catálogos anteriores com dados inéditos (CLINTON, 2005). No entanto, o

material relativo ao Período Romano da fase republicana até o fim do séc. II d.C. se concentra em cerca

de  311  inscrições,  entre  completas  e  muitas  delas  consideravelmente  fragmentadas,  presentes  nos

diversos  tipos  de  suportes:  bases  de  estátua,  monumentos,  bases  dedicatórias,  bomiskoi109,  altares,

elementos  arquitetônicos  (subdivididos  entre:  arquitraves,  entablaturas,  fragmentos)  e  uma série  de

tipos indefinidos.

Assim, a análise do material arqueológico do santuário de Elêusis correspondente ao Período

Romano, composta das construções apresentadas no capítulo 3 às intervenções registradas por meio da

inscrições  honoríficas  encontradas  in  situ, permitiu  montarmos uma classificação específica para a

leitura do material evergético do santuário. Vale ressaltar que este artífice foi pensado para oferecer um

caminho  esquemático  para  a  reflexão  sobre  a  monumentalização  do  santuário,  possibilitando  uma

contemplação ampla das informações que dizem respeito ao evergetismo praticado em Elêusis.

Dessa  maneira,  a  ampla  documentação  permitiu  entender  a  complexidade  do  papel  das

benfeitorias e da autopromoção praticada pelos imperadores, dignatários e membros das elites (alta e

baixa, proveniente de diversas localidades do Mediterrâneo). Essa complexidade pode ser denotada na

cultura material a partir de diversos tipos de fontes arqueológicas, o que pode inclusive indicar para

dinâmicas de reciprocidade entre o evergeta e a comunidade (ação e resposta). A tabela abaixo indica

como identificar as leituras para esse material arqueológico:

108 Vale destacar que há uma escolha metodológica aqui em principalmente se atentar para a amplitude da cultura material
relativa  ao  santuário  de  Elêusis  com o  propósito  de  organizar  o  material  arqueológico  para  uma interpretação  do
evergetismo construtivo, elucidando as dinâmicas pelas quais as construções e intervenções construtivas podem ser
lidas. 

109 Pequeno altar eleusino.
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Tipo de Fonte Intervenção construtiva Dinâmica

Grupo A Grandes construções, amplas reformas, 
obras de engenharia de grande impacto

Doação

Grupo B Monumentos médios  (altares, bomiskoi) e 
pequenas reformas Agradecimento

Grupo C Bases de estátua, epígrafes, dedicatórias em 
pedra

Portanto, o Grupo A é aquele em que constam as grandes construções, amplas reformas e as

obras de engenharia de grande impacto, como aquelas apresentadas como principal material de nossa

dissertação.  Evidentemente,  tais  intervenções  refletem  as  ações  de  indivíduos  com  grande  poder

político-social  e  de  forte  influência  na  região,  podendo  enquadrar  imperadores  romanos,  altos

dignatários, estadistas, instituições como o Panhellenion, políticos de alto escalão e indivíduos da alta

elite. Assim, tratando-se de grandes intervenções construtivas no santuário, o material arqueológico é

bastante diversificado, desde intervenções diretas na paisagens, como o redirecionamento de rios110 e

trabalhos na pedreira da acrópole eleusina111, como construções de edifícios novos112, reconstruções de

edifícios  destruídos113,  substituição de  edifício mais  antigo  por  um mais  moderno114 e  reformas  na

estrutura de abastecimento de água do santuário.115 Nesse sentido, o grupo A é constituído por fontes

arqueológicas que incluem os campos da topografia, da arquitetura, da epigráfica, dentre outras.

Por suas vezes, os grupos B e C reservam para si a cultura material relativa às respostas da

comunidade eleusina diante  da ação do evergetas.  Tratam-se de fontes que registram as inscrições

honoríficas  ao  benfeitor  diante  de  ações  como  doações  perecíveis  (de  grãos,  outros)  e  pequenas

intervenções, feitas por indivíduos pertencentes às diversas camadas das elites (no geral, iniciados aos

110 É o caso, por exemplo, das obras realizadas no Rio Kefissos para construção da ponte romana durante a época de
Adriano.

111 Atestados arqueologicamente a partir da análise das fundações do Templo F, Templo L10 e da reforma do Telesterion.
112 São os casos do Templo de Ártemis e Poseidon, dos Arcos Triunfais, por exemplo.
113 É o caso principalmente da reforma do Telesterion. No entanto, diversos outros foram reconstruídos devido à destruição

do santuário após a invasão dos Costobócios em 170 d.C.
114 São os casos dos Propileus (Maior e Menor) e até a reestruturação do setor da entrada norte,  onde consta o pátio

pavimentado, e do setor sul, onde consta o Buleutério; Em Atenas, podemos também situar a reestruturação tanto do
propileu do Eleusinion quanto da área de entrada (pavimentação e obras de canalização).

115 Desde a ampla reforma hidráulica do santuário, com construção do aqueduto, de fontes e cisternas quanto da edificação
da ponte sobre o Kefissos ao longo do Caminho Sagrado. 
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Mistérios)116 e até mesmo feitas pelo corpo cívico de algumas pólis.117 Nesse sentido, as inscrições

honoríficas dos grupos B e C se encontram sobre diversos tipos de suporte, desde bases de estátuas,

epígrafes  em vários  tipos  de  membraturas  arquitetônicas,  monumentos  médios  (pequenos  altares  e

bomíscos) e outros tipos de dedicatórias em pedra.

No entanto, vale reafirmar que o material arqueológico cuja análise central é nosso principal

objetivo nessa dissertação se encontra como parte do grupo A, o que nos permite contemplar inclusive

de  forma  dinâmica  como  tais  intervenções  construtivas  impactam  materialmente  no  santuário  (e

propiciaram o  surgimento  de  reações  tais  como vemos  nos  grupos  B e  C).118 Nesse  sentido,  uma

classificação que indique uma premissa de leitura pode indicar para as formas de elucidar as dinâmicas

do evergetismo construtivo no santuário de Elêusis.119

A monumentalização do santuário de Elêusis é um fruto do evergetismo construtivo no Período

Romano, decorrente de uma crescimento paralelo do seu prestígio. Tanto a bibliografia quanto o estudo

do  próprio  material  arqueológico  permite  indicar  para  as  particularidades  das  dinâmicas  sociais

existentes  durante  esse  processo  de  integração  mediterrânica  dos  Mistérios  de  Elêusis  no  Período

Romano.  Contudo,  para  que  sejam  compreendidas  as  particularidades  do  evergetismo  construtivo

romano em Elêusis é necessário que analisemos de que maneira o culto eleusino pode impactar nas

ações  das  elites  e  indivíduos  relacionados  aos  Mistérios.  Para  isso,  veremos  por  meio  de  uma

interpretação de paisagem como duas paisagens, com cargas semânticas diferentes e de temporalidades

diversas, podem coexistir e se relacionarem, produzindo espaço e significado.

116 Inclusive,  nesse  aspecto  constam respostas  tanto  de  grandes  evergetas,  como imperadores  e  membros  da  família
imperial, quanto de indivíduos pertencentes às diversificadas elites mediterrânicas.

117 Há, por exemplo, uma inscrição que registra uma dedicação aos cidadãos de Samos por benfeitoria feita no santuário. 
Ver CLINTON, 2005a, p. 371

118 Entretanto,  percebeu-se  várias  abordagens  possíveis  a  partir  desses  dados,  o  que  reservamos  como  uma  grande
oportunidade para pesquisas futuras. Afinal, para um aprofundamento adequado sobre os grupos B e C é imprescindível
que seja analisado o material epigráfico.

119 Tal  premissa  é  e  deve  ser  evidentemente  alvo  de  crítica  no  decorrer  da  pesquisa arqueológica,  com objetivos de
reclassificar as particularidades do material evergético produzido pelo santuário.
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4.2.  Uma paisagem evergética-construtiva:  o programa construtivo  de Adriano e a paisagem

político-social

O santuário de Elêusis, quando analisado no amplo contexto histórico, é considerado um dos

principais  pontos  de  convergência  religiosa  no  Mediterrâneo  Oriental  durante  o  Período  Romano.

Como observamos até este ponto, o reflexo desta integração mediterrânica do santuário propiciou desde

um processo de monumentalização arquitetônica do precinto sagrado a uma confluência de matéria, de

técnicas  e  de  ideias  na  comunidade  eleusina.  No  entanto,  para  atingir  o  objetivo  de  elucidar  as

particularidades por trás da monumentalização e da expansão do culto eleusino no período, veremos

tanto como aspectos contextuais do Período Romano quanto as dinâmicas do evergetismo construtivo

podem ser incorporadas em uma interpretação de paisagem. Além disso, será argumentado que uma

perspectiva de amplo espectro baseada na concepção de uma paisagem evergética-construtiva poderá

oferecer embasamento para discutirmos as transformações espaciais do santuário, problematizando as

motivações por trás dos programas construtivos e das intervenções no santuário. E, como veremos no

fim  deste  capítulo,  tal  concepção  poderá  se  enquadrar  em  um  esquema  interpretativo  que  se

fundamenta a partir de sua interação com uma paisagem cúltica fundamentada durante o exercício dos

Mistérios,  contribuindo  com  elementos  conclusivos  sobre  o  que  é  particular  dos  evergetismos

desenvolvidos no santuário eleusino.

Assim,  essa  seção  tem  o  objetivo  de  analisar  as  motivações  e  dinâmicas  do  evergetismo

construtivo especificamente imperial, retomando as construções e reformas apresentadas no Capítulo 3

e as inserindo cronologicamente nos contextos históricos, ora questionando a existência ou não de uma

lógica por trás das intervenções, ora se aprofundando nas características intrínsecas de cada construção.

Como veremos, essas leituras serão reunidas e interpretadas a partir da paisagem evergética-construtiva

contextual do Período Romano.

O início do envolvimento romano no santuário eleusino é um processo difícil de identificar,

porém os registros literários mostram que as primeiras iniciações aconteceram por volta do início do

séc. I a.C. Segundo Kevin Clinton, a primeira tentativa registrada da intenção de um romano em se

iniciar nos Mistérios foi feita por L. Licinius Crassus em 109 a.C. em episódio narrado por Cícero (De

Oratore, III, 75).120 Outros registros denotam iniciações de Sula em 84 a.C. (PLUTARCO, Sulla, 16),

em um momento tenso das Guerras Mitridáticas, e do próprio Cícero por volta de 79 a.C. (GIANNELI,

120 Segundo Cícero,  Crassus  chegou  com cerca  de  dois  dias  de  atraso  em Atenas  após  o  início  dos  Mistérios,  cuja
participação foi imediatamente rejeitada pelos atenienses, obrigando Crassus retornar furioso à Roma.
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1915, p. 312-323 apud CLINTON, 1989, p. 1504).

No entanto,  o romano mais proeminente a se iniciar nos Mistérios,  muito por conta de sua

grande benfeitoria ao santuário, foi Ápio Claudio Pulcro cônsul romano em 54 a.C. (CLINTON, 1989,

p. 1504-1505). Patrono do Propileu Menor, segundo proclamação honorária na arquitrave do edifício

(Inscrip. Eleus. 290)121, Pulcro obteve provavelmente os dois graus de iniciação aos Mistérios (mystά ιεράes e

epoptά ιεράeia) (CLINTON, 1989, p. 1506). Assim, o propileu que mandara erguer no santuário eleusino é

um  edifício  bastante  peculiar  por  conta  de  sua  composição  arquitetônica.  Além  disso,  podemos

seguramente afirmar que se trata do único registro do evergetismo construtivo de época republicana em

Elêusis.  No  entanto,  é  difícil  identificar  as  motivações  para  tal  construção,  como  mostramos  no

Capítulo  3,  mesmo  assim,  é  possível  considerá-lo  como  uma  evidência  forte  do  crescimento  da

popularidade do culto eleusino entre as esferas de poder romanas. E embora sua intervenção seja um

caso  isolado,  é  inegável  que  sua  edificação,  provavelmente  finalizada  pelos  sobrinhos  Pulcher

Claudius e  Rex Marcius  (CLINTON, 1989, p. 1505), teve um grande impacto na paisagem eleusina.

Essa afirmação é verificável por meio da rica decoração de seus frisos, pelo ecletismo do uso das

ordens arquitetônicas e pela dedicatória em latim122, além do fato de ter substituído o portão principal

do santuário, de época arcaica (MYLONAS, 1961, p. 156).

Assim, os primeiros séculos de vida do Império Romano foram marcados por uma relação cada

vez mais sólida com Elêusis,  quando a iniciação aos Mistérios  de Elêusis  se tornou um elemento

fundamental para a formação do caráter filelênico romano. Além de ser uma característica prestigiosa

entre as elites, valorizava-se muito quando um imperador se declarava um iniciado.

Nesse sentido, o primeiro imperador a se iniciar nos Mistérios, criando uma tendência entre os

imperadores  filelênicos,  foi  evidentemente  Augusto.  Segundo  Cássio  Dio,  Augusto  se  iniciou  nos

Mistérios no outono de 31 a.C. (Boedromion), logo após a batalha do Ácio (CASSIO DIO, LI, 4.1) e

esteve envolvido com o santuário eleusino possivelmente para o segundo grau de iniciação (epoptά ιεράeia)

em 19 a.C., quando esteve na companhia do indiano Zarmaros.123 Augusto empregou um programa

construtivo de grande impacto em Atenas, com diversas intervenções construtivas na ásty.124 Embora

nenhuma construção em Elêusis tenha sido atribuída à Augusto pelos arqueólogos que escavaram o

sítio até hoje, há uma inscrição que registra reparos em uma série de santuários da Ática, constando

121 Ver Capítulo 3, item 3.4.1.
122 O que indica que havia uma intenção indireta de passar a mensagem honorífica a um público específico. 
123 Esse  episódio  é  marcado  pela  autoimolação  de  Zarmaros  após  o  encerramento  da  celebração  eleusina,  cuja

excentricidade é discutida por inúmeros autores antigos como Cássio Dio (História Romana, LIV, 9) e Plutarco (Vida de
Alexandre, 69). Uma discussão é sintetizada por Kevin Clinton (1989, p. 1507-1509)

124 As lógicas do programa construtivo de Augusto em Atenas são discutidas na tese de MORALES, 2015.
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inclusive o santuário de Deméter e Core em Elêusis.125

Após Augusto, há evidências de que Tibério tenha se iniciado em Elêusis, cuja estátua e duas

outras bases de estátua foram encontradas nas escavações do santuário (IG II² 3261 e IG II² 3263)

(CLINTON, 1989, p. 1513). Além disso, há uma passagem em Suetônio (Claudius, 26)126 o que indica

que Claudio não só foi um iniciado, como tentou transferir o culto eleusino para Roma (CLINTON,

1989, p. 1513). Por outro lado, a tradicional regra da proibição àqueles que cometeram assassinato e

crimes de sangue (καθαροι τας χειρας) parece ter barrado a iniciação de Nero aos Mistérios, segundo

afirmação controversa de Suetônio (Nero, 34).127

No entanto,  foi  somente  a  partir  do  principado  de  Adriano  no  séc.  II  d.C.  que  Atenas  e,

sobretudo, o santuário extraurbano de Elêusis receberam uma atenção especial, sendo cenário de um

intenso programa de construções públicas. As relações de Adriano com a Grécia foram muito evidentes

desde sua formação inicial, pois quando jovem já apresentava domínio completo da língua e cultura

gregas (foi apelidado de  Graeculus, segundo as fontes128). Assim, foi arconte em Atenas entre 111 e

113 d.C. e, após ocupar o cargo mais importante do Império Romano, visitou a cidade em pelo menos

três  ocasiões:  em  124/125,  128/129  e  131/132  (GRAINDOR,  1934,  p.  1-58).129 Por  conta  disso,

participou  dos  Mistérios  de  Elêusis  e  obteve  os  dois  graus  de  iniciação,  sendo  o  primeiro  deles

adquirido possivelmente quando ainda era arconte ou um mero estudante (GRAINDOR, 1934, p. 1).

