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Resumo: O artigo visa a analisar as ligações entre o santuário de Deméter e Core, 

localizado em Corinto, e a vida cotidiana dos agricultores e das mulheres que habitavam 

a cidade durante os séculos VII e VI a.C. Buscamos compreender a importância deste 

local destinado a um culto de caráter agrícola para a pólis coríntia, que, naquele 

momento, estava sofrendo mudanças econômicas e sociais relevantes, tais como a 

urbanização e a expansão de suas relações comerciais. Desejamos demonstrar que as 

práticas ali realizadas ultrapassavam a dimensão religiosa, manifestando-se também na 

esfera política. 
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Abstract: The article intends to analyze the connections between the sanctuary of 

Demeter and Kore situated in Corinth and the daily life of the farmers and women that 

inhabited the city during the VII century BC. Our aim is to comprehend the importance 

of this site destined to an agrarian cult for the Corinthian polis, which in that moment 

was living relevant economic and social changes. We desire to demonstrate that the 

practices that took place there surpassed the religious dimension, manifesting 

themselves in the political environment as well. 
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O antropólogo Marc Augé pensa na categoria de lugar com um olhar voltado 

para o trabalho etnográfico. O espaço, para ele, exprime a identidade da comunidade: a 

origem daqueles que a compõem pode ser diversa, mas o lugar os faz unidos. A 

constituição dos lugares e a organização do espaço fazem parte das práticas tanto 

individuais quanto coletivas de uma sociedade: pensar a questão espacial é também 

pensar e relacionar os problemas das identidades individuais e coletivas (AUGÉ, 2010: 

50-51).  

A noção de lugar antropológico é específica: não basta a comunidade ter a 

ciência de que aquele local é significativo para ela, é também preciso que os outros que 

estão ―de fora‖ entendam seu significado. Nesses lugares, a memória está se atualizando 

constantemente, de forma que os indivíduos não lhe atribuem significado somente por 

ela, pelo passado, mas sim pelas práticas do momento presente. 

Assim temos, segundo Augé, a definição de lugar antropológico:  

Reservamos o termo lugar antropológico àquela construção concreta 

e simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das 

vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos 

aqueles a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto 

que seja. (...) o lugar antropológico é, simultaneamente princípio de 

sentido para aqueles que o habitam e princípio de inteligibilidade para 

quem o observa.‖ (AUGÉ, 2010: 51). 

 São três as suas características: é identitário, pois a maneira com a qual os 

indivíduos e o grupo comunitário se ligam ao espaço faz com que assumam ou não 

certos atributos e características; é relacional, pois a vivência do espaço estabelece 

relações individuais ou coletivas e, por fim, é histórico, uma vez que o lugar está sendo 

vivenciado e nele as pessoas estão fazendo história (AUGÉ, 2010: 54).  

 Entendemos que o santuário dedicado à Deméter e à Core em Corinto se 

caracteriza, no contexto dos séculos VII e VI a.C, como um local que é identitário, 

histórico e relacional, sendo necessário o estudo de seu espaço e das práticas ali 

realizadas para compreendermos mais profundamente como ocorria a vida cotidiana dos 

agricultores e principalmente das mulheres dessa pólis. 



 
 

74 

Plêthos, Vol. 1, 2011 

CORINTO DURANTE OS SÉCULOS VII E VI a.C. 

Pausânias dedica o segundo livro da Periégesis Helládos (Descrição da Grécia) à 

descrição da geografia, hábitos e costumes da pólis dos coríntios. Segundo o viajante, o 

nome Corinto deriva de um filho de Zeus. Eumelus, um dos membros da família dos 

Baquíades, teria relatado que Épira, filha do deus Oceano, habitara a região, tendo 

Marathon, filho de Epopeus e descendente do deus Hélio, fugido para lá. Há, ainda, o 

mito da disputa entre Hélio e Posêidon pelo controle de Corinto, o que teria ocasionado 

o domínio do primeiro sobre a parte alta da cidade (Acrocorinto) e do último sobre o 

