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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação destina-se a obter um contorno tão nítido quanto possível da honra 

bem como do modo como foi tratada pelo direito ático, na medida em que acreditamos que 

a presença dos valores na argumentação jurídica ateninese era acentuada, e que sem o 

correto entendimento deles, as normas não podem ser compreendidas e interpretadas a 

contento.  

 

Freqüentemente citada e ocupando por diversas vezes o centro da cena em várias 

espécies de construções jurídicas, a honra é explicada com a inócua menção de um 

sinônimo qualquer. É definida como dignidade, valor social, prestígio ou boa imagem, sem 

que com isso nos sintamos satisfeitos ou vislumbremos a gradual aproximação de um 

conceito seguro e distinto de fato social tão significativo para o direito grego. 

 

Pretendemos, após uma delimitação conceitual, demonstrar quão presentes na 

história do direito grego eram os conceitos de virtude e de honra, palavras que adotamos 

aqui como traduções dos termos gregos ¢ret» e tim», respectivamente.  

 

No estudo da economia antiga discute-se amiúde até que ponto esta era integrada à 

sociedade, vale dizer, até onde é possível fazer uma análise econômica da Antiguidade sem 

levar em conta fatores políticos ou sociais. Para os que defendem a integração da economia 

à política, uma análise econômica da história grega se cruzará fatalmente com a análise 

política, onde acabará por se fundir1. 

 

Partilhamos da idéia de que, quando se trata de direito ático, um fenômeno análogo 

tem lugar. O mesmo tipo de integração existente entre o binômio economia e política pode 

ser encontrada no par de conceitos ética e direito. O direito ático é permeado de conceitos 

éticos sem os quais a correta compreensão dos fenômenos jurídicos fica prejudicada, e, por 

conseguinte, uma análise do direito ático não será completa se não levar em consideração 

os valores que o informam, dependendo a boa compreensão de suas normas, do prévio 

desenho dos contornos de seus valores2, tarefa de que nos incumbiremos na primeira parte.  

 
                                                 
1 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 24. 
2 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 24. 
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Os juízes nas cortes de Atenas não julgavam pela simples aplicação de normas 

jurídicas ao caso concreto. Valiam-se também de valores comuns a toda a pólis para 

alcançar uma decisão tida como justa, e não apenas lícita3.  

 

Esta a razão pela qual nas cortes de Atenas, com possível exceção de casos julgados 

diante do Areópago ou de casos referentes a direito marítimo4, admitiam-se argumentos 

que em cortes contemporâneas seriam considerados irrelevantes ou impertinentes, e que, 

em realidade, constituíam um meio de levar ao conhecimento dos juízes elementos para 

que fossem capazes de avaliar como as partes manifestavam em suas condutas os valores 

caros à sociedade5. Os relatos que nos chegaram a respeito do modo como os atenienses 

litigavam apresentam um quadro onde argumentos de cunho jurídico e ético caminhavam 

lado a lado, o que, aliás, não era possível evitar, em função da presença de valores 

entranhados nas normas atenieses que se dedicavam a reger as mais fundamentais funções 

da vida cívica. Tomar contato com as normas sem antes possuir idéia segura a respeito dos 

valores que as constituem é entender apenas parte da história do direito ático. 

 

Como em qualquer sociedade, diversos são os valores que informavam a tessitura 

das normas de Atenas, cabendo a nós escolher, para o bom andamento da investigação, 

aquele valor que, no nosso entender, contemplasse a constituição das normas mais 

importantes para a formação e configuração do direito de que nos ocuparemos adiante.   

 

Dentre estes valores os mais relevantes precedem os menos, como é natural, e nesta 

escala axiológica, verificamos que a honra ocupa posição elevada. Ela nem sempre supera 

a preeminência dada à vida, mas a ameaça em muitas ocasiões, justificando a ampliação do 

conhecimento que temos a respeito dela. Convencidos da importância deste fenômeno, na 

segunda parte da dissertação discorreremos sobre o papel que a honra desempenhou na 

elaboração da primeira lei ateniense de que se tem notícia, a lei de Drácon sobre o 

homicídio, bem como seu papel no controle da vingança e de seus efeitos.  

 

Nosso estudo partirá de um critério axiológico para de posse de uma noção clara da 

honra e de sua importância para o direito ático poder se dedicar à busca de traços dela em 

                                                 
3 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 25. 
4 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, pg. 149. 
5 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, pg. 59. 
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normas do direito ático vigentes nos séculos V e IV a.C., que hoje classificaríamos como 

de natureza constitucional, financeira e cível.   

 

A honra exercia uma função legitimadora e sem o auxílio que prestava à saúde 

financeira e à sustentação da ordem na pólis, Atenas se veria forçada a encontrar novas 

fontes de financiamento e uma nova forma de superar as deficiências que possuía no 

campo da imposição de suas normas. Ao analisarmos as liturgias veremos o papel  da 

honra na arrecadação de recursos numa sociedade onde a cobrança de tributos diretos dos 

cidadãos não era vista com bons olhos.  

 

Sendo a honra de central importância para a constituição e manutenção da pólis era 

esperado que qualquer séria ameaça a ela pudesse atrair a atenção das autoridades e dar 

ensejo à produção normativa especificamente voltada a garantia de sua inviolabilidade, e 

contenção de condutas que representassem ofensa a tão cara forma de virtude. Veremos 

que os cuidados com os quais as leis buscavam repreender a hýbris refletem tal 

preocupação.  

 

 O direito grego antigo é matéria extensa. Segundo Gagarin isto é vantajoso, pois, 

dentre as expressões jurídicas da Antiguidade, aquela que chamamos, não sem certa 

imprecisão, de direito grego, possui a qualidade única de ser um direito cujo arco de 

desenvolvimento pode ser inteiramente abarcado6. Desde seus primórdios, buscado em 

inscrições arqueológicas ou haurido dos poemas épicos de Homero, até o direito que 

encontramos nos oradores áticos, estende-se um período de cerca de cinco séculos, se 

tomarmos como base a época de registro escrito da Ilíada e da Odisséia. 

  

Nosso estudo dará maior atenção a normas vigentes nos séculos V e IV a.C., mas, 

como nos valeremos de uma linha de análise marcada pela análise de valores, não nos 

ateremos apenas às fontes do período. Daremos, no início do trabalho, espaço a Homero 

também. Não porque nos estejamos afastando do período estipulado, mas, porque na épica 

buscaremos os valores que informaram a sociedade dos séculos V e IV a.C., onde 

vigoraram as leis de que nos ocuparemos. Geograficamente o limite será a própria Ática, 

                                                 
6 GAGARIN, Michael, Early Greek Law, 1ª ed., Berkeley, University of California Press, 1989, p. 17. 
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península na qual se insere Atenas, aproveitando-se do fato de que é sobre ela que há a 

maior quantidade de informações disponíveis acerca de leis e institutos jurídicos. 

 

Preferiremos como fontes textos de oradores, filósofos, ou historiadores que 

viveram e escreveram nos séculos V e IV a.C., mas, a dissertação não deixará de valer-se 

de citações de períodos anteriores ou de referências a legislação produzida fora da 

península, muito embora, sempre com vistas a compreender elementos da cultura grega 

que são parte evidente da cultura do homem ateniense do período estudado, como, por 

exemplo, a poesia épica ou fragmentos de filósofos pré-socráticos, ambos moeda corrente 

na vida pública ateniense dos séculos V e IV a.C. 

 

Não se sabe até que ponto se trata de uma atitude deliberada e premeditada dos 

legisladores atenienses, mas é certo que souberam adaptar sua produção legislativa ao 

caráter de seu povo, valendo-se da honra para forjar as instituições bem como os meios de 

mantê-las firmes ao longo do tempo. 

 

Esperamos que após a leitura desta dissertação seja possível ao leitor não 

apenas compreender a intensidade com que a honra era cultivada entre os atenienses, mas 

também conhecer as origens e causas desta preeminência, podendo ainda contar com 

exemplos claros de institutos e normas jurídicas atenienses, vigentes nos séculos V e IV 

a.C., que têm a honra em sua composição, e que responderam pelas nobres funções de 

constituir a pólis, mantê-la política e financeiramente tão estável quanto possível, 

resguardando a autoridade e legitimidade dos magistrados e garantindo serviços básicos 

aos cidadãos, bem como de evitar a todo momento sua destruição, pela repressão aos 

ataques diretos à honra.  

 

Começemos então pelo que é mais elevado, relatando que traços possuíam tão 

importantes formas de virtude e tão caros valores para os helenos. Por se tratar da 

conceituação de algo tão abstrado e do trato com terrmos dotados de notável plurivocidade, 

inicia-se o trabalho com tarefa bastante exigente, mas, ao mesmo tempo das mais 

agradáveis, pelo contato direto com aquilo que de mais nobre se pode apreender de uma 

grande civilização.  
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PARTE 1 

 

HONRA 

Delimitação Conceitual 
 

 

“O mérito é relativo a bens exteriores, e, supomos, o maior destes bens é aquele 

que reservamos aos deuses, e ao qual aspiram as pessoas de posição mais 

elevada, por ser o prêmio conferido às mais nobres ações. Tal bem é a honra, 

que é certamente o maior de todos os bens exteriores. Por conseguinte são 

magnânimas as pessoas que tem disposição certa com relação à honra e à 

desonra. E sem discussão é evidente que é a honra que os magnânimos parecem 

ter em vista, pois é sobretudo a ela que fazem jus e merecem.” 