O impacto das benfeitorias de Adriano na Grécia é um aspecto bem marcante de seu principado,

responsável por causar uma verdadeira transformação urbana nas cidades gregas.130 Contudo, nenhuma

delas teve importância maior para o imperador filelênico do que Atenas. Afinal, foi à antiga cidade de

Teseu para onde direcionou a maior parte de suas benfeitorias, transformando-a também na cidade de

125 IG II² 1035. Embora a fonte se encontre severamente fragmentada, é possível identificar menções acerca de 80 sítios,
entre santuários (ἱeρά), recintos sagrados (τεμένη) e edifícios públicos (δημόσι). E assim sendo, os especialistasα οίκίαι). E assim sendo, os especialistas), como aponta Fábio Morales
(2015, p. 335). A datação é incerta, porém a bibliografia defende solidamente uma datação augustana. MORALES,
2015, p. 335-343; CULLEY, 1975, p. 207-223. O texto menciona o santuário de Elêusis (IG II² 1035, linhas 21-23),
porém não foi até hoje evidenciado intervenção construtiva em Elêusis seguramente datável ao Período Augustano.
CLINTON, 1989, p. 1509; MYLONAS, 1961, p. 167-186.

126 SUETÔNIO, Claudius, 26: “...sacra Eleusinia etiam transferre ex Attica Romam conatus est.”
127 Porém, como defende Kevin Clinton (1989, p. 1514), foi bem improvável que o motivo de Nero não ter se iniciado aos

Mistérios tenha sido simplesmente o medo de infringir as regras do culto eleusino. 
128 O trecho se encontra na HISTÓRIA AUGUSTA, Adriano 1.5;
129 Além deste, as viagens de Adriano na Ática são trabalhados por KIENAST, 1993, p. 206-222; BOATWRIGHT, 2000, p.

144-145 ; PERISSATO, KORMIKIARI, 2017, p. 8-9
130 Para o impacto urbano das intervenções adriânicas, são muito interessantes as tabelas do estudo de BOATWRIGHT,

2000.
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Adriano.131 Completou o Templo de Zeus Olímpico132 em quarteirão onde também edificou o Templo

de Hera e de Zeus Panhellenios (PAUSÂNIAS, I. 18.9; CÁSSIO DIO, 69.16.2), construiu o Panteão

(PAUSÂNIAS, I.18.9, 1.5.5.), a Biblioteca de Adriano (PAUSÂNIAS, I.18.9) e fez uma ampla reforma

hidráulica na cidade (BOATWRIGHT, 2000,  p.  145),  implementando um aqueduto,  um ninfeu na

ágora e uma série de reformas de canalização interna nos edifícios.133 Fora as construções, Adriano fez

uma série de benfeitorias como doação permanente de grãos para o suprimento da cidade e reformou os

festivais atenienses (como as Panatenéias, por exemplo) (CASSIO DIO, 69.16.1-2).

No  entanto,  a  maior  intervenção  de  Adriano  em  Atenas  foi,  sem  dúvidas,  a  criação  do

Panhellenion em 131/132 d.C.134 Tratou-se de uma liga de cidades gregas com sede em Atenas, cujos

propósitos básicos foi de promover a helenidade por meio de uma concepção de “civilização grega”

preconcebida  a  partir  de  uma leitura  “romana”.135 Embora  a  liga  promovesse  em suas  ações  uma

concepção de paideia136,  por  meio  do organização de festivais  e  cultos  pan-helênicos,  utilizava  de

critérios etnogênicos para selecionar as cidades membros do conselho pan-helênico (DOUKELLIS,

2007, p. 297).137 Assim, o Panhellenion ao mesmo tempo que propiciou um dinamismo na integração

das cidades gregas com o Mediterrâneo Romano, garantiu e legitimou as ações do imperador na Grécia.

Nesse  sentido,  o  santuário  de  Elêusis  possuía  um  papel  central  no  funcionamento  do

Panhellenion  (ANTONETTI,  1995,  p.  149-156).  Afinal,  as  evidências  epigráficas  apontam  que  a

131 Além de criar a décima terceira divisão do corpo cívico de Atenas: a tribo Hadrianis, cuja estátua adicional inclusive
fora somada às dos heróis epônimos na ágora ateniense, Adriano também edificou um quarteirão inteiro para além do
Rio  Ilissos,  intitulado “Cidade de  Adriano” segundo consta  a  inscrição  honorífica  do  Arco  Romano a  sudeste  da
Acrópole. Ver GRAINDOR, 1934 e BOATWRIGHT, 2000.

132 Evento  relato  nas  seguintes  fontes  escritas:  PAUSANIAS,  Livro  I,  18.6-7;  CÁSSIO  DIO,  69.16.1-2;  HISTÓRIA
AUGUSTA, 13.6; FILÓSTRATO, Vida dos Sofistas, 533. Além de ser responsável por completar o edifício, sob novo
projeto arquitetônico, Adriano supervisionou a nova dedicação do templo. (IG IV² 384). BOATWRIGHT, 2000, p. 145.

133 Todas essas construções atribuídas à Adriano são evidenciadas nas fontes escritas ou em inscrições. Há uma série de
outras construções que tem datações aproximadas à época de seu principado que podem também pertencer a um mesmo
programa construtivo adriânico. São os casos das reformas no Eleusinion, na Ágora Romana, a construção de um
ginásio, dentre outros. BOATWRIGHT, 2000, p. 145-146

134 Entende-se a criação dessa instituição tanto como uma iniciativa pessoal de Adriano quanto uma iniciativa independente
por parte  das  comunidades gregas,  particularmente das elites  alinhadas à  Roma.  Nesse propósito,  há uma extensa
literatura  científica  sobre  o  Panhellenion:  SPAWFORTH,  WALKER,  1985;  ROMEO,  2002;  DOUKELLIS,  2007;
PERISSATO; KORMIKIARI, 2017.

135 As aspas aqui são empregadas pois não foi uma questão de leitura romana exclusivamente falando. Trata-se de uma
ideia sobre uma “Grécia verdadeira”, de “o que é ser grego” e de pan-helenismo promovida por uma elite helenizada,
romana e provincial (mediterrânica, portanto), que é decorrente de um contexto onde o passado coletivo dos gregos e
seus inúmeros elementos são reapropriados:  momento da chamada “Segunda Sofística”,  nas palavras de Filóstrato.
FILÓSTRATO, Vida dos Sofistas; SPAWFORTH, 2012; CORDOVANA, 2007.

136 Ou seja, a educação por meio da cultura grega.
137 As cidades precisavam comprovar serem descendentes dos “povos originários” dos gregos (jônios, dórios, eólios). Uma

série de inscrições foram encontradas denotando a argumentação das cidades que recorriam às genealogias, fundações
míticas, relações com “cidades históricas”, dentre outras formas utilizadas, para comprovar sua ascendência étnica. Ver
os estudos de ROMEO, 2002, p. 21; DOUKELLIS, 2007; PERISSATO, KORMIKIARI, 2017.
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instituição  pan-helênica  ficou  responsável  pela  organização  das  doações  do  aparche  (απαρχή),  os

chamados “primeiros frutos”, ao santuário, como afirmam Clinton e Patera (CLINTON, 1989, p. 1520;

PATERA, 2011, p. 126-128).138 Isso significa que esta tradição das doações de grãos pelas cidades e

instituições  que  frequentavam o santuário  parece  retomada  em algum momento  do  séc.  II  d.C.139,

“quando  todos  demos  da  Ática,  cidades  aliadas  e  possivelmente  outras  [do  mediterrâneo]  que

desejavam –  quase todas eram convidadas aparentemente – mandavam uma porção (απαρχή) da sua

colheita anual de grãos para o santuário eleusino.” (CLINTON, 1989, p. 1521. Tradução livre nossa).

Diante desse cenário de protagonismo que o santuário de Elêusis passa a ter a partir da fundação

do Panhellenion, parece evidente a hipótese de que a monumentalização eleusina teve o propósito de

tanto embelezar o santuário quanto aprimorar seu abastecimento para garantir o suprimento de uma

quantidade cada vez maior de peregrinos e iniciados. Na palavras de Anthony J. S. Spawforth, foi

necessário preparar Atenas e o santuário eleusino “arquitetonicamente para sediar uma nova instituição:

o Panhellenion Ático” (SPAWFORTH, 2012, p. 248-249. Tradução livre nossa).

Nesse sentido, Elêusis tinha um papel primordial dentro da ideologia pan-helênica promovida

por  Adriano  (ANTONETTI,  1995,  p.  149-156).  E,  como  aponta  Claudia  Antonetti,  essa  hipótese

encontrou  consistência  a  partir  da  descoberta  de  novos  fragmentos  epigráficos  para  uma  famosa

inscrição de Tiatira, cidade membro do Panhellenion localizada na Lídia (Ásia Menor), onde se expõe

que o imperador:

Beneficiou tanto individualmente como no geral a nação dos helenos, recrutando entre

eles o (famoso) sinédrio, como expressão de honra coletiva à nobilíssima cidade de

Atenas, a benfeitora, que de uma vez por todas concedeu a todos helenos o fruto dos

Mistérios,  o  sagrado Panhellenion...  (IG II²,  1088 +  1090,  linhas  14-16.  Tradução

nossa).140

Assim, Antonetti  destaca que o texto é de extraordinário interesse justamente pois além de

colocar o Panhellenion no plano sagrado, ainda expõe uma afirmação ambígua de que o sinédrio pan-

helênico é, ao mesmo tempo, uma benfeitoria do imperador à Atenas e um fruto dos Mistérios dados

138 O que fica evidente sobretudo nas inscrições IG II² 2956-2957.
139 Os indícios apontam que o aparché tenha retornado a partir da fundação do Panhellenion. Ver PATERA, 2011. p. 126-

128.
140 FOLLET, S; PEPPAS DELMOUSOU, D. Bienfaits de l'empereur Hadrien dans un décret de Thyatire (IG, II2, 1088 +

1090, complêtés), X Congr. Int. d'Epigrafia greca e latina (Nîmes, 1992); OLIVER, Marcus, no. 50. Tradução para o
italiano de Claudia Antonetti, 1995, p. 150. Tradução portuguesa nossa.
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por Atenas aos helenos (ANTONETTI, 1995, p. 150-151).

Adriano,  então,  empregou  um amplo  programa  construtivo  no  santuário  de  Elêusis.  Nesse

sentido,  o  uso  aqui  da  noção  de  “programa construtivo”  visa  esclarecer  que  tanto  as  construções

realizadas em Atenas quanto em Elêusis tiveram um propósito, uma lógica construtiva por assim dizer,

e, portanto, muito diferente das construções e reformas realizadas por Adriano nas demais cidades da

Província da Acaia e demais localidades do Mediterrâneo Oriental (BOATWRIGHT, 2000, p. 63-107).

Segundo Roland Étienne, a noção de programa construtivo para a obra de Adriano em Atenas implica

na interpretação de que houve uma organização deliberada do espaço, pois houve a intenção clara de

transformar “uma cidade antiga em uma cidade nova, construída à maneira dos romanos, sob mesmo

nível monumental de Roma, enquanto que, ao mesmo tempo, a tornava sede da assembléia de todos os

gregos (o Panhellenion), elevando-a à dignidade de metrópole do Oriente Grego.” (ÉTIENNE, 2004, p.

200. Tradução nossa). 

Embora  existam dificuldades  para se  estabelecer  cronologias  certeiras  para as  datações  dos

edifícios de fase romana em Elêusis, por conta dos desafios perante às datações, como mostramos no

Capítulo 3, o santuário de Elêusis viveu um grande momento de “renascimento” construtivo na época

de Adriano (CLINTON, 1989b, p. 56-58). É possível estabelecermos que toda restruturação da entrada

norte,  com edificação  do Propileu  Maior,  do  Templo  de  Ártemis  e  Poseidon,  dos  arcos  romanos

(doados pelo sinédrio do Panhellenion) e a pavimentação de todo o pátio, foi realizada, ou ao menos

iniciada, durante seu principado.141 Além disso, há evidências que apontam para uma reforma da área

da entrada sul, com ampliação do Buleutério e de áreas adicionais142, e uma ampla reforma hidráulica

do santuário, com edificações de um aqueduto, fontes, cisternas e uma ponte sobre o Kefissos, frutos de

uma grande obra de ampliação do abastecimento do santuário e sua comunidade eleusina.143

Se  Adriano  resgatou  o  antigo  programa  augustano  ao  implementar  um  sólido  programa

construtivo em Atenas (SPAWFORTH, 2012, p. 1-59)144 e em Elêusis, cujo valor dos Mistérios foi um

dos trunfos utilizados de forma institucional pelo Panhellenion, os imperadores sucessores da dinastia

Antonina, com suas próprias particularidades, deram continuidade ao projeto adriânico. Nesse sentido,

a monumentalização do santuário prosseguia ao mesmo tempo que o Panhellenion consolidava sua

influência sobre as cidades membros e de demais pólis, influenciando de maneira preponderante na

141 As discussões sobre esses monumentos podem ser conferidas no item 3.3 do Capítulo 3 desta dissertação.
142 Ver as discussões dos itens 3.4 e 3.5 do Capítulo 3 desta dissertação.
143 Ver itens 3.2, 3.3 e 3.6 do Capítulo 3 desta dissertação.
144 Além disso, a tese de doutorado de Fábio Morales (2015) trata exclusivamente dos programas atálida e romano em

Atenas.
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ideologia romana por trás do pan-helenismo promovido pelo sinédrio.

Embora haja evidência literária e material de que Antonino Pio nunca se iniciou nos Mistérios,

seu interesse pelo santuário permaneceu certamente vivo durante seu principado (CLINTON, 1989, p.

1525).145 Nesse sentido, há uma base de estátua a um hierofante chamado T. Flavius Leosthenes, em

que consta escrito que o sacerdote recebeu sua insígnia do sacerdócio eleusino (στρόφιον) na presença

do próprio imperador Antonino Pio (IG II² 3592) (CLINTON, 1989, p. 1526). Por outro lado, alguns

arqueólogos também defendem que o imperador teve uma importante contribuição na construção do

Propileu Maior, sobretudo por dar continuidade aos projetos construtivos iniciados por Adriano em

Elêusis (MYLONAS, 1961, p. 162-165; CLINTON, 1989, p. 1526). Além disso, o estudo recente feito

por Demosthenis Ziro tem apontado a hipótese de que existiu um outro busto dedicado à Antonino Pio

que pode ter feito parte do pedimento do propileu, diferente daquele que foi colocado posteriormente e

que se encontra atualmente in sitά ιεράu (dedicado à Marco Aurélio) (ZIRO, 1991, p. 145) .