Istmo e suas partes adjacentes (PAUSANIAS, II.1.1).Vemos, portanto, a ligação dos 

Baquíades ao culto de Hélio e a fundamentação de sua posição social privilegiada pela 

religião. Tal génos governou Corinto entre os séculos VIII e VII a.C.
15

 

 J.G. O´Neill afirma que os Baquíades eram aristocratas cuja riqueza se baseava 

na terra, repudiando as trocas comerciais (O´NEILL, 1930: 119), o que nos parece 

bastante exagerado, uma vez que tais atividades são fundamentais para o abastecimento 

da pólis. Ocorre que, como seu poder se dava pela propriedade agrária, a economia se 

fixava na produção agrícola, especialmente da oliveira e do trigo, como as demais póleis 

gregas. De fato, Estrabão afirma que os Baquíades ―colheram o fruto do comércio‖ 

(STRABON, VIII, 6, 2), no que foram seguidos pelos Cipsélidas. No século VIII a.C.,  

tem início o processo de colonização grego, e Corinto funda as póleis de Siracusa (na 

Sicília) e Corcira (no mar Jônico). Tais expansões são possíveis graças à existência de 

um poder centralizado que financiou o processo associada à posição geográfica 

privilegiada do Istmo, bem como pelo progresso das técnicas de navegação.
16

 Durante 

esse período, a economia coríntia começa a  transformar-se, passando de uma 

comunidade calcada na exploração rural para uma cujo fundamento econômico se 

encontra no artesanato, na navegação e no comércio.  

                                                 
15

 De acordo com Maria Théophilopoulou, a cronologia do período baquíade começa no início do século 

VIII e termina por volta de 600 a.C., quando ocorre a ascensão dos Cipsélidas. Cf. 

THÉOPHILOPOULOU, 1983: 35. 
16

Tucídides menciona que Corinto foi a pólis na qual se construíram as primeiras trirremes – triéres em 

grego, embarcações  que possuíam três níveis, o que permitiu o maior uso de remadores em um menor 

espaço, garantindo a velocidade da navegação. 
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Para sustentar seu poder, os Baquíades apoiaram-se amplamente na religião. 

Essa família promoveu a urbanização de Corinto, e esse processo é permeado pela 

construção de santuários (POLIGNAC, 1996: 37-38), o que influencia na confecção da 

identidade comunitária através da celebração de ritos e adoração de deuses e heróis que 

refletem a realidade econômica e social do grupo. Acreditamos que os santuários eram 

cruciais para o entendimento da espacialidade da cidade e para a promoção da 

integração da comunidade cívica em gênese. Assim, no contexto vivenciado por Corinto 

no Período Arcaico, é imperativo para a afirmação do poder do génos dos Baquíades a 

construção de templos e santuários que reflitam os seus ideais para a pólis dos coríntios 

e sua ocupação do território. Percebemos que nesse período há a promoção dos cultos a 

Hélios na acrópole, Deméter e Core em Acrocorinto e o de Apolo na colina de Apolo. 

Todos eles estão ligados à arché - poder- dos Baquíades (LIMA, 2008: 47). Trata-se de 

cultos solares, promotores da fertilidade e da agricultura, relacionados com a chóra, ao 

espaço rural. Quando da ascensão da tirania dos Cipsélidas, o culto a Hélio perderá a 

primazia para aqueles de caráter urbano, especialmente o de Afrodite, ligado ao ideal de 

xenía – hospitalidade, representando a ascensão de um novo grupo social, os 

comerciantes.
17

 

A RELIGIÃO CÍVICA 

A religião helênica era uma ―religião da tradição‖. Segui-la era parte do ―ser 

grego‖. As narrativas mitológicas são aprendidas ainda na infância, o que contribui para 

a forma como os gregos imaginavam o divino. Não se participava dos cultos por 

motivos puramente pessoais, mas se exercia nesses o papel que lhe fora atribuído pela 

pólis, podendo esse ser de magistrado, cidadão, parte integrante de uma família, fratria 

ou dêmos, consagrando a ordem coletiva e os segmentos que a construíam (VERNANT, 

2006: 7-8).  