 

 

ARISTÓTELES, Ética à Nicômaco, IV, iii, 1123 a , 15-23. 
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1.1 – TRAÇANDO AS FRONTEIRAS DA HONRA. 

 

Cumprindo com o dever de esclarecer o quanto possível o objeto de estudos eleito, 

e prestigiando o hábito de desenhar os contornos do termo central da dissertação, 

iniciaremos este trabalho procurando significados que possamos associar ao termo honra. 

A definição de termos é questão propedêutica e não raro nela se despende boa parte do 

esforço argumentativo. Este esforço costuma ser bem recompensado, pois algumas 

questões, inextricáveis de início, resolvem-se quando se tem o cuidado de perquirir os 

limites dos conceitos de nosso arrazoar7. 

 

Eis aí o que esta primeira parte pretende e o que se mostra imprescindível diante da 

amplitude de possíveis sentidos de honra. 

 

Seguindo o conselho segundo o qual é de bom tom definir os termos ao iniciar a 

discussão, não nos esqueçamos também de dar ouvidos a Aristóteles quando tratamos de 

definir um termo complexo. É deste a afirmação segundo a qual a discussão será adequada 

se tiver a clareza compatível com o assunto, pois não se pode aspirar à mesma precisão em 

todas as discussões, da mesma forma que não se pode atingi-la em todas as profissões8. 

Insensato, pois, desejar precisão matemática em assuntos tais como o nosso. 

 

Ao afirmar esta máxima do bom senso científico, Aristóteles preparava-se para 

abordar assunto complexo, sendo do conhecimento de todos que o fez com maestria. No 

presente trabalho o alerta antecede uma investigação sobre um fenômeno também 

complexo, que muito deve a instrumentos conceituais da ética, além, é claro, da ciência 

jurídica. Esperamos que a recomendação de Aristóteles sirva-nos menos como desculpa do 

que como introdução de uma investigação proveitosa, tal como a dele. 

 

Os trabalhos demarcatórios perpassarão pela consulta a obras de referência e 

discursos proferidos por grandes oradores gregos, bem como obras de poetas, historiadores 

e filósofos. Não esperamos encontrar nestas obras uma conceituação já pronta do 

                                                 
7 COPI, IRVING MARMER, Introdução à Lógica, 3ª ed., São Paulo, Mestre Jou, 1981, pg. 106.  
8 ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, I, iii, 1094 b, 11-14, Loeb Classical Library, vol. 73, Aristotle, vol. 
XIX, 2ª ed., Cambridge, Harvard University Press, 1934, pgs. 6/7. 
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fenômeno, apenas indicações e balizas com as quais nós mesmos procuraremos lhe traçar 

os contornos. 

 

Não há ninguém que já não tenha se deparado com as irritantes tautologias de que 

se encontram repletos os léxicos. Remissões cíclicas de um verbete a outro que mais do 

que explicar acabam, quando muito, por fornecer uma razoável lista de sinônimos. Ao 

pesquisador sobra um rol de palavras com o mesmo cerne significativo, cujo conteúdo o 

leitor cabalmente ignora. Os sentidos de honra que serão colhidos e analisados servirão 

para evitar estes vícios ainda que o arremate tenha de ser feito por nós. 

 

Debruçar-nos sobre as fontes munidos apenas de um sentido raso da honra, ou 

buscando somente as ocasiões em que o vocábulo timé ou suas traduções mais comuns 

aparecem no texto grego, seria deixar de compreender bem o fenômeno e arricar ver a 

honra apenas nas suas manifestações mais comuns. Há relações muito ricas entre o 

conceito de honra e outros tantos conceitos que na Grécia caminhavam junto a ele. Uma 

vez levadas em consideração tais relações, amplia-se o número de fenômenos afetados de 

alguma forma pela honra na legislação grega antiga, tornando mais fértil nossa busca.  

 

Sem desprezar ou ignorar temas como a injúria e seus similares, que de passagem 

serão mencionados aqui, desejamos explorar manifestações menos explícitas da honra no 

direito ático. Pretendemos explorar seu papel como legitimadora de um sistema político ou 

como elemento chave na estrutura da norma jurídica antiga. Interessam-nos ainda, sua 

aparição no âmbito do que se poderia dizer um direito constitucional, financeiro, e civil, na 

acepção mais própria do termo, ou seja, como o pilar sobre o qual se constrói a cidadania e 

seus correlatos na l, tais como a personalidade jurídica e as capacidades civis. 

 

Honra é um termo recorrente dentre os substantivos comumente utilizados para 

descrever as mais elevadas virtudes e a freqüência com que é mencionado nas obras de 

autores áticos, assim como a vasta gama de condutas, posturas e atitudes que enfeixa, 

aumentam sua importância na mesma medida em que ampliam sua significação. 

 

A honra está presente na civilização helênica desde seu marco inicial. Homero 

escreve sobre um ambiente saturado de disputas por glória, honra e reconhecimento. Seus 

heróis demonstram firmeza de caráter e esforçam-se pela obtenção de uma colocação 
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elevada numa espécie de hierarquia de virtudes que constitui o motor de muitos de seus 

atos. A honra obtida a partir da excelência demonstrada em combate constituía o bem mais 

precioso e, conseqüentemente, a negação dela a maior das tragédias9. Aquiles ressente-se 

acima de tudo por não ver reconhecido o valor que prova possuir no campo de batalha. 

Dirige sua reclamação à Tétis, sua mãe, após ver retirada de si, Briseis, seu prêmio de 

batalha, e nesta súplica pede acima de tudo pelo reconhecimento de sua honra.10 

 

Remonta, portanto, no mínimo à época arcaica o surgimento da noção de honra que 

desde então informa as concepções éticas dos helenos e, por conseguinte, seus institutos 

jurídicos. Fruto da belicosa Grécia, não poderia separar-se a honra de um ideal guerreiro 

onde a destreza e as habilidades capazes de atrair a benevolência dos deuses, e com eles a 

vitória, por vezes sobrepujam as preocupações éticas. A honra, que já possuía um sentido 

moral em Homero, apura tal sentido ao mesmo tempo em que as virtudes do autodomínio, 

necessárias para o combate na falange, começaram a destacar-se, sobretudo a partir do 

século VII a.C. 

 

Odisseu serve como eloquente exemplo deste apreço pela habilidade de superar os 

adversários. Notabilizou-se pela capacidade de lograr seus oponentes. O engenho ao bolar 

a estratégia com a qual transpõe as muralhas de Tróia11, o modo como supera Polifemo ao 

escapar de sua caverna12, ou ainda a habilidade de evitar o fascínio do canto das sereias13, 

são exemplos de uma capacidade incomum de superação de adversidades, pela 

dissimulação e logro, que não se confunde com um estrito senso de retidão moral.   

 

Nessa habilidade superior de obter êxito é possível encontrar o rastro da honra. 

Havia para esta demonstração de excelência e destreza uma palavra própria, caríssima aos 

gregos, e especialmente importante para a formação da nobreza guerreira, de quem toda 

Hélade herdou seus modelos e ideais de conduta. Areté (¢ret»), comumente traduzida por 

                                                 
9 JAEGER, WERNER, Paidéia, Die Formung der Grieschischen Menschen, Berlin, Editora Walter de Gruytr 
& Co., 1936. Trad. Port. de Artur M. Parreira, Paidéia, A formação do homem grego – 4ª ed. – 2ª tiragem, 
São Paulo, Ed. Martins Fontes, 2003, pg. 31. 
10 HOMER, Iliad, I, 352-356. Loeb Classical Library, vol. 170, 2ª ed., Cambridge, Harvard University Press, 
1999, pgs. 38/39.  
11 VIRGÍLIO, Eneida, Livro II, versos 15 e ss., trad. port. Manoel Odorico Mandes, coleção biblioteca 
clássica, vol. XLII, 2ª ed., São Paulo, Atena, 1956, pg. 62. 
12 HOMER, Odyssey, IX, 405 e ss. Loeb Classical Library, vol. 104, 2ª ed., Cambridge, Harvard University 
Press, 1995, pgs. 344/345.  
13 HOM. Od., XII, 37-46. 
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virtude, encerra e resume a excelência que todo nobre guerreiro deveria perseguir, e em 

cuja busca forjava-se a têmpera necessária para colocar-se no encalço de um ideal elevado. 

O posterior desenvolvimento da infantaria pesada, acrescenta à idéia uma severa noção de 

dever ou de resistência passiva que muito contribuiu para a sobrevivência grega diante de 

condições desfavoráveis. 

 

A centralidade do conceito de areté no desenrolar da história grega é atestada por 

obras que servem como referência no assunto, podendo-se com eles afirmar que o tema 

essencial da história da formação grega é o conceito de areté14 ou excelência, intimamente 

ligado à honra ou timé.15 

 

A honra altera um pouco de seu modo de expressão com a aproximação da 

democracia, mas mantém suas características fundamentais, a ponto de exemplos 

homéricos serem utilizados por diversos autores clássicos sem nenhum espanto por parte 

dos seus ouvintes ou leitores. O governo da maioria, apoiado sobre o homem comum e 

habituado a enfatizar a igualdade entre os cidadãos, seja como aplicação idêntica de 

normas („sonom…a), ou  igual oportunidade de uso da palavra („segor…a), conviveu com a 

noção de honra forjada por uma elite guerreira marcada pela desigualdade, originando uma 

visão de cidadania que, se por um lado representava a igualdade entre os cidadãos de 

Atenas, era por outro sinônimo de um privilégio de poucos diante do todo o restante da 

humanidade, sejam outros gregos ou bárbaros, marca de exclusividade.  