Em contrapartida, Lúcio Vero foi iniciado nos Mistérios provavelmente em 162 d.C., durante

passagem pela Grécia para sua jornada militar ao leste, onde combateria os partas. Segundo Clinton, a

iniciação de Lúcio Vero é registrada por meio de duas inscrições eleusinas (IG II² 3592; IG II² 3620)

(CLINTON, 1989, p.  1429).  O interessante da relação de Lúcio Vero com os Mistérios  é que ele

recebeu as honras de adoção pelo  genos dos Eumólpidas do próprio hierofante, feito que nos deixa

explícitas as relações diretas entre os sacerdotes eleusinos e os próprios imperadores. Posteriormente,

recebeu as honras  de se tornar  um arconte do  genos dos Eumólpidas,  o  que além de garantir  um

estreitamento das relações, indicava que deveria contribuir financeiramente para com o santuário e o

genos (CLINTON, 1989, p. 1530).146

O principado de Marco Aurélio  foi momento de ápice da história  construtiva do santuário.

Ironicamente, esse período foi também marcado pela destrutiva invasão dos Costobócios no santuário

em incursão realizada no verão 170 d.C., evento que ficou imortalizado na oração eleusina de Élio

Aristides: “Nunca antes Elêusis foi saqueada; este foi um golpe mortal ao centro religioso dos helenos,

'o temenos comum do mundo'” (Élio Aristides,  Oração Eleusina,  XXII;  apud  CLINTON, 1989, p.

1530. Tradução nossa). Segundo Mylonas, o Telesterion foi praticamente destruído, pois as marcas da

destruição são identificáveis no registro arqueológico e, pela amplitude da destruição, é muito possível

que foram danificados também outros edifícios, tais como o Propileu Maior que sequer havia sido

145 Segundo Kevin Clinton, além da informação da História Augusta (Vida de Antonino Pio, 7, 11), há um monumento
eleusino confirmando que ele não atendeu aos Mistérios (IG II² 3620).

146 Clinton ainda pontua que os sacerdotes eleusinos ainda tentaram a mesma estratégia posteriormente com Cômodo, o 
que pode nos demonstrar um pouco das nuances próprias do evergetismo do santuário. (1989, p. 1530)
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ainda  finalizado  (MYLONAS,  1961,  p.  160-162).  Até  mesmo  um  hierofante  ficou  conhecido  e

imortalizado pelas honras que recebeu posteriormente em bases de estátua, pois em ato de coragem

retirou os objetos sagrados do santuário eleusino e os levou à Atenas, antes da chegada dos invasores

(IG II², 3639; IG II² 3411; Inscript. Eleus. 494).

Tão significativo quanto a destruição do santuário, foram as obras de restauro empregadas por

Marco Aurélio em Elêusis. Iniciado nos Mistérios, o imperador resformou completamente o Telestério,

imitando a forma arquitetônica clássica do projeto de Ictínio da época de Péricles,  porém em uma

versão ampliada. Além disso, a obra do Propileu Maior foi retomada e finalizada durante seu governo

(quando também foi edificado o busto com sua  imago clipeatά ιεράa),  além disso, edificou dois templos

adicionais dentro do precinto sagrado (Templo F e Templo L10, que supostamente, abrigariam o culto

à família imperial) e reconstruiu os demais edifícios danificados. Por conta de suas benfeitorias, Marco

Aurélio foi considerado um dos maiores benfeitores do santuário eleusino e inúmeras dedicações foram

inscritas  em  pedra  prestando  as  suas  honras  (MYLONAS,  1961,  p.  161-162).  Mais  tarde  foi

proclamado  membro  da  família  dos  Eumólpidas  e,  após  sua  morte,  muitas  bases  de  estátua  com

inscrições honoríficas ao deificado Marco Aurélio foram erguidas (CLINTON, 1989, p. 1531-1533).

Seu  sucessor,  o  imperador  Cômodo,  foi  proclamado  membro  dos  Eumólpidas,  arconte  do  genos

posteriormente e antes de ter sua damnatά ιεράio memoriae proclamada pelo senado romano, foi proclamado

panegiriárca  (cargo  que  envolvia  o  compromisso  de  uma considerável   despesa  financeira  com o

santuário) (CLINTON, 1989, p. 1534).

Como podemos evidenciar, o programa construtivo de Adriano teve uma efetiva continuidade

durante os Principados Antoninos. Nesse sentido, os imperadores posteriores seguiram a mesma lógica

adriânica de preparar arquitetonicamente Elêusis para desempenhar seu papel fundamental no mundo

do Panhellenion. Além disso, podemos observar esse ponto na tabela abaixo, em que são considerados

tanto as  obras  edificadas  durante a  época de Adriano,  bem como a sucessiva continuidade de seu

projeto pelos imperadores seguintes. No entanto, vale notar que há uma diferença fundamental: em

primeiro lugar,  Adriano coloca em prática um programa de construções públicas  que abarca tanto

Atenas  quanto  o  santuário  de  Elêusis,  por  conta  de  seu  papel  fundamental  no  culto  de  mistérios

justificado  pela  missão  ateniense,  em  que  a  ideia  é  de  claramente  preparar  os  ambientes

arquitetonicamente para o funcionamento do Panhellenion e seu modelo de integração que convergia a

Grécia para Atenas; em segundo lugar,  os imperadores antoninos deram continuidade ao programa

construtivo em Elêusis, sobretudo por conta da destruição ocasionada em 170 d.C., pois diante de tal
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calamidade, a pressão pelo restauro em forma de benfeitoria de iniciativa imperial teve uma função

primordial no entendimento do funcionamento das relações evergéticas do santuário. Entretanto, vale

destacar que os imperadores antoninos não deram continuidade ao programa construtivo de Atenas (na

ásty). A razão desta escolha ou omissão pode ser explicada por dois principais argumentos: pode ser

decorrente ou de uma saturação das intervenções construtivas na ásty ou, como aponta Kevin Clinton e

Roland Étienne, o papel do evergetismo construtivo de alto investimento ficou concentrado na ação dos

evergetas locais milionários, como demonstra a protagonismo exercido por Herodes Ático (CLINTON,

1989, p. 1530-1534).147

Com  essas  considerações,  temos  o  seguinte  esquema  do  Programa  Construtivo  Adriânico-

Antonino em Atenas:

Programa construtivo Adriânico-Antonino em Atenas (117 – 192 d.C.)

Edifícios / Reformas Atenas (ásty) Elêusis (khóra)

Templos / Altares Templo de Zeus Olímpico e 
templos adjacentes,
Pórtico na Stoá de Zeus 
Eleutherios, reformas no 
Eleusinion, Pantheon (5)

Reforma do Telesterion, Templo 
de Ártemis e Poseidon, 
Eschara,Templo F, Templo L10 
(5)

Tumbas (0) (0)

Entretenimento / Lazer (0) Stoá em L (1)

Mercados / Economia Reformas na Ágora Romana (1) (0)

Cívico Basilica, Panhellenion, Demo 
Hadrianis para além do Rio 
Ilissos (3)

Buleutério (1)

Educação / Cultura Biblioteca de Adriano, Ginásio 
(2)

(0)

Adornos / Decoração Arco de Adriano (1) Propileu Maior, Arco do triunfo 
leste, Arco do triunfo oeste (3)

Obras de engenharia Aqueduto, Ninfeu, construções 
na margem do Eridanos, obras de
canalização, Ponte (5)

Ponte sobre o Kefissos, Aqueduto,
Fonte, Cisterna A, Cisterna B, 
Obras de canalização, Banhos (7)

Fontes: Mylonas (1961), Étienne (2004), Papangeli Chlepa (2011), Cosmopoulos (2015).

147  Além disso, Roland Étienne (2004) dedica um capítulo inteiro (Capítulo 15) a essa questão em seu “Athènes: espaces 
urbains et histoire”.
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A lógica por trás dessa interpretação está no reforço da perspectiva da continuidade evidenciada

no programa construtivo antonino, pois apesar da tentativa de ruptura existente nesse processo com a

destruição pelos Costobócios, a reforma financiada posteriormente por Marco Aurélio teve o propósito

de não só reformar as construções adriânicas, como finalizar os projetos inacabados e também expandir

a área de acesso de outros edifícios. As particularidades do evergetismo construtivo ficam também

evidentes quando elementos de resposta (sobretudo em forma de agradecimento) da comunidade são

apresentados frente à necessidade da monumentalização e do reformas.

Em nossa análise sobre as intervenções construtivas (construções, reconstruções, destruições)

feitas no santuário de Elêusis durante o Período Romano (séc. I a.C. - II d.C.) foi possível identificar

algumas particularidades fundamentais para nossa interpretação da paisagem evergética-construtiva. Na

planimetria  abaixo,  apresentamos  três  particularidades  do  espaço  construído  do  santuário  eleusino

produzido por meio do evergetismo construtivo imperial (Fig. 74):

Fig. 74. Planimetria do santuário de Elêusis com os tipos de formas arquitetônicas. Legenda abaixo (Fonte original: 

Wikicommons148. Modificada pelo autor).

148 <  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_of_Eleusis,_081170.jpg  >   Acesso em 13 de março de 2018.
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Fig. 75. Planimetria modificada do Eleusinion (Fonte: MILES, 1998).

Legenda

Construções que possuem elementos típicos da arquitetura romana149

Construções que possuem formas e elementos típicos das construções do Período Clássico 
(entre cópias/imitações de edifícios, reformas e uso de formas típicas dos sécs. V - IV a.C., 
porém com técnicas construtivas do II d.C.)

Construção cuja forma arquitetônica é eclética (mistura de elementos arquitetônicos da ordem 
jônica, dórica e coríntia; presença de cariátides)

149 Contudo, vale ressaltar que formas típicas da arquitetura romana como arcos honorários/triunfais, aquedutos, banhos e
termas, entre outros, são introduzidos na Grécia desde a época romana republicana. Embora tenhamos empregado tais
distinções para compreender as dinâmicas das intervenções construtivas, não devemos essencializar o que se caracteriza
como grego e aquilo que se define como romano nessa época (séc. II d.C.), uma vez que no caso das construções do
programa  construtivo  de  Adriano  há  inclusive  uma  inspiração  augustana  a  se  considerar  na  questão.  Para  mais
informações a respeito disso destaca-se as obras de GROS, 1999; SPAWFORTH, 2012; MORALES, 2015. 
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Em  azul  são  identificadas  as  estruturas  construídas  no  Período  Romano  cuja  principal

característica  é  a  imitação  deliberada  de  formas  arquitetônicas  do  Período  Clássico,  entre  cópias,

reformas e formas típicas dos séculos V e IV a.C. Nesse sentido, o Propileu Maior, obra iniciada na

época  de  Adriano  e  supostamente  finalizada  por  Marco  Aurélio,  não  só  segue  o  projeto  como  é

considerada uma cópia ou imitação do Propileu de Mnesícles do séc. V a.C., localizado na Acrópole de

Atenas. As diferenças fundamentais, porém, estão nas edificações laterais (a antiga fonte Calícoro e

dois  arcos triunfais,  no caso eleusino;  templos  adjacentes,  no caso ateniense)  e  nas adaptações  da

estrutura à topografia eleusina. Margaret M. Miles ainda defende que o enquadramento do Propileu

Maior na área pavimentada traz um aspecto contemporâneo tipicamente “romano” no design geral,

porém  presta,  ao  mesmo  tempo,  homenagens  à  Atenas  Clássica  (MILES,  2014,  p.  804;

BALDASSARRI, 2007).

Outro  exemplo  desta  particularidade  é  o  Templo  de  Ártemis  e  Poseidon,  um  tetrastilo

anfiprostillo dórico, cujos blocos de mármore pentélico são exatas cópias de elementos arquitetônicos

de templos do século V a.C., levando inclusive à hipótese de se tratar de blocos reusados de um templo

mais  antigo  (ZIRO,  1991,  p.  126).  Nesse  sentido,  Demosthenis  Ziro  defende  que  sua  forma  foi

inspirada naquela do templo de Atena Nike da Acrópole de Atenas do séc. V a.C., cuja configuração

arquitetônica (exceto pela escolha da ordem arquitetônica) e dimensões são semelhantes (ZIRO, 1991,

p. 126). Além disso, após a destruição do santuário pelos Costobócios em 170 d.C., é empregado uma

série de reformas no santuário promovidas pelos imperadores da dinastia Antonina. A principal reforma

deste caso é a do Telestério, promovida por Marco Aurélio, quando houve a escolha deliberada de

reproduzir sua fase pericleana150, prestando claras homenagens à obra clássica de Ictínio. A diferença se

encontra,  sobretudo,  no  fato  de  que  a  versão  reformada foi  ampliada:  cobriu-se  com mármore  os

assentos internos e restaurou-se as colunas internas do edifício (ZIRO, 1991; MYLONAS, 1961, p.

160-162). Há ainda a questão fundamental do emprego de inovações técnicas e estilísticas típicas do

séc.  II  d.C.,  sobretudo  a  partir  da  experiência  construtiva  romana,  o  que  inclusive  auxiliou  os

arqueólogos a datarem os monumentos e as reformas (MILES, 2014, p. 804). Assim, as estruturas

marcadas em azul demonstram intervenções que homenageiam em suas formas arquitetônicas e em

suas reformas o Período Clássico do passado dos gregos: época de Péricles e do auge da hegemonia

ateniense.  Essa particularidade é um reflexo de um contexto presente em todos aspectos sociedade

150 É nesse sentido da escolha por uma reprodução que marcamos a estrutura em azul. No entanto, vale destacar que a
história construtiva do Telestério deixa evidente que esta é a estrutura mais importante do santuário eleusino. Ver item
3.4.3. e Fig. 67. Além disso, vale a leitura do mais recente artigo de PAPANGELI; CHLEPA, 2015,
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grega  provincial,  sobretudo pela  influência da Segunda Sofística151 (MILES,  2014,  p.  803-805).  A

tradição estilística arquitetônica é reutilizada num contexto de nostalgia seletiva, buscando simular uma

paisagem tradicional, construindo uma memória nostálgica dos “tempos áureos”. No entanto, como

podemos observar pela análise destas construções, são aplicadas técnicas construtivas modernas (do

séc.  II  d.C.),  o  que  fica  claro  em uma  série  de  soluções  para  problemas  arquitetônicos,  além de

particularidades esculturais e arquitetônicas observadas por meio de uma análise minuciosa da técnicas

empregadas na construção.152

Em vermelho, estão marcadas estruturas, construções e intervenções construtivas cuja forma

arquitetônica é tipicamente romana ou possui elementos típicos da arquitetura romana. Nesse sentido, o

pátio pavimentado exterior é um claro exemplo de intervenção de tipologia romana pois um design

pavimentado para o abrigo de templos, de arcos triunfais, fontes e aquedutos com função de reunir os

peregrinos  para  entrada  na  área  sagrada  era  um  elemento  típico  tanto  da  arquitetura  quanto  da

organização espacial romanas (MILES, 2014, p. 803-805). Seus blocos de mármore são seguramente

datados do séc. II d.C. e pode-se interpretar que tanto a pavimentação quanto as estruturas do pátio

foram frutos de um mesmo projeto construtivo (LONGFELLOW, 2012, p.  133-155).  Assim,  nesse

mesmo contexto arquitetônico estão os dois Arcos Triunfais (a leste e a oeste), frutos de um elemento

tipicamente romano, contendo homenagens ao imperador e às deusas feitos pelo  Panhellenion. Além

disso, soma-se ao conjunto a fonte datada do séc. II d.C. com uma forma arquitetônica tipicamente

adriânica, além das obras de canalização de água, como as cisternas (A e B) e o aqueduto responsável

por  trazer  água  potável  do  Monte  Parnes,  solucionando  o  antigo  problema  de  abastecimento  do

santuário (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 56).