 Crer nos deuses também significava estabelecer relações com os mesmos, ter 

com eles uma prática ―política‖, ou seja, incluir-se e incluí-los na comunidade. Ser 

cidadão implica tanto a participação nos festivais e nos templos quanto nos tribunais e 

                                                 
17

 Ver nota 15. 
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assembleias (SISSA; DETIENNE, 1990: 181). Assim, acreditar nos deuses faz parte da 

cidadania helênica, o seu contrário significa excluir-se do grupo social. A impiedade é 

vista como um delito público, não honrar o panteão é lesivo à pólis e à própria pessoa. 

Lembremos de Sócrates que, de acordo com as informações que chegaram até nós de 

seu julgamento, foi condenado por não prestar culto aos deuses de Atenas. 

 As mulheres exerciam seu papel cívico-religioso na cidade e entravam em 

contato com os deuses por meio dos rituais que lhes eram incumbidos pela coletividade, 

entre os quais aqueles em honra à Deméter e à Core. A presença das duas deusas na 

pólis dos coríntios durante o período arcaico, como já mencionamos, se coaduna com a 

valorização dada pela tirania dos Baquíades aos cultos de caráter solar e agrários, de 

forma a promover a fertilidade tanto dos campos quanto das pessoas.  

As festas se apresentam como uma das melhores formas de visualizar as esposas 

como parte ativa na sociedade. Ao participarem delas, agiam em público e em prol da 

comunidade. Os festivais constituíam um dos canais de participação cívica das esposas, 

proporcionando um convívio mais íntimo entre elas e permitindo a formação de redes 

sociais informais (LESSA, 2004: 125-127).  

É possível afirmar que as festas em honra à Deméter ocorriam em todo o mundo 

grego, e como o culto a deusa, as origens dessas são bastante antigas, e possuíam elos 

com a vida das mulheres e dos agricultores. A importância das festas à deusa está em 

seu caráter agrário. Os cereais eram a base da economia do Mediterrâneo, e seu 

armazenamento não se dava de forma prática, tal como ocorria com o vinho ou o azeite. 

Assim, para os helenos, o cultivo e a estocagem do trigo e outros gêneros influenciavam 

diretamente sua vida. A perda destes produtos poderia acarretar carestia e fome (COLE, 

2000: 136).  
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AS TESMOFÓRIAS 

As Tesmofórias são, em suma, uma festa de origem agrária que será acolhida 

pelo espaço urbano, sendo a forma do culto a Deméter mais comum no mundo grego.
18

 

Por ser restrito às mulheres bem-nascidas e casadas, isto é, às esposas dos cidadãos, não 

há um consenso sobre os detalhes que a permeavam. Aos homens cabia custear as 

despesas da festa, sendo-lhes interditos a participação e o conhecimento sobre o modo 

como os rituais eram executados. O fato de as praticantes deverem guardar segredo 

sobre os ritos também impediu que uma descrição mais pormenorizada fosse conhecida. 

Seu objetivo era promover a fertilidade, não apenas a agrícola, mas também a humana. 

As informações que temos sobre o que ocorria durante a celebração do festival 

chegaram até nós pela obra de Luciano de Samósata, que descreveu algumas festas 

religiosas gregas durante o governo de Marco Aurélio em Roma. 

Quanto à sua celebração, o calendário era variável, ocorrendo em diferentes 

datas, dependendo da pólis. Em Atenas, ocorria durante o mês Pyanépsion – 

aproximadamente outubro, no nosso calendário – próxima à chegada do inverno. Em 

Delos, era celebrada no mês Metageitnion, durante o verão. Em Taso, a festa era 

celebrada durante o Hecatombaion, o primeiro mês do ano, que corresponde a 

julho/agosto do calendário gregoriano. Na maioria das póleis onde era celebrada, a festa 

durava três dias, sendo que nos dias anteriores havia alguma preparação, tal como a 

abstenção de sexo, mas na Sicília, por exemplo, sua duração era de dez dias (COLE, 

2000: 135). 