 

A areté é o atributo próprio da nobreza. Os gregos sempre consideraram a destreza 

e a força incomuns como base indiscutível de qualquer posição dominante e digna de 

honra16. A adequação da areté à democracia se faz por meio de uma adaptação da visão de 

honra a uma crescente preocupação no cultivo de uma vida interior onde, mesmo distante 

do sucesso, e muitas vezes à custa dele, aferra-se o homem a uma inarredável noção do 

dever, tornando-se honrado justamente pela manutenção da conduta correta, permanecendo 

autônomo e insubmisso a uma vontade alheia à sua própria, a despeito das conseqüências 

potencialmente autodestrutivas de tal posicionamento, modo de ser que ficou associado a 

                                                 
14 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 25. 
15 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 30. 
16 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 26. 
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uma espécie de ética do hoplita e à conduta do guerreiro que mesmo diante da morte não 

abandona seu posto. 

 

A manutenção obstinada do dever forneceu testemunhos de um caráter honorável e 

excelente, como o de Sócrates, que, mesmo diante da fuga escolhe a manutenção da 

norma17 ao custo da própria vida. Fiar-se, porém, apenas em exemplos relativos ao filósofo 

é fazer um quadro incompleto do período.   

 

Militares também dão mostras deste mesmo tipo de conduta. A eloqüente resposta 

de Demarato, rei espartano deposto, a Xerxes18 serve como defesa do respeito absoluto às 

leis, realçando o elevado senso de dever de seus compatriotas e dando mostra da 

autonomia com que se conduziam e do orgulho que sentiam ao fazê-lo. 

 

A honra nunca se afastou da condução da vida pública ou da tarefa de motivar os 

compatriotas. Péricles vê nela o maior prêmio de uma vida bem vivida. Tucídides retrata-o 

dirigindo-se aos seus compatriotas como estratego após a primeira invasão da Ática, 

apresentando sua famosa oração fúnebre. Nela faz expressa referência à honra como 

recompensa aos caídos em combate.  

 

“ὅσοι δ᾽ αὖ παρηβήκατε, τόν τε πλέονα κέρδος ὃν ηὐτυχεῖτε βίον 

 ἡγεῖσθε κaὶ τόνδε βραχὺν ἔσεσθαι, καὶ τῇ 

τῶνδε εὐκλείᾳ κουφίζεσθε. τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήρων 

μόνον, καὶ οὐκ ἐν τῷ ἀχρείῳ  

τῆς ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥσπερ τινές φασι, 

 μᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιμᾶσθαι. 

 

Mas para vocês que já ultrapassaram o auge, conta em seu favor que a maior 

porção de suas vidas tenha sido afortunada, e lembrem-se de que o restante 

será breve; e confortem-se com a justa fama destes seus filhos. Pois só o amor 

à honra não é tocado pela idade, e quando se chega à fase improdutiva da vida 

                                                 
17 PLATO, Crito, 46 b, Loeb Classical Library, vol. 36, volume I dedicado a Platão, 1ª ed., Cambridge, 
Harvard University Press, 1914, pgs. 160/161. 
18 HERODOTUS, The Histories, VII, 104, Penguin Classics, 4ª ed., trad. Aubrey de Sélingcourt, London, 
Penguin, 2003, pg. 450. 
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não é o 'ganho' como dizem alguns, que proporciona maior satisfação, mas a 

honra.” 19 

 

Este panorama permite antever o que o tema oferece. Numa sociedade que muito 

valoriza a honra, a vergonha funcionou como um desestímulo de certas condutas, e a 

sanção positiva, consistente no reconhecimento do guerreiro como homem honrado, é 

suficientemente poderosa para persuadir cidadãos a morrerem em nome da pólis.  

 

Como exemplos de manifestações da honra e da virtude no direito ático cuidaremos 

de questões relativas à legitimidade do exercício do poder e a redução da necessidade de 

uso da força na obtenção de eficácia normativa, uma vez obtida quantidade elevada de 

prestígio pelo cidadão disposto a encarregar-se de liturgias ou a uma magistratura. 
 

Uma teoria da norma que deseje afastar-se da visão de que a imposição direta de 

uma punição é condição para sua juridicidade, pode ter na desonra uma forma de controle 

social por meio de normas que, apenas indiretamente, podem sancionar aquele que as 

desrespeita. A imposição de uma reprovação moral, com o desconforto a ela inerente, é 

provavelmente companheiro comum de um sistema normativo em cujo cerne pode-se 

encontrar a honra, havendo até mesmo classificações antropológicas que dividem as 

sociedades entre aquelas que apresentam uma cultura da vergonha e outras em que impera 

uma cultura da culpa20. 

 

A vergonha que a desonra traz consigo mostra-se eficiente na garantia do respeito 

às normas estatuídas e não é senão por este motivo que Zeus, ao buscar evitar a ruína dos 

homens, que se destruíam uns aos outros em sua selvageria original, presenteou os 

humanos com o seguinte par: pudor (a„dèj) e justiça (d…kh)21. A grave sanção da perda 

dos direito civis (¢tim…a) nunca era desacompanhada da vergonha que a desonra trazia 

consigo, e esta característica certamente conferia maior eficácia normativa. 

 

                                                 
19 THUCYDIDES, History of the Peloponnesian War, II, xliv, 4, Loeb Classical Library, vol. 108, vol. I 
dedicado a Tucídides, 2ª ed., London, William Heinemann Ltd., 1928, reimpressão de 1956, pgs. 338/339. 
20DODDS, ERIC ROBERTSON, The Greeks and the Irrational, 1ª ed., Berkeley, 2005, pg. 28. 
21 PLATO, Protagoras, 322 c, Loeb Classical Library, vol. 36, 2ª ed.,  reimpressão de 1952, London, 
William Heinemann Ltd., 1937, pgs. 134/135. 



 

 

18

Apesar da proximidade do tema com a ética, a honra como valor central é parte 

integrante de uma série de normas vigentes no direito ático, e não raro os helenistas são 

chamados a traçar-lhe os limites para a devida compreensão das normas que, direta ou 

indiretamente, têm na honra seu centro de gravidade. 

 

Esta a razão pela qual antes de abordar a lei de homicídio de Drácon no último 

capítulo da segunda parte, quando discutiremos a vingança e suas consequências, ou ainda, 

antes de cuidar de três institutos de direito ático que mais intimamente espelham a presença 

da honra, dedicaremos uma primeira parte à delimitação de dois sentidos para a honra, bem 

como nos ocuparemos, no início da segunda parte, em demonstrar a marcante presença da 

honra na antiguidade grega, e sua posição de destaque no quadro de valores ateniense.  

 

Atrelada a uma longa história de triunfo militar a honra também pode atuar 

como um fator desagregador. A motivação por detrás da elaboração das leis de Drácon, em 

especial aquela sobre o homicídio, é a de dar início a uma espécie de processo de 

domesticação da virtude guerreira para que, no fim, se tenha dela retirado a excelência 

cívica. É preciso afastar a ingenuidade que vê na honra apenas a mais pura manifestação da 

excelência ética e o pendor para a retidão, uma vez que a honra pode, caso não regrada da 

forma correta, conduzir à anomia e a desintegração social. 

 

A vingança como dever jurídico do homem adulto22 dá mostras dos problemas 

que um caráter habituado à intolerância para com qualquer forma de desrespeito ou 

desonra, pode causar.  

 

A honra não se confunde com a glória. Não se amolda exatamente à noção de 

prestígio. Espera-se que seja algo mais do que a mera vaidade. Impossível negar o risco de 

se confundir a honra com um sentimento tão baixo quanto a ânsia de glória e o desejo 

irrefreado de a qualquer custo destacar-se dos demais.  

 

Constitui uma ameaça constante da conceituação de honra a absorção deste 

termo por um de seus não tão nobres similares.  

 

                                                 
22 HOM. Od., I, 297. 
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Não se pretende negar a existência de uma espécie de uso canhestro da honra. 

A honra serve como moeda de troca e sua obtenção é pré-requisito para o ingresso em 

determinados círculos sociais, como veremos ao tratarmos das liturgias, mas, pode-se notar 

o que o uso da palavra, por Sólon, por exemplo, nem sempre se dá num contexto em que 

aquele que demonstra a honra obtém para si alguma vantagem. 

 

Como é de nosso interesse expor as relações entre honra e virtude iniciaremos 

nossa classificação cuidando de um sentido de honra que a ela se refere como uma atitude 

do sujeito, uma disposição do caráter ou tendência de comportamento, enfim, como um 

fenômeno individual.  
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1.2 – HONRA COMO VALOR QUE SE TEM. 

 

Honra neste primeiro sentido é associada a um atributo do sujeito, desprezando-se, 

por ora, sentidos que remetem ao reconhecimento social. Honra pode ser entendida 

inicialmente como uma espécie de excelência, virtude ou superioridade moral23. 

 

Honra será entendida aqui como um princípio ético que leva alguém a ter uma conduta 

proba, virtuosa, corajosa, como o sentimento da própria dignidade. Este sentido refere-se a 

um fenômeno individual e a uma disposição psíquica. Resta precisar o conteúdo do termo 

que, mesmo frequente, é pouco explicado. Para os que se propõem a aprimorar a disciplina 

jurídica, é no mínimo incômodo saber que há séculos se lida com um bem juridicamente 

tutelado como a honra sem que dele se tenha precisado ao menos os contornos.  