Dentro  do  precinto  sagrado  é  interessante  notar  a  presença  de  dois  templos  cujas  formas

arquitetônicas fazem alusão aos templos romanos. O Templo F, localizado a leste do Telesterion, é um

tetrastilo in antis com presença de pódio cujo acesso é feito por meio de uma escadaria, um traço típico

dos templos romanos. O Templo F10, por sua vez, é localizado a norte do Templo F, com a mesma

característica de pódio com escadarias e a curiosa orientação com fachada voltada para sul. Há uma

falta  de  consenso  entre  Mylonas  (1961),  Noack  (1927),  Cosmopoulos  (2015),  e  outros,  sobre  a

atribuição  destes  templos.  E  como vimos,  Blavette  (1885),  Svoronos  (1901)  e  Rubensohn (1892),

anteriormente à datação romana do Templo F, defendiam que se tratava de um Templo de Deméter a

151 O termo “Segunda Sofística” surgiu pela primeira vez na obra Vida dos Sofistas (231-237 d.C.) de Filóstrato para
contextualizar o movimento de “renascimento” da literatura de tradição grega durante o Período Romano (I a.C. - III
d.C.). Ver CORDOVANA, 2007, p. 15-22.

152 São os casos do Telestério e do Propileu Maior, por exemplo.
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mais  no  precinto.  Tal  ideia  foi  derrubada  a  partir  dos  resultados  da  investigação  feita  por  K.

Kourouniotes que deu a datação romana ao edifício (MYLONAS, 1961, p. 176).153 Ainda há a hipótese

de o templo ter sido dedicado à família imperial, com referência direta à Faustina. O mesmo acontece

com o Templo L10 atribuído à Sabina, esposa de Adriano, período em que esta tinha recebido o título

de “Nova Deméter”.  No entanto,  essa interpretação é colocada em cheque por Enzo Lippolis,  que

lembra que não há nenhuma evidência em Elêusis que possa sustentar tal hipótese (LIPPOLIS, 2008, p.

41). Fora da área sagrada, ainda há a edificação de uma habitação na típica forma da villa romana, com

presença de mosaicos romanos e de uma inscrição que sugere que foi provavelmente a residência de

um sacerdote do culto eleusino (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 52). Assim, as estruturas marcadas

em  vermelho  demonstram  que  há  estruturas  no  santuário  que  apresentam  forma  arquitetônica,

ornamentos  e  ordenação  espacial  típicos  da  arquitetura  romana.  Existe,  portanto,  uma

“descaracterização” do santuário eleusino, quando o projeto do pátio exterior foi colocado em prática,

pois a presença de pavimentação, de arcos honorários em conjunto com templos e áreas de sacrifício

fogem completamente do tipo de organização espacial grega. A tradição arquitetônica estrangeira indica

a forte influência romana no santuário, além de indicar claras mensagens de propaganda e domínio das

figuras imperiais e da elite. Há o emprego de técnicas construtivas modernas (séc. II d.C.), cujo maior

benefício  para  o  santuário  é,  sem  dúvidas,  as  reformas  hidráulicas  e  a  permanente  solução  de

abastecimento de água para a comunidade eleusina (PAPANGELI; CHLEPA, 2011, p. 40-70).154 Além

disso, há o emprego de concepções tipicamente romanas e italiotas como o uso do arco e de materiais

construtivos mistos. 

Finalmente,  há  a  estrutura  marcada  em  roxo  que  se  refere  ao  Propileu  Menor,  um  caso

excêntrico  da  arquitetura  do  santuário  que  se  caracteriza  por  um  ecletismo  do  uso  das  ordens

arquitetônicas  gregas.  Sendo  a  única  doação  do  Período  Republicano,  o  Propileu  Menor  foi  uma

benfeitoria feita pelo cônsul Ápio Claudio Pulcro às deusas eleusinas, provavelmente em decorrência

de uma forte enchente ocorrida em Roma. O interessante desta obra monumental é a hibridização dos

estilos arquitetônicos contendo elementos de várias ordens arquitetônicas. Exemplo de um ecletismo

resultante da leitura romana das ordens arquitetônicas gregas, o Propileu Menor possui duas colunas de

capitéis coríntios, típicos da ordem coríntia reproduzida pelos romanos; um pedimento com elementos

decorativos típicos da ordem jônica e métopas típicas da ordem dórica. Além disso, há a presença de

uma inscrição no pedimento em latim, o único exemplo de epigrafismo latino no santuário, e a presença

153 Ver Capítulo 3, item 3.4.4.
154 No Capítulo 3 foi aprofundada esta questão, como vimos. 
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de duas cariátides monumentais (maiores que as do Erechteion em Atenas) como colunas estruturais da

fachada  interior.  Sua  decoração  é  típica  dos  elementos  gregos  apropriados  pelos  romanos,  muito

presente na escultura romana do Período Republicano.  No kiste  das cariátides ainda há elementos

decorativos com motivos eleusinos (MYLONAS, 1961, p. 159-160; SAURON, 2001).

Além disso, podemos seguramente incluir nessa categoria sobre as construções que apresentam

formas e estilos arquitetônicos ecléticos, o propileu interno do Eleusinion, localizado a sudeste da ágora

de Atenas (MILES, 2012, p. 129-140; PALINKAS, 2008). Construído no séc. II d.C., possivelmente

como uma doação  de  Adriano  ou  do Panhellenion,  tudo  indica  que  o  propileu  do  Eleusinion  foi

inspirado  no  Propileu  Menor,  apresentando  igualmente  uma  arquitetura  eclética.  Seus  motivos

decorativos dialogam diretamente com o Propileu Menor de Elêusis, o que é capaz de evidenciar a

escolha por um diálogo decorativo entre as duas estruturas (MILES, 2012, p. 123-128). Assim, os

elementos marcados em roxo na planimetria de Elêusis e o caso do propileu interno do Eleusinion

demonstram  a  escolha  pelo  ecletismo  arquitetônico,  resultado  de  uma  interpretação  tardia  da

arquitetura grega e emprego de técnicas construtivas típicas.

Assim,  podemos  evidenciar  as  particularidades  de  cada  momento  construtivo  do  santuário

eleusino no Período Romano. O Período Republicano marca o início das relações da alta elite romana

com o santuário eleusino, cujo grande expoente foi a construção do Propileu Menor por Ápio Claudio

Pulcro na entrada norte do santuário. A excentricidade das características arquitetônicas, sobretudo no

ecletismo das ordens arquitetônicas, bem como a escolha por uma inscrição latina no pedimento frontal

demonstra um caráter primordial das relações: as mensagens da arquitetura não são heterogêneas e não

podemos evidenciar uma lógica no uso dos elementos decorativos. 

Por outro lado, o programa construtivo de Adriano em Atenas e em Elêusis buscava elevar a

primazia da cidade e colocá-la no centro da convergência das cidades gregas no processo de integração

com  o  Mediterrâneo  romano.  Criou-se,  para  isso,  o  Panhellenion.  Há  uma  lógica  por  trás  das

construções e uma gramática no uso dos elementos arquitetônicos e decorativos: a imitação de formas

clássicas, a concepção romana por trás da ambientação construída, as grandes obras de engenharia para

expandir a capacidade de abastecimento e de circulação do santuário, a mistura entre uma concepção

clássica que presta homenagens ao passado (nostalgia seletiva155) e uma concepção de modernização

que  aplica  as  técnicas  construtivas  romanas.  Essa  lógica  tem continuidade  durante  os  principados

155 Não se trata de qualquer passado, mas um passado selecionado: uma construção sobre o passado clássico de Atenas, de
Péricles, do Império ateniense e da hegemonia ática sobre a Grécia. Essa particularidade explica as escolhas por formas
pericleanas e cópias de edifícios clássicos em construções do santuário eleusino durante o séc. II d.C. Essa questão é
bastante trabalhado por MILES, 2012, p. 140-142 e MILES, 2014, p. 803-805
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antoninos, pois as construções têm continuidade, são reformadas e finalizadas sob mesmo pressuposto.

Assim, o Panhellenion atinge seu clímax e o santuário abriga uma capacidade ainda maior de doações

dos “primeiros frutos”, recebendo cada vez mais peregrinos e participantes dos Mistérios: é o auge da

monumentalização  do  santuário  eleusino.  A  paisagem  evergética-construtiva  envolve  todos  esses

elementos e produz espaço.

Portanto, a paisagem evergética-construtiva é um conjunto de significações existentes no espaço

que ao mesmo tempo que faz leituras contextuais, apropriando-se de elementos culturais tais como o

passado clássico coletivo dos gregos e uma identidade pan-helênica de forte tendência atenocêntrica

(SPAWFORTH, 2012), emprega intervenções na sociedade, produzindo mensagens sobre a propagação

das imagens imperial e das elites mediterrânicas iniciadas nos Mistérios, aspecto que é materializado

por meio das inscrições honoríficas de benfeitorias e doações ao santuário. É somente a partir de sua

interação com a paisagem temporal  do  culto  dos  Mistérios,  a  chamada paisagem cultual  eleusina,

quando significados cultuais  são lançados tanto nos santuários em Elêusis  e  em Atenas quanto no

caminho processional por meio de um contexto ritualizado, o que permite compreender o processo de

monumentalização do santuário eleusino no Período Antonino.
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4.3. Uma paisagem cultual-eleusina: a celebração dos mistérios e a paisagem religiosa integrada

Ao celebrarmos até este dia e administrarmos os Mistérios como assim fizemos no

passado e como estabelecido pela norma tradicional e pelos Eumólpidas, fica à critério

do  povo  decidir,  com  boa  fortuna,  os  modos  de  transporte  ordenado  dos  objetos

sagrados de Elêusis para aqui (Eleusinion de Atenas) e então, da cidade para Elêusis,

deve ser ordenado à ordem dos efebos que lidere os jovens em Elêusis em observância

do antigo costume do décimo terceiro dia de Boedromion,  na forma tradicional  da

procissão que acompanha os objetos sagrados... (IG II² 1078, linhas 5-13.r).156

O trecho acima se  trata  de  um fragmento  pertencente  a  uma longa inscrição  registrada  do

decreto  regulatório  da  procissão  eleusina,  encontrado  nas  primeiras  intervenções  arqueológicas  da

ágora de Atenas no séc. XIX.157 Nela, Flavius Dryantianos, filho de Kallaischros de Maratona, que na

data  da  inscrição  (211/2  d.C.)  foi  arconte  efébico  dos  Eumólpidas  e  membro  de  uma  categoria

senatorial  adquirida  por  concessão  imperial,  inscreve,  em  decreto  emitido  pelos  Eumólpidas,  os

regulamentos oficiais da procissão dos Mistérios, cuja relevância para o culto eleusino é evidenciada de

maneira notável (CLINTON, 2005c, p. 406-407). Além disso, o que as informações mostram é que, ao

menos no Período Romano Tardio (séc. III d.C.), a preeminência do santuário de Elêusis e da cidade de

Atenas foi elevada de tal modo que a elite romana provincial procurou se integrar também nas esferas

políticas da organização dos Mistérios de Elêusis. No entanto, de que maneira podemos interpretar os

aspectos cúlticos em meio a paisagem evergética-construtiva do Período Romano?

Por  meio  de  sua  coexistência  com  uma  paisagem  cultual  eleusina,  cujos  significados  da

paisagem se tornam sacralizados a partir de um diálogo, podemos encontrar um modo para interpretar a

universalidade  dos  apontamentos  da  cultura  material.  Essa  paisagem  tem  uma  temporalidade

delimitada:  o  início  no  mês  outonal  de  Boedromion  e  o  encerramento  com a  revelação  final  aos

iniciados  (poucos  dias  depois).  É  cíclica,  portanto,  pois  repete-se  anualmente,  em cada  ciclo  das

estações. Além disso, essa paisagem cúltica imprime significados sagrados aos espaços não somente do

santuário de Elêusis,  como também aqueles  que permeiam o Caminho Sagrado e o Eleusinion de

Atenas, quando o movimento das procissões dos objetos sagrados se tornam o principal vetor dessa

156 Eleus. 638; Tradução nossa para o português.
157 Precisamente na área da igreja de São Demetrios Katephores, a cerca de 200 metros à leste do sítio da Ágora Romana.

Descobriu-se mais tarde que se trata de apenas uma de duas (ou três) inscrições pertencentes aos decretos expostos,
respectivamente, no Eleusinion e no santuário de Elêusis (IG II² 1078, 1079; SEG XLII 1776; Inscrip. Eleus. 638).
Informações adicionais em CLINTON, 2005c, p. 406-410
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paisagem. Os espaços desse movimento, então, se tornam cenário de rituais eleusinos e de encenação

do  mito  eleusino.  É  nesse  sentido,  portanto,  que  é  possível  refletir  sobre  as  particularidades  da

espacialidade da paisagem cúltica dos Mistérios e de que maneira há interações com particularidades

do contexto evergético.

Assim, todo ano durante o mês outonal de Boedromion, iniciava-se a grande festividade dos

Grandes Mistérios no santuário de Elêusis. Por ser uma das celebrações mais importantes do calendário

ático, toda sociedade ateniense se organizava em torno desse momento que conduz à revelação dos

mistérios das deusas eleusinas. A partir de Péricles, esse aspecto se tornou pan-helênico e certamente,

após a presença romana, tornou-se mediterrânico, cujo maior indício de integração é, sem dúvidas, a já

demonstrada  mobilidade  de  pessoas,  objetos,  técnicas  construtivas,  concepções  arquitetônicas,

ideologias políticas, dentre outros (MILES, 2014, p. 803-805).

Se levarmos em consideração que o culto de Elêusis possui um sistema de rituais executado de

forma  coesa  e  tradicionalmente  respeitado,  como  aponta  a  bibliografia  (BURKERT,  1986;

SOURVINOU-INWOOD, 1997; PATERA, 2011, p. 119-136), podemos afirmar que o culto possui

uma espacialidade própria entre Elêusis e Atenas. É importante destacar que não somente os ambientes

construídos são considerados em uma análise de paisagem, mas todos aspectos naturais e ou artificiais

fazem parte desse ambiente cúltico, como inclusive demonstramos de forma teórica no Capítulo 1.