                                                 
18

 No que tange às Tesmofórias, encontramos nos textos da Antiguidade algumas referências (Pausânias, 

Plutarco, Diógenes Laércio, Ateneu de Naucratis, Estrabão, Heródoto, entre outros) a essa forma de culto, 

especialmente ao modo como ele era celebrado em Atenas no Período Clássico. Sabemos, contudo, que o 

festival ocorria em póleis como Esparta, Abdera, Mileto, Tebas, Halimo, Éfeso, Driméa (na Fócida), 

Agrigento, Siracusa, Eritreia (na Eubeia), Tasos, Delos, Trezena, Mégara, Hermione, Mitilene, na Sicília 

e outras cidades da Magna Grécia, bem como em Corinto, objeto deste estudo. Sobre sua origem, 

Heródoto afirma que foi trazida do Egito pelas Danaides, as filhas de Dânao, sendo celebrada pelas 

mulheres pelásgias. Caiu em desuso após a invasão dória, sendo preservada pelos habitantes da Arcádia 

(HERODOTE, II.II, 171). O nome do festival pode ser referência a um dos epítetos de Deméter – 

thesmophóros- ao qual já nos referimos antes e, segundo Diodoro Sículo, comemora o estabelecimento 

das leis e da regularização da vida civilizada, o que era associado ao fato de Deméter ter ensinado a 

humanidade a plantar e a colher (DIODORUS SICULUS. VIII, 5, 5, 2).  
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Infelizmente, há pouca informação sobre o culto à Deméter em Corinto nas 

fontes escritas da Antiguidade, o que nos faz concentrarmo-nos no material 

proporcionado pela Arqueologia, bem como nas descrições da festa conforme eram 

celebradas em outras póleis. Nas escavações das salas de banquete, realizadas no 

santuário de Deméter e Core em Corinto, foram encontrados vestígios de trigo, cevada, 

lentilhas, ervilhas e outras vagens, uvas, romãs, figos, restos de leitões tanto assados 

quanto crus, bem como espinhas de pequenos peixes e ouriços, o que intrigou os 

arqueólogos, para quem os figos, romãs e uvas sugerem que era celebrado no santuário 

um festival, que ocorria no fim do verão, próximo à chegada do inverno (BOOKIDIS, 

2003: 225). Acreditamos que esse festival possa ser o das Tesmofórias coríntias, que ali 

seriam realizadas, visto a comparação com as datas em que essa festividade ocorria em 

outras póleis. 

No primeiro dia do festival, ánodos (ascensão), ocorria a procissão rumo ao 

local de realização da festividade. Durante os três dias de festa, as mulheres 

permanecem acampadas em abrigos dentro do espaço aberto do thesmophoríon. Durante 

o segundo dia da festividade, nesteía, as mulheres jejuavam para lembrar a tristeza de 

Deméter durante a ausência de Core. O terceiro e último dia era denominado 

Kalligéneia, que significa ―a deusa do belo nascimento‖. Eram realizados sacrifícios e 

um grande banquete para as mulheres, pondo fim ao jejum do segundo dia. 

  Fábio Lessa, seguindo Marcel Detienne e R. Parker, afirma que esse dia tinha 

por interesse o nascimento de crianças saudáveis (LESSA, 2004: 199). A mensagem do 

festival estaria, portanto, endereçada às mulheres – gynaîka – respeitáveis que deveriam 

cumprir sua função de gerar filhos, futuros cidadãos, devendo ser ―contidas e puras‖. A 

participação nas Tesmofórias, portanto, não simbolizava um rompimento completo com 

o ideário feminino da reclusão, recato e procriação, mas permitia às mulheres maior 

conscientização de sua importância para a sobrevivência e reprodução da sociedade. A 

religião era um elemento que permitia às mulheres participação ativa na vida pública. 

Acreditamos que em Corinto os rituais fossem muito parecidos com os praticados em 

Atenas durante a celebração das Tesmofórias, e que, na ocasião, as mulheres coríntias 
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reforçavam seu papel de cidadãs, também responsáveis para a manutenção da 

continuidade da pólis. 