 

O sentido mais corriqueiro do termo honra trata a honra como reconhecimento 

social. A honra resumir-se-ia a demonstrações de apreço dirigidas a alguém, em razão da 

realização de condutas aprovadas como boas pela sociedade. Este sentido de honra como 

reconhecimento está presente na legislação antiga, sendo a provável causa do sucesso das 

liturgias, de que nos ocuparemos na terceira parte da obra. Antes, porém, de cuidar de 

honra como reconhecimento é preciso lançar luz sobre a honra como um fenômeno 

independente do reconhecimento que a sociedade possa conferir. 

 

Para tanto veremos exemplos de atitudes que, a despeito de não angariarem a 

aprovação social são referidas pelos seus executores como atitudes de um homem honrado. 

 

Uma vez encontrado este uso do termo, e já sabendo que honra é algo além de 

reconhecimento social, nos ocuparemos em delinear seu conteúdo. Iniciemos então 

dizendo o que honra, neste primeiro significado não é. Depois de excluído o que não se 

aplica ao conceito, passemos a caracterizar seus contornos.  

 

Honra, entendida como um valor que se tem, não se confunde com reconhecimento 

social. 

 

                                                 
23 LIDDELL, Henry George & SCOTT, Robert, Greek-English Lexicon, 9ª ed., Oxford, Oxford University 
Press, 1996, pg. 238. 
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A honra pode ser entendida como uma forma de excelência moral do indivíduo, 

descartando-se toda expectativa de reconhecimento social como motor da ação. O 

reconhecimento em si não é um problema, ele será abordado logo mais, quando tratarmos 

de outro significado de honra, mas, ansiar por ele é visto como um sentimento alheio aos 

modos de uma pessoa honrada. Buscar adequar suas atitudes para obter o reconhecimento, 

e não para realizar uma conduta que se supõe correta, põe o sujeito na dependência da 

opinião alheia, roubando-lhe a autonomia e independência, atributos essenciais para a 

honra entendida neste primeiro sentido. Dizer que a honra é apenas o sentimento de quem 

deseja a consideração geral é reduzi-la a uma vontade de agradar, numa atitude servil que 

em nada se assemelha aos relatos antigos de homens e mulheres honrados.  

 

Aristóteles diferencia a virtude (areté) das emoções. Estas são fenômenos da alma 

que nos impelem em direção a um objeto, indicando que o sujeito movimenta-se visando 

algo que lhe é externo. Aquela é uma disposição da pessoa, uma configuração que a torna 

não apenas diferente das demais, identificando-a, mas que a torna mais ou menos apta para 

alguma coisa24. Como a virtude tem sempre dois efeitos sobre aquilo a que pertence: fazer 

a coisa ser boa e fazê-la bem executar sua função, evidente que se trata de uma 

configuração interna do sujeito, um determinado arranjo do caráter do sujeito que o faz 

excelente25.  

  

Resumi-la, ao desejo de reconhecimento social seria equipará-la a uma emoção, 

negando-lhe a natureza de disposição de caráter. Como virtude, a honra seria uma 

disposição do caráter que faz com que a pessoa responda desta ou daquela maneira diante 

das emoções, direcionando seus atos voluntariamente para o que é bom. 

 

Figuras ilustres da antiguidade clássica, mesmo desagradando seus 

contemporâneos, e declarando expressamente sua resolução de assim o fazer, não deixaram 

de ser tidos como honrados e distintos. Não há desejo de manter a consideração dos seus 

contemporâneos e, no entanto, há honra, há valor.  

 

O reconhecimento social pode existir, o que desmerece o sujeito é a ação voltada 

especificamente para ele. Veremos que reconhecimento também é um dos sentidos da 

                                                 
24 ARIST. Eth. Nic., II, v, 1106a, 4-9. 
25 ARIST. Eth. Nic., II, v, 1106a, 14-19. 
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honra, com grande repercussão no direito e em institutos de que nos ocuparemos na 

terceira parte da dissertação, tal reconhecimento, porém, não deve pautar a conduta sob 

pena de converter a honra em bajulação.  

 

Tomemos Sócrates como exemplo, partindo do pressuposto de que se tratava de 

uma pessoa virtuosa, e analisemos o modo como se posicionava em relação à opinião 

pública. A assunção de que Sócrates é uma pessoa honrada pode parecer precipitada, muito 

embora o desfecho de seu julgamento, unanimemente considerado como injusto, seja um 

testemunho favorável à sua integridade e desfavorável ao funcionamento dos tribunais de 

Atenas. Segundo Lanni o mais conhecido exemplo de justiça ateniense é um ultraje: o 

julgamento e execução de Sócrates 26. Veremos, porém, que suas palavras quando da sua 

defesa em juízo evocam elementos de um passado homérico que o qualificam como pessoa 

honrada segundo os valores correntes em seu tempo, mesmo que seus julgadores não 

tenham pensado assim. 

 

Ao relatar a defesa judicial feita por seu professor, Platão usa como epílogo a 

declaração de que nenhum esforço será feito por ele para agradar ou comover seus 

julgadores27. Sócrates comenta com desdém a estratégia comum à época de trazer os filhos 

em farrapos ao tribunal para comover os juízes28. Não apenas isso, ele o faz ciente de que 

isto o aproxima do mais grave dos perigos29, a morte, que ele acabou por efetivamente 

conhecer em razão da condenação. 

 

O mais contundente acusador de Sócrates, segundo ele mesmo, compartilha da 

mesma repugnância pela conduta subserviente do cidadão que desfila desgraças diante dos 

juízes como forma de convencê-los de sua inocência. 

 

Sócrates não atribui a dificuldade maior de sua defesa à tarefa de desvencilhar-se 

das acusações dos autores da ação: o poeta Meleto, o influente e rico político Ânito, e 

Lícon, acusador de menor importância no diálogo de Platão. Estes ele chama de novos 

acusadores, menos perigosos do que os antigos. Tais acusadores antigos são mais 

                                                 
26 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 1. 
27 PLATO, Apology, 34c, Loeb Classical Library, vol. 36, Plato, vol. I,  1ª ed., Cambridge, Harvard 
University Press, 1914, pgs. 122/123. 
28 PL. Ap., 34c. 
29 PL. Ap., 34c. 
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poderosos, pois caluniam Sócrates há mais tempo, desde quando os cidadãos que o julgam 

eram crianças30. Sócrates refere-se a Aristófanes, o comediógrafo que o ridiculariza na 

peça As Nuvens31.  

 

Pois esse mesmo senhor, que compara Sócrates aos que ensinam a fazer prevalecer 

em juízo aquilo que é injusto, em troca de dinheiro, é também contrário a uma prática 

forense de sua época, e compartilha com Sócrates a aversão pela conduta subserviente de 

quem bajula os julgadores ou implora pela absolvição. A estratégia é ridicularizada em 

uma passagem de sua peça Vespas, em que o velho Philocleon, que sofre da rara doença de 

amor à corte, deleita-se com o poder que tem de receber a longa fila de litigantes: todos 

pedindo, implorando, lamuriando-se e bajulando os juízes como quem se dirige a deuses, 

ainda que ao  final do julgamento estes mesmos juízes, tão incensados, por puro prazer, 

venham a condenar seus aduladores32.    

 

Lembre-se ainda que no diálogo Críton, Sócrates recusa-se a escapar ilicitamente 

da morte, mesmo tendo-lhe sido oferecida a chance33, por não ser conforme a justiça assim 

proceder, ainda que muitos de seus amigos e discípulos considerassem justa e razoável sua 

fuga como meio de não submeter-se a uma sentença injusta. Mais do que pautar-se pela 

opinião incorreta da maioria, e mesmo repleto de medo tomar  a decisão mais correta34, é 

preciso agir conforme aquilo que a razão demonstra como melhor, independentemente da 

opinião das pessoas, e, consequentemente, não se ocupando com o reconhecimento público 

do que se faz. 

 

Em sua apologia Sócrates habilmente se utiliza do ideal grego de cumprimento do 

dever, como se fosse a conduta comum a todos os cidadãos, para criticar tal estratégia de 

bajulação, prática incompatível com o modo de ser de um homem de valor. 

 

Ele diz estar protegendo a reputação da cidade e sua honra no sentido de 

reconhecimento social, ao mesmo tempo em que rejeita submeter-se à aprovação de seus 

                                                 
30 PL. Ap., 18b. 
31 ARISTOPHANES, Clouds, 104-107, Loeb Classical Library, vol. 178, Aristophanes vol. I, 1ª ed, London, 
William Heinemann Ltd., 1924, reimpressão de 1930,  pgs. 274/275. 
32 ARISTOPHANES, Wasps, 564-568, Loeb Classical Library, vol. 178, Aristophanes vol. I, 1ª ed, London, 
William Heinemann Ltd., 1924, reimpressão de 1930,  pgs. 462/463. 
33 PL. Cri., 45a – 46b. 
34 PL. Cri., 47c - d. 
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pares, e implorar-lhes pela absolvição. Em realidade ele submete a si e aos demais a um 

ideal auto-imposto de virtude que é o modelo homérico reencenado na Atenas do início do 

século IV a.C. 

 

Sócrates deixa claro que, mesmo quando se preocupa em sustentar a boa fama que 

ele próprio tem ou o bom nome dos atenienses em geral, o faz pensando em seus 

contemporâneos, ou na opinião de pessoas concretas. Age de acordo com um modelo de 

conduta que é abstrato e que é, muitas vezes, de adoção perigosa, na exata medida em que 

diverge da conduta esperada pelo grupo.  