Entretanto, é possível afirmar seguramente que o culto de Mistérios não se resume à revelação final ou

à parte secreta executada no Telestério, cujas fontes são excepcionalmente escassas. Mais do que isso,

o culto de Elêusis celebra os ritos de passagens, sejam do ciclo natural de fertilidade da terra, sejam dos

anseios individuais de seus participantes e iniciados. Então, seria lógico considerar que os caminhos

percorridos durante a celebração eleusina de forma ritualística, quando são encenados os passos de

Deméter, seguem uma narrativa mítica. Os lugares são revisitados, o que os tornam parte primordial do

culto.158 Nesse sentido, a procissão dos objetos sagrados entre Elêusis e Atenas e, em seguida, entre

Atenas e Elêusis, pelos praticantes dos Mistérios (entre iniciados, mystά ιεράagogos, sacerdotes, sacerdotisas,

efebos, entre outros) é o elemento-chave desta paisagem cultual eleusina.

No  entanto,  para  que  avancemos  nesta  discussão  é  necessário  que  façamos  uma  série  de

questionamentos primários. Afinal, como podemos definir o que é uma procissão? Em artigo recente de

2015, Thierry Luginbühl afirma que uma procissão pode ser definida como o 

158 Há, inclusive, autores que defendem que o Hino Homérico à Deméter mais do que apresentar uma narrativa do mito 
eleusino, descreve uma narrativa para a execução do culto eleusino. Ver FAULKNER, 2011.
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[...] avanço ordenado de um número de pessoas como parte de uma cerimônia ou uma

atividade  ritual,  geralmente  de  natureza  religiosa.  Presente  em  praticamente  todas

culturas  antigas,  tanto  politeístas  quanto  monoteístas,  procissões  geralmente

constituem uma abertura para os ritos oficiais, mas podem ser válidas igualmente para

rituais privados, familiares ou associativos. De qualquer maneira, os cortejos oferecem

uma visibilidade comunal  que demonstravam força e coesão.  Além disso,  o estado

espiritual de uma procissão podia flutuar consideravelmente do júbilo à seriedade, da

extravagância  à  simplicidade,  da  serenidade  ao  frenesi,  mas  sempre  carregado  de

solenidade e de um necessário grau de envolvimento dos participantes (LUGINBÜHL,

2015, p. 47-48. Tradução nossa).

Então, a procissão apresenta uma forma orgânica, cujo caminho percorrido se transforma de

forma coesa, seguindo solenidades determinadas ao mesmo tempo que permite improvisos e reações

individuais,  o que leva ao absoluto envolvimento de seus participantes.  Nesse sentindo, Fritz  Graf

afirma que 

[…] uma procissão  não  era  meramente  uma jornada  de  A à  B;  era  extremamente

importante onde A e B eram localizados, e quem estava realizando a jornada. Mas para

ser  possível  elucidar  o  propósito  de  uma  procissão,  é  necessário  considerar  não

somente a forma, mas o contexto total do ritual no qual a procissão pertence (GRAF,

1996, p. 64. Tradução nossa).

Basicamente,  uma procissão  é  composta  de  elementos  que  constituem um contexto  cúltico

maior.  Espacialidade,  pois  o  caminho  produz  espaço;  Participantes,  pois  estes  lêem  e  produzem

mensagens  e  significados;  Medialidade,  pois  há  contextos  importantes  para  transformar  o  sentido

processional;  Significado,  pois há um constante processo de significação e ressignificação (GRAF,

1996, p. 64). Stavrianopoulou ainda acrescenta que a esses elementos se deve aliar a temporalidade,

gerando  variáveis  que  precisam  ser  analisadas  individualmente  de  acordo  com  cada  fenômeno

processional  (STAVRIANOPOULOU,  2015,  p.  349).  Se  analisada  em  seu  contexto,  é  possível

identificar “a narrativa” religiosa, histórica e política de uma procissão. Por exemplo, de acordo com

Pausânias (I, 36-38) e com as estruturas identificadas no Capítulo 3, é possível identificarmos com

segurança a narrativa da procissão eleusina. 

Nesse sentido, Stavrianopoulou sintetiza que a procissão eleusina seguia o Caminho Sagrado

(ιερά οδός) com paradas programadas no santuário de Deméter e Core fora da cidade, onde a vagante
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Deméter uma vez recebeu o representante ateniense Phytalios;  seguia através da passagem sobre a

lagoa Rheitoi, cujas águas eram sagradas à Deméter; vislumbravam o palácio de Triptólemo, ancestral

de  Krokonidai;  e  avistavam a  tumba de  Eumolpos,  ancestral  da  tradicional  família  de  hierofantes

(GRAF, 1996, p. 63; PATERA, 2011, p. 124-125). Assim, a autora afirma que o curso da procissão

unificava

[…] várias mensagens em uma só narrativa englobando tanto as relações entre Atenas

e Elêusis,  quanto os mitos que cercam Deméter. Seus participantes reconstruíam as

reivindicações  territoriais  de  Atenas  sobre  Elêusis  movendo-se  sobre  as  trilhas  da

deidade errante. Marcado e interpretada pela ação ritual, uma paisagem específica para

além de  qualquer  arranjo  arquitetônico  emergia  (STAVRIANOPOULOU,  2015,  p.

354. Tradução nossa).

No entanto, de que maneira podemos estudar a procissão eleusina, interpretar seus caminhos e

identificar sua narrativa? É possível estudar sua materialidade?

O grande problema no estudo sobre a procissão antiga é que este tipo de prática ritual deixa

traços que são de extrema dificuldade para detectá-los por meio da investigação arqueológica. Seria

praticamente  impossível  saber  sobre  as  procissões  antigas  se  não  houvesse  fontes  literárias  e

iconográficas  para  elucidar  esta  questão.  No  entanto,  achados  arqueológicos  permitem  que  os

ambientes  dessas  procissões  sejam  reconstruídos  e  fornecem  informações  suplementares  sobre  os

utensílios que são empregados nessa prática. 

As rotas processionais possuem um tipo comum de estruturas ao longo das estradas,  muito

embora a distribuição espacial dos santuários seja suficiente para definir rotas processionais urbanas ou

rurais hipotéticas (LUGINBÜHL, 2015, p. 48-49).

A  organização  urbana  das  cidades  e  de  seus  espaços  cúlticos,  suficientemente

mapeados,  permite  a  reconstituição  precisa  de  uma  rota  processional,  o  que  pode

demonstrar uma série de edifícios na rota ou no ponto de destino, tais como templos,

hospedarias, tumbas, lugares de memória, anfiteatros, hipódromos etc (LUGINBÜHL,

2015, p. 49. Tradução nossa).

Enquanto só temos informações sobre o uso de instrumentos musicais, de estatuária móvel e de
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estandartes por meio da fonte literária e iconográfica, artefatos arqueológicos recuperados contribuem

com informações  adicionais  às  particularidades  regionais.  É  nesse  sentido,  portanto,  que  podemos

situar o estudo desenvolvido até aqui. 

Se  a  procissão  eleusina  é  um  elemento  chave  da  paisagem  cultual,  então  as  estruturas

arquitetônicas  e  intervenções  construídas  localizadas  ao  longo do Caminho  Sagrado  e  o  ambiente

marcado  pela  subida  e  descida  do  Monte  Poikilo,  a  passagem pela  lagoa  sagrada  de  Rheitoi  e  a

travessia por meio do rio Kefissos são as fontes materiais e naturais que constituem o cenário desta

paisagem. Nesse sentido, podemos constatar que diversos elementos aqui trabalhados, no Cap. 3 e Cap.

4,  podem compor o objeto desta  análise.  O próprio Caminho Sagrado,  cuja  rota  é  demarcada por

marcadores de fronteira, assim como diversas tumbas, precintos sagrados, locais de memória, pequenos

templos e altares são figuras que protagonizam esse ambiente. Como evidencia Pausânias (I, 36-38), há

ainda referências a lugares importantes do episódio do Rapto de Perséfone que, ao que tudo indica,

eram revisitados, o que nos leva à hipótese de que a procissão realizava ritos recordando a narrativa do

mito  eleusino.  No  Período  Romano,  a  presença  de  construções  tanto  nas  entradas  dos  santuários

eleusinos  de  Elêusis  e  de  Atenas,  nos  pontos  de  chegada  e  saída,  respectivamente,  indicam uma

prevalência  das  tipologias  arquitetônicas  que  imitam  o  Período  Clássico  e  formas  ecléticas  da

arquitetura grega, o que pode indicar que há, pelo menos indiretamente, uma exaltação da preeminência

ateniense no trajeto do culto eleusino (MILES, 2012, p.  129-140; PALINKAS, 2008, p.  277-278).

Além disso, as tipologias romanas presentes tanto nas pavimentações dos dois santuários quanto nas

construções adjacentes indicam a influência das técnicas e das ideologias romanas. Há também uma

prevalência de tumbas e monumentos ao longo do Caminho Sagrado, como lembra Pausânias (1, 36-

38) que enfatizam figuras excepcionais tanto da comunidade eleusina quanto de cidadãos atenienses.159

Seja por meio da arquitetura ou por meio de esculturas, há um teor atenocêntrico do ambiente que

permeia a narrativa da procissão eleusina,  o que pode reforçar  direta e indiretamente o caráter  do

discurso  da  preeminência  ateniense  promulgada  pelas  elites  provinciais  alinhadas  à  Roma  e  pelo

Panhellenion  (BARNARD,  2011,  p.  63).  Além  disso,  as  intervenções  construtivas  que

monumentalizam o Caminho Sagrado, tais como a ponte sobre o Kefissos e as reformas do sistema de

abastecimento  de  água  nos  santuários  eleusinos  de  Atenas  e  Elêusis,  bem como a  forte  presença

imperial  nas  relações  com  as  famílias  sacerdotais  eleusinas  evidenciado  sobretudo  pela  fonte

epigráfica,  indicam nuances bem particulares da integração do culto de Mistérios no Mediterrâneo

159 Ver item 3.2 do Capítulo 3 desta dissertação. 
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Romano. O sentido cúltico da paisagem cultual eleusina não só enfatiza o caráter ateniense diante dos

Mistérios como promulga uma potencialização das imagens evergéticas do poder social, dispostas em

construções ornamentais, construções de infraestrutura e em inscrições honoríficas. A ação evergética

toma parte no ambiente sacralizado do santuário de Elêusis e o resultado visual dessas intervenções

permeia a procissão e os demais ritos do culto eleusino.

Portanto,  há  a  construção  de  uma  paisagem  cultual  durante  as  celebrações  eleusinas

(principalmente a partir dos Grandes Mistérios), quando uma carga semântica religiosa e de encenação

mítica introduz significados cúlticos à materialidade e ao ambiente. Os ambientes são vivos, pois os

caminhos e  os  lugares  conferem diálogos entre  os  edifícios,  o  espaço natural  e  os  indivíduos que

participam  dos  rituais.  Portanto,  há  um  contexto  fortemente  ritualizado  que  segue  uma  narrativa

específica, procurando mimetizar os caminhos do mito eleusino. A Procissão eleusina é o elemento-

chave desta  abordagem e,  como mostramos,  um olhar  arqueológico  à  materialidade  por  meio  dos

caminhos da procissão pode trazer sentido às estruturas envolvidas entre Atenas e Elêusis, contribuindo

com novas maneiras de pensar a materialidade e a topografia religiosa que promoveu a vida desses

santuários.
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4.4. Conclusão do Capítulo

A abordagem  da  Arqueologia  da  Paisagem  conduziu  uma  reflexão  para  além  dos  limites

artificiais do sítio arqueológico de Elêusis, passando a incluir estruturas que estão integradas por meio

do culto de Elêusis. Para tanto, porém, tais estruturas tinham como eixo de comunicação a celebração

dos Grandes Mistérios,  que ocorriam anualmente em Boedromion do calendário ático.  A paisagem

integrada entre Atenas e seu santuário extraurbano em Elêusis por meio da Procissão eleusina tinha,

portanto, uma existência temporal delimitada, o que em nosso estudo denominamos como “paisagem

cutual-eleusina”. Seu sentido intrínseco era evidente somente durante as celebrações, quando uma série

de rituais e uma longa procissão era organizada e celebrada. Por outro lado, a celebração dos Mistérios

aqui estudada é uma celebração pan-helênica muito presente e também difundida no Período Romano,

cujo contexto de influência na Grécia é bastante complexo como vimos neste capítulo. A tradição do

evergetismo é uma questão sociopolítica primordial para compreender o processo de expansão da área

construtiva do santuário e da transformação da paisagem eleusina, sendo, portanto, um fruto do próprio

contexto do séc. II d.C., o que em nosso estudo denominamos como “paisagem evergética-construtiva”.

Tal paisagem tinha uma temporalidade linear, isto é, própria de seu contexto histórico. 

A paisagem evergética-construtiva era, portanto, percebida de maneiras distintas e específicas

de acordo com a localidade, podendo existir de diversas formas. No santuário de Elêusis existiu como

vitrine  do  poder  imperial  e  da  influência  das  elites,  tendo  se  manifestado  diretamente  nas

transformações do espaço construído (ÉTIENNE, 2004, p. 133-134). Do oferecimento de grãos e outras

benfeitorias  imateriais,  conforme  atestados  epigraficamente,  às  próprias  construções  de  edíficios,

restauros ou reconstruções, as benfeitorias foram característica marcante de forte impacto na paisagem.

É, nesse sentido, portanto que a paisagem cultual-eleusina, de temporalidade cíclica, foi possível de se

misturar  com a evergética-construtiva,  pois esta  última se “diluía” no momento de celebração dos

Mistérios, tendo seus elementos arquitetônicos como partes onipresentes nos caminhos e nos ritos do

culto. 

Diante deste entrelaçar de paisagens, o seguinte esquema simplifica o argumento deste estudo:
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Como dissemos, a paisagem cultual-eleusina tinha temporalidade cíclica e, portanto, se formava

em um momento específico do ano,  respeitando o ciclo e  calendário eleusinos.  Portanto,  deve ser

entendida  dentro  do  esquema da  paisagem evergética-construtiva.  Tal  integração de  paisagens é  o

elemento fundamental para a explicar o processo de ampliação que a área construída feita no santuário

de Elêusis no Período Romano, sobretudo a partir do séc. II d.C. 

Assim,  existe  uma  relação  dialética  entre  as  paisagens  evergética-construtiva  e  a  cultual-

eleusina. De um lado, os elementos contextuais como o ambiente da Segunda Sofística, responsável por

promover um movimento de nostalgia seletiva (sobretudo, do considerado “período de ouro”, o Período

Clássico – especialmente o séc. V a.C.), e a consequente criação do Panhellenion conduziram a um

idealismo da identidade pan-helênica, esta elaborada a partir dos preceitos e leituras feitas pela elite

intelectual grega e romana do séc. II d.C. Em nosso esquema, entendemos que este processo ocorreu

por meio de apropriações e leituras tanto de um passado conscientemente escolhido quanto de uma
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identidade pan-helênica considerada ideal. Por outro lado, há um movimento intenso de intervenções

realizadas por esta elite evergética que refletem na ação das benfeitorias e das doações realizadas no

santuário. Estas, constituídas de mensagens diluídas de propaganda (aqui no sentido estrito da palavra,

aquilo que se propaga) de uma imagem de poder, tanto de indivíduos pertencentes à família imperial

romana quanto de indivíduos pertencentes às elites mediterrânicas. Em suma, essas relações são os

mecanismos  da  paisagem evergética-construtiva  que  produz  um espaço  marcado  por  intervenções

urbanas e nos santuários extraurbanos, diluindo mensagens de influência política e social nos ambientes

construídos.