O SANTUÁRIO DE DEMÉTER E CORE NA ÁSTY DE CORINTO 

Uma das características mais marcantes dos santuários é sua configuração como 

local de comunicação entre os homens e os deuses, o que ocorre por mediação, que são 

os sacrifícios, libações, festas, oferendas e consultas oraculares. Assim, como são 

lugares de ligação entre os homens e os deuses, podemos dizer que os santuários são 

também locais de comunicação entre as pessoas da comunidade. Ao participarem das 

festas, da comensalidade, ao fazerem ofertas aos deuses, os indivíduos reforçavam não 

somente os laços religiosos, mas também os sociais. Pessoas dos mais diversos estratos 

sociais se encontravam nos templos, convivendo por alguns momentos, trocando 

experiências e travando novos contatos. Eram também lugares onde as pessoas se 

informavam, pois neles havia toda a sorte de inscrições, desde a contabilidade do 

templo a leis religiosas e mesmo as leis comuns. Portanto, eram também locais 

políticos, uma vez que os textos legislativos eram gravados na parte exterior dos 

edifícios, em seus muros, estando à disposição de todos (COULET, 1996: 64-65). 

 A escolha dos sítios para a construção dos santuários era também influenciada 

pela organização social da comunidade, a função da divindade e as demandas dos rituais 

a ela associados (COLE, 2000: 135). No que concerne aos santuários e templos 

dedicados à Deméter, os locais escolhidos para sua construção geralmente envolvem 

interesses agrícolas. Os ritos associados à deusa geralmente requisitavam que o lugar 

apresentasse características da esfera rural, bem como de isolamento. Mesmo quando 

construídos dentro dos muros da cidade, a aparência de sua área de entorno era 

bucólica.
19

 Do santuário a Deméter e Core em Acrocorinto era possível visualizar a 

ágora e seus edifícios ao longe. Contudo, o prédio em si está em um sítio 

consideravelmente distante do centro e provavelmente dava vista à chóra da cidade 

(COLE, 2000: 150). 

                                                 
19

 Susan Cole identifica três padrões para a localização dos santuários onde aconteciam o culto a Deméter: 

eles poderiam situar-se dentro dos muros da cidade, fora desses ou nos limites do território políade 

(COLE, 2000: 143). 
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O santuário dedicado à Deméter e Core em Corinto foi descoberto numa das 

escarpas de Acrocorinto (a acrópole da cidade, onde se situavam os principais templos) 

graças às descrições presentes na obra de Pausânias pela American School of Classical 

Studies At Athens, estando dentro dos muros da cidade, o que se coaduna com as 

características dos edifícios erigidos em honra à deusa durante o Período Arcaico, pois 

as escavações recentes demonstram que nas cidades mais antigas da Grécia os 

santuários a Deméter se encontravam dentro da parte murada da pólis (COLE, 2000: 

142).  

Segundo os dados arqueológicos ali coletados, teve nos séculos VI a IV a.C seu 

período de esplendor, com o maior volume de atividades. O sítio parece ter sido, 

durante o Período Micênico (século XIII a.C.), uma fazenda, mas as evidências do 

início de atividade religiosa no local (dois depósitos votivos que foram encontrados 

repletos de figuras femininas em terracota) datam do início do século VII a.C. Com o 

passar dos anos, foram construídos mais prédios, fossas sacrificiais e uma área teatral 

cortada em pedra (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 10-11).  

Acreditamos que tais ampliações na área construída do santuário demonstram a 

popularidade do culto a Deméter e Core em Corinto, tanto no período da aristocracia 

baquíade quanto nos anos posteriores, quando a cidade se caracterizou pelo exercício da 

atividade comercial. Mesmo com a ampliação do comércio e o favorecimento do culto 

de Afrodite, Deméter e Core continuaram gozando de grande apelo junto às mulheres 

coríntias, o que significa, a nosso ver, que os cultos agrários continuaram com uma 

considerável importância em Corinto, embora aqueles ligados à esfera urbana 

possuíssem uma evidência bem mais ampla.  