 

Há deferência para com a manutenção de uma conduta digna e honrada e é clara a 

aversão a uma conduta vergonhosa, subserviente, embora esta seja costumeira entre os 

atenienses acusados em juízo35, mas isto, em nenhum momento significa buscar 

indiscriminadamente a consideração do grupo. A conduta é adotada independentemente da 

opinião alheia, tão somente por estar de acordo com um ideal de comportamento tido por 

justo e adequado, e que tem de ser seguido, mesmo quando desagrada.  

 

Sócrates evita a bajulação de seus juízes porque não é digna de um homem 

ateniense que é excelente na virtude (areté) e porque não condiz com a reputação dele e de 

Atenas36. 

 

Houvesse Sócrates obtido reconhecimento social pela forma como se defendera e 

teria evitado a pena de morte. Não foi o caso, preferindo manter-se honrado conforme um 

modelo abstrato de dever mesmo em face de sua própria ruína.  

 

Com base nisto, não nos parece correto admitir como característica essencial da 

honra neste primeiro sentido o desejo de procurar  manter a consideração geral. Ao tratar 

de honra estamos ante uma disposição psíquica de cumprimento do dever, e de um 

destemor frente às consequências que, antes de traçar os contornos de um bajulador, 

desenham o caráter firme de um indivíduo avesso à subserviência, altivo e ciente de sua 

autonomia.  

 

                                                 
35 PL. Ap., 34c. 
36 PL. Ap., 34c – 35b. 
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O julgamento de Sócrates conta com mais de um relato de seus contemporâneos, 

algo valioso e nem sempre possível na reconstrução da história. XENOFONTE, ao relatar a 

mesma defesa, traz a lume as seguintes palavras de SÓCRATES a respeito da apresentação 

de uma defesa lamuriosa e cuidadosamente preparada por um logógrafo: 

 

“µὰ ∆ί᾽, εἰπεῖν αὐτόν, ὦ Ἑρµόγενες, ἐγὼ ταῦτα οὐδὲ 

προθυµήσοµαι, ἀλλ᾽ ὅσων νοµίζω τετυχηκέναι καλῶν καὶ 

παρὰ θεῶν καὶ παρ᾽ ἀνθρώπων, καὶ ἣν ἐγὼ δόξαν ἔχω 

περὶ ἐµαυτοῦ, ταύτην ἀναφαίνων εἰ βαρυνῶ τοὺς 

δικαστάς, αἱρήσοµαι τελευτᾶν µᾶλλον ἢ ἀνελευθέρως τὸ 

ζῆν ἔτι προσαιτῶν κερδᾶναι τὸν πολὺ χείρω βίον ἀντὶ 

θανάτου. 

 

Tendo o céu como testemunha, Hermógenes, continuou ele, "Nunca buscarei tal 

destino; mas se irei ofender os juízes ao declarar todas as bênçãos que creio terem os 

deuses e os homens concedido a mim, bem como minha opinião sobre mim mesmo, 

preferirei a morte a humildemente implorar por uma vida mais longa, ganhando em 

troca da morte uma vida muito menos valiosa." 37 

 

A defesa lamuriosa, que o homem honrado rejeita com todas as forças, era 

costumeira em Atenas e adotá-la sem dúvida aumentaria as chances de absolvição de 

Sócrates, apresentando aos juízes a figura de um pobre homem a inspirar a pena que se 

deve a um homem humilhado e frágil.  

 

A raiva que o julgador sente ao ver que o réu não se submete como ele o fez 

outrora, ou teria feito em situação semelhante, marca um sentimento de despeito que 

advém da mensagem implícita na atitude do homem honrado. A mensagem de que ele é 

diferente do julgador, é-lhe superior por não submeter-se às pressões exteriores, sejam elas 

a opinião da maioria ou a ameaça de um mal grave. 

 

Em suma, o mundo exterior, com sua variedade de fenômenos, não controla o 

homem honrado. A opinião das massas não é o critério de decisão, sendo ele quem 

determina a si mesmo, é autônomo, e segue tão somente o modelo de dever e o padrão de 

                                                 
37 XENOPHON, Apology, 9, Loeb Classical Library, vol. 168, Xenophon, vol. IV, 1ª ed., reimpressão de 
1997, Suffolk, St. Edmundsbury Press Ltd., 1923, pgs. 646/647. 
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conduta que pôs a si mesmo, depois de conhecer tal modelo e tomá-lo por justo, belo e 

correto. 

 

A honra neste sentido nos parece o oposto da busca servil de aprovação alheia, e 

associa a conduta da pessoa honrada, seja um homem ou uma mulher, a uma postura 

corajosa, independente e consciente.  

 

Ao menos duas outras passagens da Apologia de Sócrates e uma do Górgias 

defendem abertamente a adoção de uma postura livre da vontade de agradar como sendo 

eticamente superior e, portanto, desejável.  

 

Um primeiro episódio narrado na Apologia é lembrado por Sócrates quando afirma 

que nunca deixou com que o medo o fizesse obediente às ordens contrárias à lei e injustas.  

 

Sócrates não participou de nenhuma magistratura ateniense, salvo uma única vez 

em que ocupou uma cadeira na boul» (Boulé), tendo atuado como prítane quando em sua 

passagem pelo órgão38. Criada por Sólon em face da premência com que certas decisões da 

pólis tinham de ser tomadas, a Boulé era capaz de dar pronta resposta a problemas que não 

poderiam aguardar até a próxima reunião da Ekklhs…a (Ekklesía)39. Nas palavras de 

Aristóteles: 

 

“οἱ δὲ πρυτανεύοντες αὐτῶν πρῶτον μὲν συσσιτοῦσιν ἐν 

τῇ θόλῳ, λαμβάνοντες ἀργύριον παρὰ τῆς πόλεως, ἔπειτα 

συνάγουσιν καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον: τὴν μὲν οὖν 

βουλὴν ὅσαι ἡμέραι, πλὴν ἐάν τις ἀφέσιμος ᾖ, τὸν δὲ δῆμον 

τετράκις τῆς πρυτανείας ἑκάστης. 

 

Em seguida, convocam a Boulé e o povo,  a Boulé (Conselho) reunindo-se todos os 

dias exceto feriados, o povo quatro vezes a cada pritania.”40 

 

                                                 
38 PL. Ap., 32b. 
39 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 61. 
40 ARISTOTLE, Athenian Constitution, XLIII, 3, Loeb Classical Library, vol. 285, Aristotle, vol. XX, 2ª ed, 
de 1952, Cambridge, Harvard University Press, pg. 122/123. 
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Assim, como membro da Boulé, Sócrates viu-se premido pela tomada de decisões 

difíceis em curto espaço de tempo. O calendário em Atenas era dividido em dez partes e 

para cada período de cerca de trinta e seis dias a Boulé era presidida por uma fração de 

seus integrantes. A esta presidência temporária e rotativa dava-se o nome de pritania, 

sendo prítanes a denominação dada a seus membros41. Uma vez dentro do Conselho 

Sócrates ocupou o cargo de prítane numa ocasião em que se apresentou para julgamento 

um fato polêmico. 

 

Já no final da Guerra do Peloponeso, no ano de 406 a.C., as forças atenienses e 

espartanas travaram uma batalha naval ao largo da Ilhas Arguinusas, costas da Eólia, na 

Ásia Menor, localidade continental oposta à Mitilene na Ilha de Lesbos42. Atenas venceu a 

batalha com ampla margem destruindo setenta e sete naus inimigas e perdendo apenas 

cerca de vinte e cinco. Logo após a vitória os comandantes atenienses encarregaram 

Terâmenes e Trasíbulo de ficar no local da batalha para recolher os náufragos bem como 

os corpos dos tombados em combate, e partiram em busca de outra frota peloponésia em 

Mitilene43. 

 

Não só a investida contra a frota em Mitilene fracassara, pois a frota espartana 

escapara para Quios, como também o resgate de náufragos e corpos dos mortos não teve 

bom termo devido a uma tempestade. Por não terem recolhido os mortos e náufragos, os 

estrategos no comando da expedição foram depostos e submetidos a julgamento, dois deles 

sequer voltando a Atenas. Segundo Xenofonte, a acusação valeu-se de expedientes escusos 

e incitou a multidão para obter um julgamento e condenação em massa dos estrategos. 

Tamanho era o desatino do julgamento que um dos estrategos acusado de não ter procedido 

ao resgate estava na ocasião na condição de náufrago, e mesmo assim foi condenado por 

não ter resgatado os demais. Grote afirma que Xenofonte exagera a suposta pressão da 

acusação bem como as ilegalidades no julgamento e tem por justa a indignação dos 

atenienses44. 

 

                                                 
41 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 55.  
42

 TALBERT, RICHARD J. A., Atlas of Classical History, 2ª ed., London, Routledge, 2003, pg. 33.  
43 GROTE, GEORGE, History of Greece, vol. VIII, New York, Harper and Brothers Publisher, reimpressão da 
edição londrina, 1853, pg. 173. 
44 GROTE, GEORGE, History of Greece, vol. VIII, pg. 174. 
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O relato de Platão é o de um julgamento repleto de ilegalidades e de uma multidão 

excitada, que não pretendia dar cumprimento às leis processuais, desejando uma 

condenação a qualquer custo, como uma espécie de vingança a ser aplicada pelos parentes 

e amigos dos náufragos, diante da ofensa de não poder dar o devido funeral aos seus entes 

queridos45. 