 Como chamamos a atenção anteriormente, há o ciclo da paisagem cultual-eleusina durante os

festivais eleusinos (principalmente na ocorrência dos Grandes Mistérios), quando uma carga semântica

religiosa e de encenação mítica introduz novos significados aos espaços construídos. Os ambientes são

“vivos”,  pois  os  caminhos  e  os  lugares  conferem diálogos  entre  os  edifícios  e  os  indivíduos  que

participam dos rituais.  Dentro deste  esquema,  portanto,  há um contexto fortemente ritualizado que

segue uma narrativa  específica,  procurando mimetizar  os  caminhos do  mito  eleusino.  A Procissão

eleusina é o elemento-chave deste modelo, pois é o elo entre o pequeno santuário na ágora de Atenas,

local onde os objetos sagrados são depositados e onde se reúnem os participantes dos Mistérios, e o

santuário em Elêusis, onde aqueles iniciados adentram o espaço sagrado para concluírem o culto às

deusas eleusinas.

Somando a estes elementos espaciais, naturais e decorrentes da ação humana, há também a

retomada da doação dos “primeiros frutos” (απαρχή) ao santuário e a execução de outros rituais que

compõem o  culto,  tais  como danças,  músicas,  encenações,  sacrifícios  e  banquetes.  Esta  paisagem

integrada promove um sentido cúltico aos espaços construídos pertencentes à paisagem evergética-

construtiva. É, então, constituída nessa composição de paisagens que se formam a partir de um diálogo

histórico e religioso associado ao culto.

É portanto  a  partir  desse  esquema  que  interpretamos  o  processo  de  monumentalização  do

santuário, pois a composição de paisagens produz espaço. Espaços que estão “vivos” e se comunicam.

Além disso, indicam que houve expansão do culto em Elêusis no Período Romano imperial (I a.C. - III

d.C.), o que é manifestado materialmente por meio das construções e reformas dos lugares. Por outro

lado, a escolha por formas, seja imitando um passado ideal, reproduzindo formas remetem à arquitetura

romana ou formas singulares, sugerem a presença e o jogo das forças que estão se integrando na vida

do santuário. 

148



Conclusão

A presente dissertação teve como objetivo discutir as questões arqueológicas que permeiam o

processo  de  monumentalização  do  santuário  de  Elêusis  no  Período  Romano  (sobretudo,  a  grande

expansão do espaço construtivo e da capacidade de abastecimento do santuário ao longo do séc. II

d.C.), contribuindo com a elaboração de uma interpretação fundamentada no conceito da paisagem. 

Nesse sentido, num primeiro momento demos atenção ao estado da arte sobre o santuário de

Elêusis,  englobando  desde  os  relatos  dos  viajantes  antiquaristas  dos  sécs.  XV  ao  XVII  até  as

escavações sistemáticas do sítio arqueológico em Elefsina, tal como vimos no Capítulo 2, permitiu

denotarmos  de  maneira  crítica  tanto  os  paradigmas  que  permeiam os  estudos,  próprios  tanto  dos

contextos históricos de pesquisa, quanto de suas escolhas metodológicas. Esse exercício permitiu não

só  categorizar  a  produção  bibliográfica  a  partir  de  perspectivas  de  análise,  como  identificar  uma

tendência metodológica bastante atual: a busca por análises integradas dos espaços relacionados com o

culto  de  Elêusis.  Não  a  toa,  os  estudos  mais  recentes,  como vimos,  têm apontado  para  como os

santuários de Elêusis  e do Eleusinion se relacionam por meio da procissão dos Grandes Mistérios,

sobretudo na constatada similaridade entre as formas arquitetônicas e motivos decorativos presentes em

suas construções.

A análise  integrada  é  aplicada  aqui  como  escolha  metodológica  para  interpretar  o  espaço

eleusino a partir da paisagem. Nesse sentido, o Capítulo 3 procurou não só apresentar os edifícios e

espaços  construídos,  como  discutir  as  problemáticas  arqueológicas,  pontuando  para  como  os

especialistas  buscaram por  alternativas  para  suprir  a  carência  de  dados  estratigráficos  de  contexto

arqueológico. Além disso, constatou-se que as intervenções construtivas tiveram uma concentração no

santuário de Elêusis sobretudo a partir do século II d.C., quando construções buscaram aumentar a

capacidade de abastecimento do santuário, indicando que o culto de Mistérios não só passou a abrigar

uma quantidade  maior de participantes, como o santuário se tornou um espaço de maior visibilidade

para o poder social das elites iniciadas.

Essas informações foram retomadas no capítulo seguinte, quando se buscou compreender as

particularidades  das  intervenções  construtivas  que  marcaram  o  processo  da  monumentalização

eleusina. Assim, o evergetismo construtivo, conceito historiográfico trabalhado desde o início do séc.

XX que procura entender a motivação ideológica por trás do comportamento das elites em proferir
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benfeitorias  (materiais  ou  imateriais),  ofereceu  mecanismos  adequados  para  interpretarmos  as

motivações  por  trás  das  intervenções  nos  santuários  eleusinos,  executados sobretudo por  conta  do

interesse dos imperadores romanos e das altas elites.

Dessa  forma,  portanto,  as  transformações  construtivas  nos  santuários  eleusinos  podem  ser

interpretadas  por  meio  da  interação  de  duas  paisagens:  uma evergética-construtiva  e  uma cultual-

eleusina.  A primeira,  contextual  e  de temporalidade linear,  articula  os  elementos  que permeiam as

práticas evergéticas na Grécia sob domínio romano, desde a contínua reprodução de uma nostalgia

seletiva,  caracterizada pela  apropriação e reprodução de um passado considerado ideal  pelas  elites

intelectuais, característica que se manifesta em diversos aspectos da cultura material (desde inscrições

que imitam o dialeto ático do séc. V a.C. até a imitação de formas arquitetônicas famosas como o caso

do Propileu Maior de Elêusis, dentre outros identificados); até apropriações de elementos da identidade

pan-helênica. Se, nesse sentido, o Panhellenion de Adriano é formado a partir da iniciativa imperial

com objetivo de congregar cidades gregas sob modelo de integração convergente para Atenas, Elêusis e

seus Mistérios têm um papel fundamental nesse processo. Afinal,  é a partir do surgimento de uma

paisagem cultual,  cíclica  e,  portanto,  repetida anualmente de  acordo com o ciclo  eleusino,  que os

espaços produzidos pelo evergetismo ganham também um sentido ritualizado.

150



Bibliografia

Fontes antigas

Aelius Aristides, The Complete Works, Vol. 1 and 2. Leiden: Brill, trans. BEHR, Charles, 1981-1986.

Cicero,  On the Republic. On the Laws. Translated by Clinton W. Keyes, Harvard University Press,

1928.

Dio Cassius,  Roman History,  Volume VIII. Books 61-70. Translated by Earnest Cary; Herbert B.

Forster. Cambridge/Massachussets: Harvard University Press, 1925. 

Hino Homérico à Deméter. Tradução Ordep Serra. Editora Odysseus, 2009.

Hesíodo. Teogonia: a origem dos deuses. Estudo e tradução: Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras. 

2001.

História Augusta. Vol. 1. Vidas de Adriano, Élio, Antonino Pio, Marco Aurélio, Lúcio Vero, Avídio

Cássio e Cómodo. Tradução por Cláudia A. Teixeira, José Luís Brandão, Nuno S. Rodrigues. Lisboa:

ECH, 2011.

Pausanias.  Description  of  Greece,  I,  Book  1  (Attica).  Tradução  de  W.  H.  S.  Jones.

Cambridge/Massachussets: Harvard University Press, 1954 (1918). 

Philostratus. Lives of the Sophists. Eunapius, Lives of the Philosophers and Sophists. Translated by

Wilmer C. Wright. Cambridge/Massachussets: Harvard University Press, 1921.

Vitrúvio. Tratado de Arquitetura. São Paulo: Editora Martins Fontes. 2007.

Fontes Epigráficas

CLINTON,  K.  Eleusis.  The  Inscriptions  on  Stone:  Documents  of  the  Sanctuary  of  the  two

Goddesses and public documents of the deme, Volumes Ia, Athens: The Archaeological Society of

Athens, 2005a.

___________.  Eleusis.  The  Inscriptions  on  Stone:  Documents  of  the  Sanctuary  of  the  two

Goddesses and public documents of the deme, Volumes Ib, Athens: The Archaeological Society of

Athens, 2005b.

___________.  Eleusis.  The  Inscriptions  on  Stone:  Documents  of  the  Sanctuary  of  the  two

Goddesses and public documents of the deme, Volumes II, Athens: The Archaeological Society of

Athens, 2005c.

151



Sites

THE  ATHENIAN  AGORA  EXCAVATIONS  ARCHIVE,  The  American  School  of  Classical

Studies at Athens. <http://agathe.gr>

ATTIC INSCRIPTIONS ONLINE, Europeana Eagle Project. <https://www.atticinscriptions.com/>

CORNEL  IMAGES  OF  INSCRIPTIONS  –  MYSTERY  OF  ELEUSIS, Cornell  University.

<http://www.sscommons.org/openlibrary/welcome.html#3|collections|7729443||

Cornell3A20Mysteries20at20Eleusis3A20Images20of20Inscriptions|||>

PHI GREEK INSCRIPTIONS,  A Scholarly  Tool  in  Progress  The Packard  Humanities  Institute.

Project Centers: Cornell University; Ohio State University. <http://inscriptions.packhum.org/>

TOPOS TEXT. Project of Aikaterini Laskaridi Foundation. <http://topostext.org/>

TRAVELOGUES. A  Traveler's  View.  Places,  Monuments,  People.  15th  and  20th  Century.

<http://eng.travelogues.gr/>

Bibliografia geral

ALCOCK,  S.  E.  Graecia  Capta:  The  landscapes  of  Roman  Greece. Cambridge:  Cambridge

University Press, 1993.

_______________.  Archaeologies  of  the  Greek  Past:  Landscape,  Monuments  and  Memories.

Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

______________. The Reconfiguration of Memory in the Eastern Roman Empire. In: ALCOCK, S. E;

D'ALTROY, T. N; MORRISON, K. D; SINOPOLI, C. M. Empires: Perspectives from Archaeology

and History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 323-350

ALDROVANDI, C. E.  V. Arqueologia do Ambiente Construído: uma incursão pelos fundamentos

teórico-metodológicos. In: FLORENZANO, M. B. B; HIRATA, E. F. V.  Estudos sobre a Cidade

Antiga. São Paulo: EDUSP, 2009.

ANSCHUETZ;  WILSHUSEN;  SCHEICK.  An  Archaeology  of  Landscapes:  Perspectives  and

Directions. Journal of Archaeological Research, Vol. 9, No. 2. 2001.

ANDERSON, B. Imagined Communnities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism.

Brooklyn: Verso Books, 1983. 

ALDERINK, L. J. The Eleusinian Mysteries in Roman Imperial Times, ANRW II.18.2, 1989. p. 1457-

1498.

152

http://eng.travelogues.gr/
http://inscriptions.packhum.org/


ALSTON, R; VAN NIJF, O. M; WILLIAMSON, C. G.  Cults, Creeds and Identities in the Greek

City after the Classical Age. Leuven: Peeters, 2013.

ANTONETTI, C. La Centralità  di  Eleusi nell'Ideologia Panellenica Adrianea,  Ostraka: Rivista di

Antichità, Loffredo Editore Napoli, Anno IV, n.1, Giugno, 1995. p. 149-156

ASHMORE, W; KNAPP, A. B.  Archaeologies of Landscape: Contemporary Perspectives. New

Jersey: Blackwell Publishing, 1999.

BALDASSARRI,  P.  Sebastoi  Sotéri:  edilizia  monumentale  ad  Atene  durante  il  saeculum

Augustum. Roma: G. Bretschneider, 1998.

______________.  Copia architettonica come memoria del  passato.  I  Grandi  Propilei  di  Eleusi  e  il

santuario eleusino  in  età  antonina.  In:  CORDOVANA, O.  D; GALLI,  M. (eds),  Arte e  memoria

culturale nell'età della Seconda Sofistica, Roma, 2007. p. 211-233

BARNARD, B. E.  Euergetism and Gift-Giving at Eleusis: A Case Study of Ancient Patronage

Structures. A thesis (Master of Arts) – University of Nebraska-Lincoln, Nebraska, 2011. 

BARRETT,  J.  C.  Defining Domestic  Space  in  the Bronze  Age of  Southern Britain.  In:  PARKER

PEARSON, M; RICHARDS, C.  Architecture and Order: Approaches to Social Space. London:

Routledge, 1994. p. 92

BEAUJEU, J. La religion romaine à l'apogée de L'Empire, Paris, 1955.

BELL, C. Ritual: Perspectives and Dimensions. Oxford: Oxford University Press, 1997.

BERNARDINE, M. Pek. The Sanctuary of Demeter and Kore at Eleusis in the Roman World, A

Thesis (Master of Arts), McMaster University, Ontario,1998.

BEST, J.  Religion of the Roadaways: Roadside Sacred Spaces in Attica. A thesis (Philosophy),

Bryn Mawr College, Ann Arbor. 2015

BOARDMAN,  J;  GRIFFIN,  J;  MURRAY,  O.  (orgs.).  The  Oxford  history  of  Greece  and  the

Hellenistic world. Oxford: Oxford University Press, 2001.

BOATWRIGHT,  M.  T.  Hadrian  and  the  Cities  of  the  Roman Empire. New Jersey:  Princeton

University Press, 2000.

__________________.  Further  Thoughts  on  Hadrianic  Athens.  Hesperia:  The  Journal  of  the

American School of Classical Studies at Athens, Vol. 52, No. 2, Abr.-Jun., 1983. p. 173-176

BORDNAR, E. S. J. Cyriacus of Ancona and Athens. Brussels: Latomus. 1960.

BURKERT, W. Antigos Cultos de Mistérios. São Paulo: Edusp, 1991.

____________. Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth.

153



California: University of California Press, 1986.

CAMP, J. M. The Archaeology of Ancient Athens. Connecticut: Yale University Press, 2001 (1946).

CHANDLER, R; REVETT, N.  Travels in Asia Minor and Greece. Volume 2. Oxford: Clarendon

Press. 1825. 

CHANIOTIS, A. (ed.). Ritual Dynamics in the Ancient Mediterranean: Agency, Emotion, Gender,

Representation. Franz Steiner Verlag, 2011.