As parcas informações que temos sobre a presença de Deméter e Core na pólis 

coríntia são de trechos das obras de Diodoro Sículo, Plutarco e Pausânias. O primeiro 

menciona as duas deusas, ao relatar a expedição de Timoleon, que partiu de Corinto em 

direção à Sicília, em 345-344 a.C. Segundo Diodoro, as sacerdotisas do santuário de 

Deméter e Core tiveram um sonho no qual as duas deusas diziam que iriam com 

Timoleon em sua expedição para a Sicília. Durante a sua jornada até a ilha, seu guia foi 
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uma tocha que flamejava pelo céu. Timoleon dedicou sua melhor nau a elas e a nomeou 

―A nau sagrada de Deméter e Core (DIODORUS SICULUS, 16, 66, 5). Plutarco conta a 

mesma história, mas em sua versão a nau é consagrada às deusas antes da viagem à ilha 

italiana (PLUTARQUE, IV, 7. I). Apesar de essas duas passagens não fazerem nenhuma 

referência às atividades do santuário, informam-nos que, pelo menos durante o século 

IV a.C., as deusas eram servidas por sacerdotisas (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 2). 

Algumas estátuas em terracota representando sacerdotisas foram achadas no templo e 

datam dessa época. Imaginamos que desde o Período Arcaico o culto a Deméter e Core 

tenha sido executado por mulheres. De fato, analisando as figuras e estátuas em 

terracota que foram achadas no templo, nenhuma representa sacerdotes do sexo 

masculino.  A presença da tocha, objeto associado às duas divindades, acreditam os 

arqueólogos, também sugere que no santuário eram executados ritos noturnos e 

relacionados com os Mistérios (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 2).   

No que tange ao século VII a.C., as escavações revelaram que o centro de culto 

do santuário naquela época se encontrava na base da escarpa rochosa da montanha, em 

um terraço situado acima das salas de banquete. Neste local foram encontrados uma 

grande concentração de oferendas votivas, cinzas e ossos de porcos e leitões e, ainda, 

um porco em terracota, provavelmente oferecido por alguém sem condições materiais 

para arcar com o sacrifício de um animal verdadeiro (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 

18). 

Durante o Período Arcaico, o santuário consistia em um terraço inferior (Lower 

Terrace) e um terraço médio (Middle Terrace). Outras ampliações na arquitetura do 

templo foram feitas durante os períodos Clássico, Helenístico e Romano, como a 

construção de um terceiro terraço. Apesar de as primeiras oferendas votivas encontradas 

no santuário remontarem ao século VIII a.C., as ruínas do terraço inferior foram 

construídas em um período posterior, e somente poucos artefatos podem ser datados 

dessa época. Durante o século VI a.C., ocorriam nesse espaço banquetes após os rituais. 

Todavia, não foi possível localizar onde eles aconteciam no século anterior. Nesse 

período, houve muitas ampliações no santuário, sendo construídos mais quinze 

ambientes para a prática do banquete (BOOKIDIS; STROUD, 1987a, 18). 
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Os arqueólogos creem que o terraço inferior tenha sido construído durante a 

primeira metade do século VI a.C., sendo que os primeiros objetos votivos ali 

encontrados datam do século VIII a.C. (taças, tigelas, pratos). Os itens encontrados 

nestas salas de banquete do terraço inferior estão incompletos e fragmentados. Isso pode 

significar que, durante o início do Período Arcaico, os ritos eram executados ao ar livre, 

tal como nas epopeias homéricas, em que, após os sacrifícios, se comia ao redor do 

altar. Mas, a partir do VI século a.C., a ampliação do terraço inferior, reservado então 

para as salas de banquete, demonstram, pela regularidade da construção, que se tratava 

de um culto organizado. De fato, as reminiscências das paredes demonstram que as 

salas do terraço inferior foram erguidas rapidamente, do que podemos inferir que assim 

ocorreu devido à prática dos banquetes naquele local já estar bem estabelecida.  