 

Sabe-se quão grave era na Antiguidade a conduta de deixar insepulto o corpo do 

falecido, condenando-o à eterna errância no pós-vida, impedindo-o de valer-se de um 

túmulo fixo onde receberia as oferendas de seus descendentes46. Figura entre as mais 

conhecidas passagens da dramaturgia helênica a luta de Antígona para garantir o 

sepultamento de seu irmão Polinice e com isso o respeito aos costumes ancestrais47. Ao 

justificar seus atos de desafio às ordens de Creonte Antígona deixa claro que fará o que é 

mais nobre, ainda que isto lhe custe a vida48, tudo para garantir ao irmão a tranqüilidade de 

um pós-vida decente. As palavras são de uma personagem de Sófocles, sabidamente 

continuador de Ésquilo e de seu profundo sentimento de piedade49, no que, aliás, diverge 

de Eurípedes, célebre pela impiedade50. 

 

Na condição de membro da Boulé, Sócrates, cumprindo com o dever de 

manutenção das leis de sua pólis, se opõe à vontade dos cidadãos enfurecidos, com enorme 

risco para si mesmo, recusando-se a proceder a um julgamento dos estrategos fora das 

prescrições legais, sendo o único prítane a votar contrariamente aos intentos da acusação. 

Platão relata que a multidão acabou por lhe dar razão, mas, na ocasião do julgamento, 

Sócrates teve de suportar a pressão dos cidadãos enfurecidos: 

 

“νόμου καὶ τοῦ δικαίου ᾤμην μᾶλλόν με δεῖν 

διακινδυνεύειν ἢ μεθ᾽ ὑμῶν γενέσθαι μὴ δίκαια 

βουλευομένων, φοβηθέντα δεσμὸν ἢ θάνατον. καὶ ταῦτα 

μὲν ἦν ἔτι δημοκρατουμένης τῆς πόλεως: ἐπειδὴ δὲ 

                                                 
45 PL. Ap., 32b. 
46 COULANGES, Numa-Denys Fustel de, La Cité Antique, trad. port. de Fernando de Aguiar, A Cidade 
Antiga, 4ª ed., 2ª tiragem, São Paulo, Ed. Martins Fontes,  2000, pg. 9. 
47 PONTANI, Filippo Maria, Letteratura Greca – Disegno Storico, Firenze, Casa Editrice G. D´Ana, 1964, 
pgs. 148 e 149.  
48 SOPHOCLES, Antigone of Sophocles, 93-97, London, John W. Parker, 1848, pgs. 12/13. 
49 JAEGER, Werner, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 317. 
50 JAEGER, Werner, Paidéia, a formação do homem grego, pgs. 410 e 411. 
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ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμενοί με 

πέμπτον αὐτὸν εἰς τὴν θόλον προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ 

Σαλαμῖνος Λέοντα τὸν Σαλαμίνιον ἵνα ἀποθάνοι, οἷα δὴ 

καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, 

βουλόμενοι ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. τότε μέντοι 

ἐγὼ 

 

Nesta ocasião fui o único dos prítanes que se opôs a fazer qualquer coisa 

contrária às leis, ainda que os oradores estivessem prontos a destituir-me do cargo e 

prender-me, e mesmo que vocês os incentivassem com gritos a fazê-lo, pensei ser 

preciso arriscar até o final com a lei e a justiça a meu lado, ao invés de juntar-me a 

vocês quando injustos eram seus desejos, superando o medo do aprisionamento e da 

morte.”51  

 

Vê-se que não é a opinião ou consideração dos seus pares que move Sócrates, mas 

o exato cumprimento do dever. O homem honrado não é levado pelas emoções, mas, ao 

revés, mantém firme sua disposição de se ater ao que é lícito e justo. Nenhuma outra 

disposição de caráter parece ter maior relevância para a ciência jurídica. Temos aí um 

homem opondo-se à vontade da maioria quando esta pretende sobrepujar o direito e a 

justiça. 

  

No exemplo acima, poder-se-ia criticar Sócrates qualificando-o de um mero 

cumpridor de normas, apegado à letra da lei, e insensível para com o que é justo. O 

exemplo seguinte esclarece que não se trata  apenas de dar cumprimento às normas postas, 

mas sim de defendê-las na medida em que são a expressão do justo.  

 

Num segundo episódio Sócrates ressalta que também se negou a cumprir normas 

emanadas dos tiranos. Após derrota ateniense na Guerra do Peloponeso e a instauração do 

governo dos trinta, Sócrates, juntamente com outros quatro cidadãos foi convocado a 

apresentar-se diante dos tiranos. Estes determinaram que os cinco fossem a Ilha de 

                                                 
51 PLATO, Apology, 32 c, Loeb Classical Library, vol. 36, Plato, vol. I, 1ª ed., Cambridge, Harvard 
University Press, 1914, pgs. 116/117. 
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Salamina em busca de um cidadão denominado Leon52 para que o mesmo fosse executado, 

ao que parece, sem motivo justo. 

 

 A prática foi comum durante o curto período em que durou a tirania dos trinta, e 

por meio dela ela os tiranos visavam envolver o maior número possível de cidadãos 

atenienses em seus atos ilegais, consolidando sua posição. Tratava-se, pois, de uma norma 

emanada de quem, no momento, era de fato a autoridade local, mas, que por não se 

conformar ao padrão auto-imposto de justiça adotado por Sócrates, não foi cumprida. Tão 

logo saíram do recinto os quatro outros cidadãos foram a Salamina cumprir a ordem, 

enquanto Sócrates voltava para casa em frontal desrespeito a uma ordem direta dada pelo 

tirano, arriscando-se a uma morte que, não fosse a deposição do regime, teria certamente 

batido à sua porta53.  

 

Assim, tanto na democracia como na oligarquia Sócrates colocou em risco a própria 

vida e preferiu se pautar pela própria noção de justiça a obedecer a uma ordem válida, 

porém injusta, ou a ceder à vontade da maioria, vale dizer, o legítimo emissor de normas 

numa democracia direta. O episódio afasta uma visão simplista de Sócrates como legalista. 

A recusa dele em fugir da prisão é por vezes interpretada como um respeito cego às leis. Já 

a recusa em obedecer aos tiranos insere na discussão a temática da legitimidade. 

 

Não se pode pensar nestas condutas em termos de uma vontade de agradar à 

opinião pública. Nelas se percebe uma nota característica da honra e da pessoa que a tem, a 

independência. 

 

Sócrates faz esta mesma oposição entre o homem que pretende o reconhecimento 

social e age com vista a ele, e o homem honrado,  opondo ao bajulador covarde a figura do 

homem de valor. 

 

A terceira passagem da obra platônica que aponta para uma atitude corajosa e não 

subserviente como a forma de ação do homem honrado, podemos encontrar no diálogo 

Górgias. Nele Sócrates, tece uma dura crítica à retórica, arte professada por Górgias. O 

cerne da crítica repousa numa comparação entre artes que produzem algum bem e 

                                                 
52 PL. Ap., 32c-d. 
53 PL. Ap., 32 d. 
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requerem conhecimento das causas para serem praticadas, e outras, que Sócrates prefere 

denominar rotinas ou experiências54, e que não passam de simulacros, as quais mais do que 

produzirem um bem, ocupam-se em agradar, não cuidando dos efeitos do que fazem, mas 

iludindo aqueles que são alvo da prática, pelo oferecimento de algum tipo de prazer. 

 

À medicina, então indissociada da nutrição, contrapõe-se a culinária. Aquela 

prescreve bons alimentos, que garantem a saúde, ainda que não agradem ao paladar, esta 

apenas busca agradar ao paladar, não se importando com os efeitos dos alimentos que 

recomenda. À política Platão contrapõe a retórica. Esta apenas pretende agradar a multidão 

e bajular55, mesmo que para tanto recomende algo que a política sabe nociva. 

 

Em qualquer das comparações, na visão platônica, o simulacro sobrepõe-se à arte 

apenas em razão da ignorância ou imaturidade daquele a quem a prática é dirigida. A 

conduta repreensível, adotada pelo homem injusto e despudorado, que se vale da 

ignorância dos demais para sobrepujá-los quando deveria instruí-los, é repetidamente 

criticada no diálogo Górgias. Resume-se bem o argumento de Platão com o adjetivo usado 

para dirigir-se aos cultores destas artes ou rotinas. Bajuladores da pior espécie por 

preocuparem-se apenas com o prazer sem ocupar-se do bem56.  

 

Se ao homem honrado contrapõe-se o bajulador é forçoso reconhecer que a busca 

da aprovação alheia não é parte essencial da honra. O reconhecimento pode até ocorrer, 

mas não é o móvel da ação. 

 

A crítica dirigida a Górgias é a mesma que Platão dirige a todos os sofistas, e ainda 

que as diferenças entre os oradores e os filósofos sejam conhecidas, noutra ocasião já 

tratamos de bem proporcionar até que ponto este tipo de crítica, comum na obra platônica, 

é cabível57. Diante de todos estes exemplos a pergunta se coloca: seria Sócrates um bom 

exemplo? 

 

                                                 
54 PLATO, Gorgias, 462c, in Dialogues of Plato – trad. B. Jowett, vol. II, 3ª ed., New York, Oxford 
University Press, 1892, pg. 343.  
55 PL. Grg., 466 a. 
56 PL. Grg., 464e-465a. 
57 TANCREDI, Matheus Pires de Campos Borges, A participação dos sofistas no processo de laicização e 
internacionalização do direito grego antigo, São Paulo, 2006. pg. 122.  
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 Pode-se opor aos exemplos acima, bem como à conclusão de que ter honra não 

significa buscar aprovação social, o fato de que uma devida apreciação histórica deve levar 

em conta o sentido de honra acatado pelos gregos da Antiguidade, e não por culturas 

posteriores, de nada valendo o exemplo socrático na medida em que o filósofo foi mais 

apreciado pela posteridade do que talvez o tenha sido pelos seus contemporâneos. 