CHRISTENSEN, L. B. “Cult” in the Study of Religion and Archaeology. In: JENSEN, J. T; HINGE,

G; SCHULTZ, P;  WICKKISER, B.  (ed.).  Aspects  of  Ancient  Greek Cult:  Context,  Ritual  and

Iconography. Aarhus: Aarhus University Press, 2009. p. 13-28

CHRISTOPOULOS,  M;  KARAKANTZA,  E.  D;  LEVANIOUK,  O.  Light  and  Darkness  in  the

Ancient Greek Myth and Religion. Maryland: Lexington Books, 2010.

CLINTON, K. A Family of Eumolpidai and Kerykes descended from Pericles, Hesperia: The Journal

of American School of Classical Studies at Athens, Vol. 73, No. 1 (Jan. - Mar., 2004), p. 39-57

___________. The Eleusinian Mysteries: Roman initiates and Benefactors, Second Century B.C. to 267

A.D., ANRW II, 18, 2. 1989. p. 1499-1539

___________. Eleusis from Augustus to the Antonines: progress and problems, Atti dell'XI Congresso

Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma 18-24 settembre 1997, II. 1999. p. 93-102

__________. Hadrian's contribution to the renaissance of Eleusis. In: WALKER, S; CAMERON, A.

(eds.). The Greek Renaissance in the Roman Empire. Papers of the 10th British Museum Classical

Colloquium, BIC Supplement 55, London, 1989b. p. 56-68

__________. Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries. Stockholm: Svenska

Institutet i Athen, 1992.

___________. Eleusis and the Romans: Late Republic to Marcus Aurelius. In: HOFF, M; ROTROFF,

S.  The  Romanization  of  Athens: Proceedings  of  an  International  Conference  Held  at  Lincoln,

Nebraska: 1997, p. 161-181

___________.  Stages  of  Initiation  in  the  Eleusinian  and  Samothracian  Mysteries.  In:

COSMOPOULOS, M.  Greek Mysteries: The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret

Cults. London: Routledge Press, 2003. p. 51-60

___________. The  Eleusinian Mysteries:  Roman Initiates  and  Benefactors,  Second Century B.C.  to

A.D. 267, ANRW, II.18.2, 1989, p. 1499-1539.

____________. 'A Law in the City Eleusinion concerning the Mysteries',  Hesperia: The Journal of

154



American School of Classical Studies at Athens, Vol. 49, 1980, p. 258–88.

CONSTANTINE, D.  In the Footsteps of the Gods: Travellers to Greece and the Quest for the

Hellenic Ideal. Tauris Parke Paperbacks. 2011

CORDOVANA, O. D. Forme di identità nell’età della Seconda Sofistica. In: CORDOVANA, O. D;

GALLI, M. (eds), Arte e memoria culturale nell'età della Seconda Sofistica, Roma, 2007. p. 15-22

CORTEZ, J. M. La Datación de la Expedición de los Costobocos: La Subscripción de XXII K de Elio

Aristides. HABIS, 26, 1995. p. 187-193

COSMOPOULOS,  M.  B.  Bronze  Age  Eleusis  and  the  Origins  of  the  Eleusinian  Mysteries.

Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

_______________.  The  Sanctuary  of  Demeter  in  Eleusis:  The  Bronze  Age,  Vol.  I.  Athens:

Archaeological Society of Athens, 2014a.

_______________.  The  Sanctuary  of  Demeter  in  Eleusis:  The  Bronze  Age,  Vol.  II.  Athens:

Archaeological Society of Athens, 2014b

_______________. Cult, Continuity, and Social Memory. Mycenaean Eleusis and the Transition to the

Early Iron Age. American Journal of Archaeology, Vol. 118, no. 3. 2014c. p. 401-427

____________________. Greek Mysteries: The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret

Cults, London: Routledge Press, 2005.

____________________. Lieux de Mémoire mycéniens et  la naissance des sanctuaires grecs.  Rev.

Arch., 2016. p. 251-278.

___________________. Recherches sur la stratigraphie préhistorique d'Éleusis: travaux 1995.  Échos

du Monde Classique. Classical Views. Calgary University Press, 1996

CUST, L; COLVIN, S. History of the Society of Dilettanti. London: Macmillan and Co. 1914.

DARCQUE, P. Les vestiges mycéniens découverts sous le Telestérion. BCH, 105. 1981. p. 593-605

DEUBNER, O. Zu den grossen Propyläen von Eleusis, AM, No. 62, 1937.

DIÁZ-ANDREU,  M.  A  World  History  of  Nineteenth-Century  Archaeology:  Nationalism,

Colonialism, and the Past. Oxford University Press. 2007

DILLON, M. Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece. London: Routledge. 1997

DINSMOOR,  W.  B.  The  Architecture  of  Ancient  Greece:  An  Account  of  Its  Historic

Development. London: B. T. Batsford Ltd. 1950.

DI DONATO, R.  Hierà. Prolegomena ad uno studio storico antropologico della religione greca.

Pisa: Edizione Plus Università di Pisa, 2001.

155



DOS SANTOS, R. C. C. Os mistérios órficos e eleusinos: seus significados e representações no mundo

grego. COLETÂNEA, Ano XIII, Fsc. 26. Rio de Janeiro, 2014. p. 335-350 

DOUKELLIS, Panagiotis. N. Hadrian's Panhellenion: A network of cities?. Mediterranean Historical

Review, London, Vol. 22, No. 2. 2007. p. 295-308

DODWELL, E.  A Classical and Topographical Tour Through Greece During the Years 1801,

1805 

and 1806. London: Rodwell and Martin, 1819.

DYSON, S. L.  In Pursuit of Ancient Pasts. A History of Classical Archaeology in the Nineteenth

and Twentieth Centuries. Yale University, 2006.

DRAKOTOU, I. Ιερά Οδός) se reuniam para a parte, ανατολικό τμήμα. In: KORRES, M.  Αττικής Οδού. Αρχαιου Δρομου

της Αττικης. Αττική Οδός) se reuniam para a parte: Εκδοτικος) se reuniam para a parte οικος) se reuniam para a parte Μελισσα, 2009.

DUARTE, C. W. G. Geometria e aritmética na concepção dos templos dóricos gregos. Dissertação

(Mestrado em Arqueologia), Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 2010. 

DZHIGOVA,  D. The  Building  Inscriptions  of  Eleusis  and  The  Importance  of  the  epigraphic

evidence for Reconstruction of Architectural Remains. Em: <https://www.eagle-network.eu/story/the-

building-inscriptions-of-eleusis-and-the-importance-of-the-epigraphic-evidence-for-reconstruction-of-

architectural-remains/> Acesso em: 4 de outubro de 2017.

EILERS, C. Roman Patrons of Greek Cities. Oxford: Oxford University Press, 2002.

ÉTIENNE, Roland. Athènes. Espaces urbains et histoire. Des origines à la fin du IIIe siècle ap. J-

C. Paris: Hachette Superieure, 2004. 

FAULKNER, A (ed.). The Homeric Hymns: Interpretative Essays. Oxford University Press, 2011.

FLORENZANO, M. B. B.; HIRATA, E. F. V. (orgs.).  Estudos sobre a Cidade Antiga. São Paulo:

Editora EDUSP, 2009.

FICUCIELLO, L.  Le Strade di  Atene. SATAA 4.  Scuola Archeologica Italiana di  Atene,  Atene-

Paestum: Pandemos, 2008.

FOERSTER, R. Der Raub und die Rückkehr der Persephone. Stuttgart, 1874.

FOUCART, P. Les Mystères d'Éleusis. Paris: Auguste Picard, 1914.

GAGNÉ,  R.  Mystery  Inquisitors:  Performance,  Authority,  and  Sacrilege  at  Eleusis.  Classical

Antiquity, vol. 28(2), p. 211–247.

GAUTHIER, P. Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (Ive-Ier s. av. J-C.). Suppléments au 

Bulletin de Correspondance Hellénique, 12, 1985.

156

https://www.eagle-network.eu/story/the-building-inscriptions-of-eleusis-and-the-importance-of-the-epigraphic-evidence-for-reconstruction-of-architectural-remains/
https://www.eagle-network.eu/story/the-building-inscriptions-of-eleusis-and-the-importance-of-the-epigraphic-evidence-for-reconstruction-of-architectural-remains/
https://www.eagle-network.eu/story/the-building-inscriptions-of-eleusis-and-the-importance-of-the-epigraphic-evidence-for-reconstruction-of-architectural-remains/


GIANNELI, G. I romani ad Eleusis. Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, 50. 1915. p.

319-333; p. 369-388

GIRAUD, D. The Greater Propylaia at Eleusis: a Copy of Mnesikles’ Propylaia. In:  WALKER, S;

CAMERON, A. (eds.).  The Greek Renaissance in the Roman Empire. Papers of the 10th British

Museum Classical Colloquium, BIC Supplement 55, London, 1989. p. 69-75

GRAF, F.  Pompai  in  Greece:  Some Consideration  about  Space  and Ritual  in  the Greek polis.  In:

HÄGG,  R  (eds.). The  Role  of  Religion  in  the  Early  Greek  Polis:  Proceedings  of  the  Third

Internacional Symposium on Ancient Greek Cult. Stockholm, 1996. p. 55-65

GRAINDOR, P. Athènes sous Hadrien, Cairo, 1934.

GRECO, E. Topografia di Atene: Sviluppo urbano e monumenti dalle origini all III secolo d.C.,

Tomo 1: Acropoli, Areopago, tra Acropoli e Pnice. Atene-Paestum: Pandemos, 2010.

GROS, P. L'architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire. Vol 1:

Les monuments publics. Paris: A&J Picard, 1999.

GUTZWILLER, K. A Guide to Hellenistic Literature. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.

HAMILAKIS,  Y.  The  Nation  and  Its  Ruins.  Antiquity,  Archaeology,  and  the  National

Imagination in Greece. Oxford University Press, 2007.

HELLMANN, M-C. L'Architecture grecque: Tome 2. Architecture religieuse et funéraire. Paris:

A&J Picard, 2010.

________________.  L'Architecture grecque: Tome 3, Habitat, urbanisme et fortifications. Paris:

A&J Picard, 2010.

HAMILAKIS, Y. The Nation and Its Ruins. Antiquity, Archaeology, and National Imagination in

Greece. Classical Presences. 2007.

HODDER, I. Architecture and Meaning: The Example of Neolithic Houses and Tombs. In: PARKER

PEARSON, M; RICHARDS, C.  Architecture and Order: Approaches to Social Space. London:

Routledge, 1994. p. 74-79

HÖRMANN, H. Die inneren Propyläen von Eleusis, De Gruyter, 1932.

HORNBLOW, S; SPAWFORTH, A. J. S.; EIDINOW, E. (eds); The Oxford Companion to Classical

Civilization. Oxford: Oxford University Press, 2014.

JUDEICH,  W.  Athen  im  Jahre  1395  nach  Beschreibung  des  Niccolò  da  Martoni. Athenische

Mitteilungen. 1897. p. 423-438

KELLY, J. M. The Society of Dilettanti: Archaeology and Identity in the British Enlightenment.

157



Yale University Press, 2010.

KIENAST, D. Hadrian, Augustus und die eleusinischen Mysterien,  Jahrbuch für Numismatik und

Geldgeschichte,, Vol. 10, 1959-1960. p. 61-69

KOHL,  P.  L;  FAWCETT,  C.  (ed.).  Nationalism,  politics,  and  the  practice  of  Archaeology.

Cambridge University Press, 1995.

KOKKOU-VIRIDI,  K.  Πρώιμες  Πυρεoς  Θυσι ν  στοo  Τελεστήριο  τ ς  Ελευσ νοςῶν στὸ Τελεστήριο τῆς  ̓Ελευσῖνος ῆς  ̓Ελευσῖνος  ̓Ελευσῖνος ῖνος .  Athens:

Βιβλιοθήκη τ ς) se reuniam para a parte ν Αθήναις) se reuniam para a parte Αρχαιολογικ ς) se reuniam para a parte Εταιρείας) se reuniam para a parte, vol. 185. 1999ῆς ἐν Αθήναις ̓Αρχαιολογικῆς  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999 ἐν Αθήναις ̓Αρχαιολογικῆς  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999  ̓Αρχαιολογικῆς  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999 ῆς ἐν Αθήναις ̓Αρχαιολογικῆς  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999

KORMIKIARI,  M.  C.  N.  Arqueologia  da  Paisagem. 2015.  Disponível  em:

<https://www.academia.edu/7868759/ARQUEOLOGIA_DA_PAISAGEM>. Acesso em 12 de março

de 2018.

KOUROUNIOTES, K. Ελευσίς. Όδηγός των ‘Ανασκαφων και του Μουσείου. Athens: τυπ. "Εστία,
1934.

__________________; TRAVLOS, Ανασκαφή Ελευσινός) se reuniam para a parte, Deltion, 15 (1933-1935). 

LARSON, J. Ancient Greek Cults: A Guide. London: Routledge, 2007.

LENORMANT,  L.  Monographie  de  la  Voie  Sacrée  éleusinienne  de  ses  monuments  et  ses

souvenirs. Hachette:  Paris,  1864.  Disponível  digitalizado  em  acesso  livre  pela  Universidade  de

Heidelberg:  <http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lenormant1864bd1/0001>  Acesso  em  20  de

dezembro de 2017.

______________.  Recherches archéologiques à Eleusis dans les cours de l'année 1860,  Hachette:

Paris. 1862.

LE  ROY,  J.  The  Ruins  of  the  Most  Beautiful  Monuments  of  Greece. Introduction  by  Robin

Middleton. Translation by David Britt. Los Angeles: Getty Publications, 2004 (1755).

LIPPOLIS,  E.  Eleusi,  santuario  dell'Impero, Bolletino  di  Archeologia  Online,  Volume  Speciale,

International  Congress  of  Classical  Archaeology  Meetings  between  cultures  in  the  Ancient

Mediterranean, Ministero per i Beni e le attività culturali, Roma, 2008. p. 34-46

___________. Mysteria. Archaeologia e culto del santuario di Demetra ad Eleusi, Milano: Bruno

Mondadori, 2006.

LIBERTINI, G. I Propilei di Appio Claudio Pulcro ad Eleusis, AScuola, vol. 2, 1916.

LONGFELLOW, B. 2012. Roman Fountains in Greek Sanctuaries. AJA, 116(1), p. 133–155.

________________.  Monumental  Fountains.  Roman  Imperialism  and  Civic  Patronage.  Form,

Meaning,  and Ideology  in  Monumental  Fountain  Complexes.  Cambridge:  Cambridge  University

158

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lenormant1864bd1/0001
https://www.academia.edu/7868759/ARQUEOLOGIA_DA_PAISAGEM


Press, 2011.

LUGINBÜHL,  T.  Ritual  Activities,  Processions  and  Pilgrimages.  In:  RAJA,  R;  RÜPKE,  J.  A

Companion to the Archaeology of Religion in the Ancient World. Oxford: Blackwell,  2015. p. 41-

59

MATTINGLY,  D.  J.  (ed.).  Dialogues  in  Roman  Imperialism:  Power,  discourse  and  discrepant

experience in the Roman Empire, Journal of Roman Archaeology: Supplementά ιεράary Series Number 23,

1997.

MESKELL,  L.  Archaeology  under  Fire:  Nationalism,  politics  and  heritage  in  the  Eastern

Mediterranean and Middle East. London: Routledge, 1998.