Quanto ao terraço médio, sua estrutura difere muito daquela do terraço inferior, 

tanto no uso do edifício quanto em achados arqueológicos. No segundo, predominavam 

os objetos para a refeição comunal, enquanto no primeiro foram encontrados objetos 

votivos em grande número. Apesar de sua construção datar do Período Arcaico, no local 

foram encontrados objetos dos Períodos Micênico, Geométrico e Protogeométrico. São 

eles fíbulas, um anel e fragmentos de cerâmica. É pelos achados desse terraço que 

sabemos que o santuário começou a ser erigido e estava em pleno funcionamento no 

princípio do século VII a.C, pois há bandejas e telhas em terracota, bem como vestígios 

de um edifício anterior, datando talvez do início do século VII a.C (BOOKIDIS; 

STROUD, 1987a: 53-54). Ainda foram encontrados dois depósitos de cerâmica votiva 

remontando ao VII século. Assim, apesar das ruínas do edifício do terraço médio serem 

do VI século, há testemunhos de que naquele local, durante o século VII a.C., havia uma 

outra construção que era reconhecidamente utilizada como templo religioso. Os 

sacrifícios eram realizados em uma pequena plataforma de pedra presente no jardim 

central desse terraço (BOOKIDIS; STROUD, 1987a: 63). 

Através dos achados, procuramos informações que nos permitam compreender 

como ocorriam as práticas sociais naquele local. Três aspectos dos objetos votivos se 

destacam: o tamanho modesto, sua origem local e a quantidade numerosa. Entre os mais 

abundantes, têm-se vasos em miniatura, entre eles kálathoi, hydríai, kraterískoi e 
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bandejas com cereais). Geralmente, os santuários à deusa se localizavam perto de fontes 

ou rios, mas o de Acrocorinto não possuía recursos hídricos naturais próximos, talvez 

esse também seja um dos motivos pelos quais tantas hydríai eram ofertadas 

(BOOKIDIS; STROUD, 1987a: 63).  

Entre as oferendas votivas, ainda se encontram figuras femininas de pequeno 

tamanho carregando tochas e usando pólos -espécie de chapéu achatado usado em 

rituais, porcos em argila e bonecas do mesmo material, bem como líkna – peneiras para 

grãos-, com representações de pães, bolos e frutas, também em terracota. Tabletes de 

chumbo contendo maldições endereçadas a mulheres foram achados enterrados no solo 

do santuário, o que reforça a ligação de Deméter e Perséfone com o mundo dos mortos. 

Nancy Bookidis, arqueóloga responsável pela escavação do templo, acredita que, uma 

vez que a maioria dos artefatos foi manufaturada nas oficinas coríntias, os festivais e os 

mistérios de Deméter e Perséfone em Acrocorinto possuíam um apelo local, 

especialmente entre as camadas menos abastadas da (BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 

16).  

Também foram encontrados objetos em metal, joias e espelhos, que deviam 

pertencer ao tesouro do santuário. Susan G. Cole afirma que, ao compararmos o culto a 

Deméter entre as diferentes póleis, não apresenta ele grandes variações. A grande 

quantidade de objetos modestos encontrados nos santuários a Deméter indicam que os 

ritos eram praticados pelas mulheres locais, não estando reservados a pequenos grupos e 

famílias que detinham direitos exclusivos, como acontecia com os sacerdotes e 

sacerdotisas em Elêusis (COLE, 2000: 132). Isso corrobora a afirmação de Bookidis 

sobre o apelo que o culto a Deméter tinha junto às mulheres coríntias e a nossa tese de 

que se tratava de ritos populares, que auxiliavam a construir a identidade cidadã de suas 

celebrantes. A arqueóloga acredita que no santuário eram celebrados, ainda, fora as 

festividades comuns a Deméter, os Mistérios, ajudando assim a acalmar a ansiedade 

sobre a vida e o post mortem para os iniciados, tal como ocorria em Elêusis 

((BOOKIDIS; STROUD, 1987b: 8). 
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Durante a celebração das Tesmofórias, as mulheres rompem com o 

comportamento desejado pela pólis, abstendo-se da companhia de suas famílias de 

modo a promover sua fertilidade. Os mistérios eleusinos proporcionam a seus iniciados 