 

Sócrates, com exceção de um grupo de seguidores, muitos deles ilustres, não era o 

modelo de homem a quem os gregos costumavam homenagear publicamente. A começar 

pela sua forma física não condizente com os ideais atléticos de então, passando por certo 

desleixo quanto à própria aparência, o que lhe é atribuído pelos próprios alunos58, sem 

esquecer-se de sua perquirição desconcertante, todos atributos que distoam da conduta 

padrão de um cidadão ateniense. 

 

Restasse alguma dúvida sobre a imagem dele entre seus contemporâneos, ela seria 

debelada pela constatação de que Sócrates foi deliberadamente alvo do ridículo. Suas 

afirmações foram por demais incômodas e prestaram-se por isso ao riso nas comédias de 

Aristófanes, contribuindo certamente para uma visão desfavorável dos cidadãos a seu 

respeito. O comediógrafo atribui as atividades de ensino remunerado do domínio da 

retórica, em especial para fins jurídicos, a Sócrates e seus discípulos59, os quais se 

negavam a tal tipo de prática e recriminavam-na incessantemente.  

 

Sócrates mostrava-se destemido e autodeterminado, seja através do relato de Platão 

seja através do relato de Xenofonte, ou seja, demonstrava possuir características que 

marcam este primeiro sentido da honra. Sua conduta diferenciada não angariava a honra 

entendida como reconhecimento social, de que nos ocuparemos adiante. 

 

Abre-se desde já a janela pela qual se pode vislumbrar que, se muitas vezes há 

correlação entre honra como disposição de caráter e como reconhecimento social, nem 

sempre a primeira conduz necessariamente à segunda, bem como, nem sempre a segunda 

pressupõe a real existência da primeira. Não é por outra razão que há termos tais como 

                                                 
58 PLATO, Symposium, 174, in Dialogues of Plato – trad. B. Jowett, vol. I, 3ª ed., New York, Oxford 
University Press, 1892, pg. 543. 
59 AR. Nu., 95-105. 
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“honrarias”, aplicáveis à honra como reconhecimento, trazem uma conotação por vezes 

negativa, como de um reconhecimento imerecido. 

 

Há nestes casos o reconhecimento sem o mérito. Uma mera honraria foi concedida, 

diz-se com desdém. Por outro lado, termos como “honradez”, aplicado à honra no sentido 

de disposição de caráter, podem ser usados para denotar aquele que é merecedor de elogios 

justos, aquele apto a ser reconhecido pelos seus méritos, mesmo que as homenagens não 

tenham sido prestadas. Ambos estes termos organizam semanticamente o problema e 

driblam parte dos mal entendidos que a plurivocidade acarreta. 

 

Note que o assunto dá voltas em torno de si. Para aceitar a crítica acima, de que 

Sócrates não é um exemplo de honra no sentido de disposição de caráter, é necessário 

pressupor que o crítico está a valer-se de honra no seu sentido de reconhecimento social, 

dizendo que Sócrates não a possuía porque entre os seus não era prestigiado, confundindo 

assim dois grupos de sentidos. 

 

Ainda assim, façamos uma demonstração mais segura do nosso ponto com a 

apresentação da conduta altiva de quem, mesmo na Antiguidade, fora amplamente 

reconhecido como honorável, ainda em seu tempo de vida e, especialmente honrado pela 

qualidade de suas leis por séculos a fio. Para encontrar um exemplo que demonstre que 

honra não condiz com a atitude de quem deseja a consideração alheia, e ao mesmo tempo 

evitar o círculo acima, provando que há um exemplo antigo de pessoa honrada pela 

disposição de caráter, reconhecida como tal entre os próprios gregos antigos, e que não 

visava consideração alheia, é necessário apontar quem encampe, ao mesmo tempo, a 

predisposição interna e o reconhecimento dos seus pares. Este exemplo existe na figura do 

poeta e legislador Sólon. 

 

É certo que Sólon também despertou o descontentamento de seus contemporâneos, 

razão pela qual se exilou após seu arcontado como forma de evitar a contínua pressão que 

sofria para alterar suas leis em favor de um dos lados em disputa. Porém, há diferenças 

fundamentais entre Sócrates e Sólon que demonstram que Sólon melhor se adequava ao 

modelo de homem público de sua época. Em primeiro lugar, Sólon fora o iniciador de um 

movimento bélico de retomada da disputa com Mégara, incitando a guerra por meio de 

poemas. Sócrates, embora excelente guerreiro nunca tomara posição de comandante de 
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uma ofensiva como a que Sólon incitara. Sólon fora escolhido por suas qualidades como 

mediador e arconte, tendo tomado ativa participação política e, mais ainda, notável 

participação como legislador. Sócrates sempre evitara a vida pública apenas tendo 

assumido vaga na Boulé, e depois a pritania, por imposição legal. 

 

A Sócrates sempre foram atribuídos hábitos incomuns, tais como suas longas 

conversas e aconselhamentos com seu dáimon60, de Sólon não havendo notícia de 

costumes tão estranhos. Se tudo isto não bastasse Sólon, conviveu com a tirania de 

Pisístrato sem ser incomodado, até porque haviam lutado juntos na guerra contra Mégara. 

Sócrates foi processado e morto em pleno regime democrático, pois, seus questionamentos  

eram por demais incômodos, e, por fim, se a posteridade fez Sócrates mais famoso que 

Sólon, esta notoriedade pendia em favor de Sólon na antiguidade grega, sendo 

reverenciado por suas leis e sendo incluso na lista dos sete sábios da Grécia antiga, honras 

que Sócrates não recebera. 

 

Em fragmentos de seus poemas encontrados, por exemplo, na obra de Aristóteles, 

há mostras cristalinas de que o desejo de obter a consideração geral e de mantê-la, não era 

tanto a  preocupação de Sólon, quanto era a vontade resoluta de não ceder aos interesses 

parciais de qualquer facção dentro da pólis, e de levar a cabo o cumprimento daquilo que 

era por ele tido como certo, uma distribuição justa de direitos e deveres61 em Atenas, a 

despeito da impopularidade das medidas utilizadas para isso. 

 

A consciência da impopularidade das medidas que eram, não obstante o desagrado, 

necessárias para o bem estar da pólis, constata-se no auto-exílio62 bem como no conteúdo 

dos poemas contidos na obra de Aristóteles.  

 

Na Constituição de Atenas Aristóteles discute a visão do povo acerca da 

honestidade de Sólon em face de tentativas de caluniá-lo. Aristóteles descarta como 

infundadas as histórias caluniosas a respeito de Sólon e afirma não ser provável que Sólon 

tenha se valido de artimanhas, uma vez que foi moderado e imbuído de espírito público nos 

seus demais atos. Tanto é assim que podendo governar a cidade como tirano em 

                                                 
60 PL. Ap., 41d. 
61 ARIST. Ath. Pol., V, 3. 
62 ARIST. Ath. Pol., XIII, 1. 
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subjugando um dos dois lados em disputa manteve-se imparcial, sendo hostilizado por 

ambos ao preferir a honra e a salvação da cidade à sua própria vantagem.63 

 

Aristóteles usa para caracterizar a atitude imparcial de Sólon um termo derivado de 

kalÒj (kalós). Kalós é frequentemente traduzido por  belo, mas, não se resume a isto. No 

contexto ético o termo denota o que é nobre, honrado e virtuoso64.  O uso do termo em sua 

forma neutra tÕ kalÒn,  tal como no texto de Aristóteles, significa aquilo que é bom, 

conveniente, remetendo ao ideal do cidadão perfeito, resumido na expressão kalÒj 

k¢gaqÒj.65 

 

Este uso do termo com o sentido ético de honra, quando na sua forma neutra, é 

atestado ainda por Henry Lidell e Robert Scott que se referem à tÕ kalÒn como honorável 

em Homero66. A evidência que trazem do uso de kalón como algo não apenas belo, mas, 

também bom, é proveniente do canto XXI da Ilíada, onde os deuses brigam entre si e 

Posêidon, dirigindo-se a Apolo diz ser ruim voltar ao Olimpo sem ter tomado parte na luta, 

incitando Apolo a ingressar primeiro em combate dizendo não ser bom para ele fazê-lo por 

ser mais velho e sábio67.   

 

A escolha de Lidell e Scott pela palavra honorável condiz com o que sustentamos, 

uma vez que ser uma pessoa honorável não significa que de fato recebeu o reconhecimento 

social por um feito, mas sim que ela, por ter agido de modo correto, segundo parâmetros 

abstratos, e por manter a correta disposição de caráter, está apta a receber os elogios. Ainda 

que não os tenha recebido, e mesmo que nunca venha a recebê-los, a pessoa honorável já 

está apta ao recebimento de honra entendida como reconhecimento social e já é portadora 

de honra no sentido de disposição de caráter. 

 

O trecho da Constituição de Atenas traz então um exemplo de um ato de perigoso 

desafio a vontade de toda uma pólis e de abdicação de vantagens indevidas em prol da 

                                                 
63 ARIST. Ath. Pol., VI, 3.  
64 PEREIRA, ISIDRO, Dicionário Grego-Português e Português-Grego, 7ª ed., Braga, Apostolado da 
Imprensa, 1990, pg. 292. 
65 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo II, Paris, Éditions Klincksieck, 1908, pg. 486. 
66 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 870. 
67 HOMER, Iliad, XXI, 440, Loeb Classical Library, vol. 171,  Homer Iliad vol. II, 2ª ed, de 1995, 
Reimpressão de 2004, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 436/437. 
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manutenção da honra, numa demonstração de que a honra não se esgota em 

reconhecimento e pode ser compreendida como uma disposição firme de caráter, um 

atributo do sujeito.  