MILES, M. M. (ed.). A Companion to Greek Architecture. John Wiley & Sons Publishers, 2016.

MILES,  M.  M.  Entering  Demeter's  Gateaway:  The  Roman  Propylon  in  the  City  Eleusinion.  In:

WESCOAT,  B;  OUSTERHOUT,  R  (eds.).  Architecture  of  the  Sacred  Space,  Ritual,  and

Experience from Classical Greece to Byzantium. Cambridge, 2012. p. 114-151

________________. The Citά ιεράy Eleusinion. The Athenian Agora Volume XXXI. Results of Excavations

conducted by The American School of Classical Studies at Athens. Princeton: Princeton University

Press, 1998.

________________.  Roman  Architecture  for  Greek  Eleusis:  The  Second  Sophistic  in  Marble.  In:

MARTINEZ,  J.  M.  A;  BASARRATE,  T.  N;  DE LLANZA,  I.  R.  CIAC  Actas  XVIII  Congreso

Internacional Arqueologia Clásica, Vol. 1. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, 2014. p. 803-

805

MOMIGLIANO, A. As raízes clássicas da Historiografia Moderna. Tradução Maria Beatriz Borba

Florenzano. Bauru: Edusc. 2004 (1990).

MAUZY,  C.  A. Agora  Excavations  1931-2006:  A  Pictorial  History.  The  American  School  of

Classical Studies at Athens, 2006. p. 5-11.

MORALES,  F.  A. Atenas  e  o  Mediterrâneo  Romano:  espaço,  evergetismo e  integração. Tese
(Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 2015.

MYLONAS, G. E. Eleusis and the Eleusinian Mysteries. Princeton: Princeton University Press, 2009

(1961).

______________. Excavations at Eleusis, 1932 Preliminary Report, AJA, Vol. 37, No. 2 (Apr. - Jun.

1933), p. 271-286

_______________. The Hymn to Demeter and her Sanctuary at Eleusis. Saint Louis: Washington

159



University Studies, 1942.

MULRYAN, J. The Renaissance Mythographers. In: ZAJKO, V; HOYLE, H (ed.).  A Handbook to

the Reception of Classical Mythology. London: Wiley Blackwell. 2017. p. 59

NOACK, F. Eleusis, die baugeschichtliche Entwicklung des Heiligtums, Berlin-Leipzig, 1927.

OLIVER,  J.  H.  Documents  Concerning  the  Emperor  Hadrian, Hesperia: The  Journal  of  the

American School of Classical Studies at Athens, Vol. 10, No. 4 (Oct. - Dec., 1941). p. 361-370

___________.  Marcus  Aurelius:  Aspects  of  Civic  and  Cultural  Policy  in  the  East,  Hesperia

Supplements, Vol. 13, 1970.

ORLANDOS, A. Παραστάσεις) se reuniam para a parte κρηνων επι αγγείον, Ephem, Athens: SAA, 1916.

_____________. Ο ν Ελευσ νι ναο�ς) se reuniam para a parte τ ς) se reuniam para a parte προπυλαίας) se reuniam para a parte.  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999 ἐν Αθήναις ̓Αρχαιολογικῆς  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999  ̓Αρχαιολογικῆς  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999 ῖνος. ῆς ἐν Αθήναις ̓Αρχαιολογικῆς  ̔Εταιρείας, vol. 185. 1999 Αρτέμιδος. Διατριβα  φίλων κα  μαθητ ν ̓Ελευσῖνος ἱ φίλων καἱ μαθητῶν ἱ φίλων καἱ μαθητῶν ῶν στὸ Τελεστήριο τῆς  ̓Ελευσῖνος

π  τ  τριακοστ  πέμπτ  πετεί  τ ς  ν  τ  πανεπιστημί  καθηγεσίας  α το .  ἐπἱ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ἱ φίλων καἱ μαθητῶν ῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ἐπἱ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ῆς  ̓Ελευσῖνος ἐπἱ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. ὐτοῦ. ῦ. Athens:

Typois P. D. Sakellariou. 1921, p. 159-169

_____________. Ο έν Έλευσινι ναός) se reuniam para a parte τής) se reuniam para a parte Προπυλαίας) se reuniam para a parte Άρτέμιδος) se reuniam para a parte, Eleusiniaka, I, Athens: SAA, 1932.

OSANNA, M. Thesmophorion ed Eleusinion ad Atene: problemi topografici e cultuali.  Ostraka, 4,

1995. p. 103-118

PALAGIA, O. The Date and the Iconography of the Calendar Frieze on the Little Metropolis, Athens.

X Colloque International sur L'Art Provincial Romain, Arles, 2007.

PALINKAS, J. L.  Eleusinian Gateaways: Entrances to the Sanctuary of Demeter and Kore at

Eleusis and the City Eleusinion in Athens. A dissertation, Faculty of the Graduate School of Emory

University. 2008.

PAPANGELI, K; CHLEPA, E. Transformations of the Eleusinian Landscape Antiquities and the

Modern City. Athens, 2011.

__________________________.  Η  ανάδειξη  του  Τελεστηρίου  της) se reuniam para a parte  Ελευσίνας) se reuniam para a parte.  4ο  Πανελλήνιο

Σηνέδριο Αναστηλώσεων, Πρακτικά Τεσσαλονίκη, 2015

PARKER, R. Polytheism and Society at Athens. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

PARKER PEARSON, M; RICHARDS, C.  Architecture and Order: Approaches to Social Space.

London: Routledge, 1994.

PATERA, I. Changes and Arrangements in a Traditional Cult: The Case of the Eleusinian Rituals. In:

CHANIOTIS, A (ed.). Ritual Dynamics in the Ancient Mediterranean: Agency, Emotion, Gender,

Representation. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011. p. 119-136

PERISSATO, F. Eleusis and the Eleusinian myth in the Roman Period. In: Dialoghi sull'Archeologia

160



della  Magna  Grecia  e  del  Mediterraneo  Antico.  Atti  del  I  Convegno  Internazionale. Vol.  3.

Paestum: Pandemos, 2017. p. 683-690

____________; KORMIKIARI, M. C. N. O Panhellenion de Adriano: espaço, integração e identidade

no séc. II d.C. In: Revista Hélade, Dossiê “Etnicidade e as políticas das identidades nas Sociedade

Antigas”. Vol. 3, no. 2, Niterói: UFF, 2017. p. 8-27. Disponível em: <http://www.helade.uff.br> Acesso

em 19 de dezembro de 2017. 

PHILIOS, D. Eleusis: Her Mysteries, Ruins and Museconfirmed work scheduleum. Cyceon Tales

Publications, 2008 (1966).

PHILIOS, D. Fouilles d'Éleusis, 1882-1887. Athènes: C. Wilberg et C. Beck, 1889. 

PREKA-ALEXANDRI,  K.  Eleusis. Ministry  of  Culture  –  Archaeological  Receipts  Fund.  Athens:

Archaeological Receipts Fund Directorate of Publications, 2003. 

RAJA, R.; RÜPKE, J. A Companion to the Archaeology of Religion in the Ancient World. Blackwell

Press, 2015.

__________________. Archaeology of Religion, Material Religion, and the Ancient World. In: RAJA,

R.; RÜPKE, J. A Companion to the Archaeology of Religion in the Ancient World. Blackwell Press,

2015. p. 1-26

RAPOPORT, A. Systems of Activities and Systems of Settings. In: KENT, S. Domestic Architecture

and  the  Use  of  Space:  An  Interdisciplinary  Cross-cultural  Study. Cambridge:  Cambridge

University Press, 1990.

_____________. The Levels of Meaning in the Built Environment. In: POYATOS, F. (ed.).  Cross-

Cultural Perspectives in Non Verbal Communication. Toronto: C. J. Hogrefe, 1988. p. 317-336

_____________.  The Meaning of  Built  Environment:  A non-verbal  communication approach.

Tucson: University of Arizona Press, 1982. 

_____________. Vernacular Architecture and the Cultural Determinants of Form. In: KING, A. D.

Buildings  and Society:  Essays  on the  Social  Development of  the Built  Environment. London:

Routledge & Paul Kegan, 1980.

REDFORD,  B.  Dilettanti:  The  Antic  and  the  Antique  in  Eighteenth-Century  England. Getty

Publications, 2008.

RICCARDI, Lee A. The Bust-Crown, the Panhellenion, and Eleusis: A New Portrait from the Athenian

Agora. Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Athens, Vol.

76, No. 2, 2007. p. 365-390.

161

http://www.helade.uff.br/


ROMEO,  Ilaria.  The  Panhellenion  and  Ethnic  Identity  in  Hadrianic  Greece.  Classical  Philology,

Chicago, Vol. 97, No. 1, 2002. p. 21-40.

RÜPKE, J. Lived Ancient Religion: Questioning 'Cults and 'Polis Religion.  Rivista di Storia delle

Religioni, no. 5, Salvatore Sciascia Editore, 2011. p. 191-241

________.  Religious Agency,  Identity,  and Communication: Reflecting on History and Theory of

Religion, Journal Religion, Vol. 45, Issue 3, 2015.

SAURON,  G.  Les  propylées  d’Appius  Claudius  Pulcher  à  Éleusis:  l’art  néo-attique  dans  les

contraditions  idéologiques  de  la  noblesse  romaine  à  la  fin  de  la  République.  In:  MARC,  J-Y;

MORETTI, J-C.  Constructions publiques et programmes é dilitaires en Grèce entre le IIe siècle

av. J.-C. et le Ier siècle ap. J.-C., BCH Supp. 39, 2001. p. 267–83.

SCHWEIGER  LERCHENFELD,  A.  Griechenland  in  Wort  und  Bild,  Eine  Schilderung  des

hellenischen  Konigreiches,  Leipzig,  Heinrich  Schmidt  &  Carl  Günther,  1887.  Disponível  em:

<http://eng.travelogues.gr/item.php?view=39677> Acesso em 19 de novembro de 2017.

SIMON, E. The Festivals of Attica: An Archaeological Commentary. Wisconsin Press, 2003.

SHEAR,  T.  L.,  Jr.  Athens:  from  city-state  to  provincial  town,  Hesperia:  The  Journal  of  the

American School of Classical Studies at Athens, Vol. 50, No. 4, Out- Dez, 1981. p. 356-377.

______________. The Demolished Temple at  Eleusis,  Hesperia Supplements,  Vol.  20, Studies in

Athenian Architecture, Sculpture and Topography. Presented to Homer Thompson (1982). p. 129-212

______________. The Campaign of 1938, Hesperia, 8, 1939. p. 207-212

SMITH, M. E. Form and Meaning in the Earliest Cities: A New Approach to Ancient Urban Planning.

Journal of Planning History, Vol. 6, 1, February. p. 3-47

SOCIETY OF DILETTANTI.  The Unedited Antiquities of Attica: comprising the architecetural

remains of Eleusis, Rhamnus, Sunium, and Thoricus. London, 1833 (1817).

SOURVINOU-INWOOD,  C.  Reconstructing  Change:  Ideology  and  the  Eleusinian  Mysteries.  In:

GOLDEN, M; TOOHEY, P (eds.), Inventing Ancient Culture: Historicism, Periodization, and the

Ancient World. London: Routledge. 1997, p. 132-164

___________________. Festival and Mysteries. Aspect of Eleusinian Cult. In: COSMOPOULOS, M

(ed.). Greek Mysteries: The Archaeology of Ancient Greek Secret Cults. London: Routledge, 2003.

p. 25–49

SPAWFORTH,  Anthony  J.  S.  Greece  and  the  Augustan  Cultural  Revolution. Cambridge:

Cambridge University Press, 2012.

162

http://eng.travelogues.gr/item.php?view=39677


SPAWFORTH,  Anthony  J.  S.;  WALKER,  Susan.  The  World  of  the  Panhellenion.  I.  Athens  and

Eleusis. The Journal of Roman Studies, London, Vol. 75, 1985. p. 78-104.

_________________________; WALKER, Susan. The World of Panhellenion. II. Three Dorian Cities.

The Journal of Roman Studies, London, Vol. 76. 1986. p. 88-105.

SPON, Jacob. Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant, fait aux années 1675-1676, vol.

ΙΙ, Lyon, Chez Antoine Cellier le fils, 1678.

STAVRIANOPOULOU, E. The Archaeology of Processions. In: RAJA, R; RÜPKE, J. A Companion

to the Archaeology of Religion in the Ancient World. Oxford: Blackwell,  2015. p. 349-361

THOMPSON, H. Activities in the Athenian Agora: 1959. Hesperia, Vol. 39, no. 4, 1960. p. 334-338

TOWNSEND, R. F. The Roman Building of the Philon's Porch and the Telesterion at Eleusis. Boreas,

10, 1987. p. 97-106

TRAVLOS, J. The Pictorial Dictionary of Ancient Athens. New York: Hacker Art Books, 1980.

___________. Bildlexikon zur Topographie des Antiken Attika. Deutsches Archäologisches Institut,

1988.

___________. The Topography of Eleusis. Hesperia, 18, ASCSA,1949, p. 139-147

TRIGGER, B. História do Pensamento Arqueológico.  Tradução Ordep Serra. São Paulo: Editora

Odysseus. 2004. 

UMHOLTZ, G.  Royal Patronage of  Greek Architecture as  an Instrument for Foreign Policy,

Volume 2. California: University of California, 1994.

WALLACE-HADRILL, A.  Rome's Cultural Revolution. Cambridge: Cambridge University Press,

2008.

WHELER, George. A Journey into Greece in Company of Dr. Spon of Lyons. In six books. London,

William Cademan, Robert Kettlewell and Awnsham Churchill, 1682.

VERNANT, J-P. Mito e Religião na Grécia Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2009 (1990).

VEYNE, P. Bread and Circuses: historical sociology and political pluralism. Victoria: Abebooks,

1976.

VINGOPOULOU, I. Sources. The Antiquities of Athens from James Stuart and Nicholas Revett.

In: TRAVELOGUES, A Traveller's Guide. Disponível em: <http://eng.travelogues.gr/collection.php?

view=183>. Acesso em 21 de novembro de 2017.

VLIZOS, S (edited by).  Athens during the Roman Period: Recent Discoveries,  New Evidence.

Athens: Mouseio Benaki, 4th Supplement, 2008.

163

http://eng.travelogues.gr/collection.php?view=183
http://eng.travelogues.gr/collection.php?view=183


ZAJKO,  V;  HOYLE,  H  (ed.).  A  Handbook  to  the  Reception  of  Classical  Mythology. Wiley

Blackwell. 2017.

ZIRO, D. Ελευσις.´Η Κυρια Εισοδος του ιερου τις Ελευσινος. Αθηνας Αρχαιολογικης Εταρειας, 120.

ΑΘΗΝΑΙ, 1991

ZUIDERHOEK,  A.  The  Politics  of  Munificence  in  the  Roman  Empire:  Citizens,  Elites  and

Benefactors in Asia Minor. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

_______________. Oligarchs and Benefactors. Elite demography and euergetism in the Greek East of

the Roman Empire. In: VAN NIJF, O. M; ALSTON, R. Political Culture in the Greek City after the

Classical Age. Peeters, 2011. 

164