(que podem ser escravos ou cidadãos, desde que falem grego e não tenham cometido 

homicídio) um sentimento de maior proximidade com o divino,  a certeza de uma vida 

melhor tanto nesta quanto em outra vida. Isócrates, em seu Panegírico, fala dos 

presentes que Deméter oferece à humanidade: os frutos da terra e seus ritos sagrados, 

que inspiram aos iniciados esperanças quanto ao fim da vida e à eternidade 

(ISOCRATE, Discours., IV, XXVIII) .  

Lembremos as características do lugar antropológico tal como foram descritas 

por Marc Augé: é identitário, é relacional e histórico. Recordemos ainda que nele se 

constrói e se propaga a identidade social. Defendemos que o santuário dedicado a 

Deméter e Core em Corinto era, no contexto do Período Arcaico, um lugar 

antropológico porque permitia às mulheres, especialmente as menos abastadas, 

colaborarem para a prosperidade da cidade, em um período em que ela se estava 

estabelecendo como comunidade cívica. Aquele local já tinha sua importância religiosa 

reconhecida desde o Período Micênico, o que percebemos pela presença de fragmentos 

de cerâmica e joias, que acreditamos serem objetos votivos. 

Apesar da ênfase nos cultos urbanos após o génos dos Cipsélidas ter ascendido 

ao poder, vemos que os cultos agrários não perderam de todo a sua importância: o 

santuário sofreu ampliações durante o VI século, o número de oferendas encontradas ali 

é volumoso. Dioniso era outra divindade importante para o santuário em questão e para 

a pólis dos coríntios, bem como Hélio, o que demonstra a importância dos cultos 

ligados ao campo. Eles eram vistos como cruciais para a manutenção da vida humana, 

pois despertar a ira desses deuses poderia trazer carestia. E no que tange a garantir a 

continuação da cidade, seja gerando filhos cidadãos, seja realizando os ritos necessários 

para agradar aos deuses responsáveis pela fertilidade, o santuário a Deméter e Core em 

Acrocorinto e as mulheres coríntias cumpriam parte dessa função. 
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CONCLUSÃO 

 Apesar de vários autores atestarem a perda de importância dos cultos solares e 

agrícolas em Corinto após a ascensão da tirania cipsélida no século VI a.C, vemos que 

as camadas menos abastadas da população ainda participavam ativamente dos rituais a 

eles ligados. Por meio da análise do santuário a Deméter e Core em Acrocorinto e dos 

objetos ali encontrados, vemos o grande apelo que o culto agrícola tinha junto das 

mulheres coríntias  e dos camponeses, mesmo após o século VII a.C., o que é 

corroborado pelas expansões nos edifícios que formavam o complexo do santuário, bem 

como o aumento do volume de oferendas votivas ali depositadas. 

Tentamos demonstrar uma das maneiras pelas quais mulheres se faziam 

presentes no espaço público e eram importantes para a manutenção da vida cívica. São 

de sua responsabilidade a geração de filhos para a perpetuidade da cidade, a 

administração da casa, o zelo pelos cultos e rituais a elas restritos. No santuário em 

honra a Deméter e Core, elas faziam preces e pediam a ajuda das deusas para que 

pudessem bem desempenhar suas tarefas. Mas ainda, como nos informam os tabletes 

com maldições ali encontrados, não se tratava de dóceis esposas submissas às vontades 

de seus maridos. Naquele local, elas ainda manifestavam suas vontades pessoais, 

travavam contato com outras mulheres e, por que não, com outros homens, 

especialmente agricultores, que também adoravam as deusas e reavivavam as tradições 

agrícolas de Corinto pela celebração de ritos e festas. Acreditamos que aquele espaço 

era, para as mulheres coríntias e para os camponeses, um lugar antropológico, 

importante para si mesmas e para o restante da cidade. 
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