 

O trecho evidencia que honra não condiz com a busca de vantagem pessoal, nisto 

implícito, é claro, qualquer tipo de interesse financeiro. Não condiz ainda com destempero, 

uma vez que à honra associa-se a moderação do comportamento de Sólon.  

 

Por último, honra não é a vontade de agradar e de obter a consideração social, pois, 

segundo Aristóteles, se Sólon governasse a cidade como um tirano e subjugasse uma das 

duas facções rivais teria a aprovação irrestrita do outro grupo vitorioso, e mesmo assim não 

o fez, conquistando a inimizade de ambas as facções para desprestígio seu. É exatamente o 

fato de não buscar a aprovação de nenhum dos lados que fez dele um homem honrado. 

 

Os tradutores todos concordam com esta interpretação e apresentam a preferência 

pela honra como o motivo para que Sólon desdenhasse a parcialidade, a tirania e a 

vantagem pessoal indevida. Vejamos três diferentes traduções, destacando a invariável 

tradução de to kálon por honra:  

 

Francisco Murari Pires68: 

 

“οὐ μὴν ἀλλὰ πιθανώτερος ὁ τῶν δημοτικῶν λόγος: οὐ 

γὰρ εἰκὸς ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις οὕτω μέτριον γενέσθαι καὶ 

κοινόν, ὥστ᾽ ἐξὸν αὐτῷ τοὺς ἑτέρους ὑποποιησάμενον 

τυραννεῖν τῆς πόλεως, ἀμφοτέροις ἀπεχθέσθαι καὶ περὶ 

πλείονος ποιήσασθαι τὸ καλὸν καὶ τὴν τῆς πόλεως 

σωτηρίαν ἢ τὴν αὑτοῦ πλεονεξίαν, ἐν οὕτω δὲ μικροῖς καὶ 

ἀναξίοις καταρρυπαίνειν ἑαυτόν. 

 

Entretanto a versão dos populares é mais convincente, pois não é provável que 

Sólon, tendo sido tão moderado e imbuído de espírito público nos seus demais 

                                                 
68 Professor livre docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo. 
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atos – tanto que podendo governar a cidade como tirano em subjugando um 

dos dois lados, foi hostilizado por ambos ao preferir a honra e a salvação da 

cidade à sua própria vantagem – se sujasse com coisas tão pequenas e 

flagrantes.”69 

 

H. Rackham70: 

 

Nevertheless, the account of those of popular sympathies is more credible; for 

considering that he was so moderate and public-spirited in the rest of his 

conduct that, 

when he had the opportunity to reduce one of the two parties to subjection and 

so to be tyrant of the city, he incurred the enmity of both, and valued honour 

and the safety of the state more than his own aggrandizement, it is not 

probable that he besmirched himself in such worthless trifles.71 

 

Sir George Frederic Kenyon72: 

 

“However, the story of the popular party is by far the most probable. A man 

who was so moderate and public-spirited in all his other actions, that when it 

was within his power to put his fellow-citizens beneath his feet and establish 

himself as tyrant, he preferred instead to incur the hostility of both parties by 

placing his honour and the general welfare above his personal 

aggrandisement, is not likely to have consented to defile his hands by such a 

petty and palpable fraud.”73 

 

                                                 
69 ARISTÓTELES, A Constituição de Atenas, VI.3, tradução e notas de Francisco Murari Pires, 1ª ed., São 
Paulo, Hucitec, 1995, pgs. 24/25. 
70 Tradutor da Constituição de Atenas e da Política de Aristóteles, respectivamente volumes 285 e 264 da 
LOEB Classical Library.   
71ARISTOTLE, Athenian Constitution, VI, 3, Loeb Classical Library, vol. 285, Aristotle, vol. XX, 2ª ed, de 
1952, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 24/25. 
72 Paleógrafo britânico, presidente da Academia Britânica de 1917 a 1921 e Presidente da Escola Britânica de 
Arqueologia em Jerusalém. Responsável, em 1891, pela primeira edição impressa (editio princeps) da 
Constituição de Atenas, após a descoberta do seu manuscrito, e pela tradução constante das obras completas 
de Aristóteles organizada sob a responsabilidade do filósofo escocês Sir William David Ross. 
73 ARISTOTLE, Atheniensium Respublica, VI, 3, The Works of Aristotle, trad. Sir George Frederic Kenyon, 
under the editorship of W.D. Ross, vol. X, 1ª ed., London, Oxford University Press, 1928. 
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A unanimidade entre os lexicógrafos e tradutores não deixa dúvidas de que 

encontramos o que procurávamos, um exemplo de honra como a manutenção de uma firme 

disposição de caráter, mesmo diante de enormes pressões e contra a vontade de toda uma 

pólis, nada havendo na conduta que possa reduzir a honra a um desejo de reconhecimento 

social. 

 

Até o momento extraímos do acima exposto que um dos sentidos de honra é o de 

uma disposição psíquica que pressupõe destemor, moderação e imparcialidade, numa 

conduta que não tem como fim nem a vantagem financeira nem tampouco a obtenção do 

apreço dos outros, demonstrando autonomia e uma firmeza independente na tomada de 

decisões.  

 

Além disto, a honra não se resume à posse de riquezas. 

 

A negativa de Sólon de aproveitar-se de sua posição para auferir vantagens 

financeiras é prova também de que o homem honrado não se deixa pautar pela riqueza nem 

considera esta um atributo necessário do homem honrado. Em realidade Sólon atribui à 

riqueza o papel de gatilho capaz de desencadear a hýbris quando combinada a uma mente 

despreparada74. 

 

Testemunhos dos oradores reforçam a diferença entre honra e riqueza. Andócides  

relata um episódio em que seu tio Epylicus, filho de Teisandro, morrera deixando duas 

filhas, um patrimônio de dois talentos e dívidas de um valor de cinco talentos. Andócides, 

como o parente masculino mais próximo, assim como Leagrus, deveriam casar-se com as 

duas mulheres. Segundo ele não era correto preferir um casamento mais rentável e ignorar 

os deveres familiares desprezando as duas moças. Como homens de honra (areté), cabe aos 

dois não pensar em dinheiro e casarem-se com as moças75.   

 

Em seu discurso contra Androtion, Demóstenes critica a conduta do réu de, com a 

desculpa de arrecadar dinheiro para a cidade, ter derretido coroas dadas como símbolos de 

                                                 
74 ARIST. Ath. Pol., XII, 2. 
75 ANDOCIDES, On the Mysteries, 119, Loeb Classical Library, vol. 308 da coleção e volume I de Minor 
Attic Orators, 1ª ed, 1941, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 430/431. 
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mérito e excelência, preferindo o dinheiro à honra representada pelos artefatos, uma 

conduta que os juízes devem considerar da maior reprovabilidade76.  

 

Aristóteles refere-se ao fato de que muitas vezes aqueles aquinhoados pela fortuna, 

detentores de poder e riqueza, são alvo da estima dos seus contemporâneos, mas, a eles não 

se deve atribuir a honra senão quando detém algum mérito e demonstram virtude.77 

 

Busquemos agora, após ter dito o que a honra, entendida como uma disposição do 

caráter, não é, definir enfim o que ela é. 

 

Todo o campo semântico de timé é centrado sobre a noção de valor78. 

 

Mas de que tipo de valor se fala? Obviamente não se fala do valor financeiro 

propriamente dito. Adiante veremos que a estimativa do montante a ser pago a título de 

reparação da honra ofendida era nomeado com palavra derivada de timé, t…mhma (tímema), 

mas, neste caso o valor é fixado como um meio de restauração da honra ofendida. 

 

Os relatos que apresentamos acima afastam a riqueza como padrão correto de 

avaliação de honra. O valor a que nos referimos quando tratamos deste primeiro 

significado de honra é o valor entendido como excelência, areté79.  

 

Em realidade são tão próximos os significados de areté e timé que os seus sentidos 

se misturam. Há nos léxicos a referência ao uso de areté como sendo a recompensa pela 

excelência80, pelo mérito, o que, como veremos abaixo, constitui o significado seguinte de 

honra como reconhecimento social.  

 

Poder-se-ia dizer que  honra é o sentimento que leva quem o sente a desenvolver 

aptidões que o tornem digno de mérito.  

                                                 
76 DEMOSTHENES, Against Androtion, 75, Loeb Classical Library, vol. 299 da coleção e volume III da 
obra completa de Demóstenes, edição de 1935, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 204/207. 
77 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1124a, 25-30. 
78 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV-1, Paris, Éditions Klincksieck, 1908, pg. 
1120. 
79 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 238. 
80 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, pg. 238. 
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Veja-se a relação que há entre ¢ret» e tim». Há na honra um conteúdo de 

excelência, habilidade superior ou capacidade fora do comum, que faz com que o homem 

ou a mulher honrada destaque-se dos demais, justamente em razão do valor ou mérito de 

que goza por dominar determinada habilidade. Não por acaso dizemos distinto ou distinta o 

homem ou a mulher honrados. 

 

A excelência pode se manifestar pelo talento e domínio demonstrados numa 

determinada arte, seja ela a arte de fazer a guerra, de produzir discursos convincentes ou de 

fabricar peças em cerâmica. Em qualquer modalidade em que se apresente, este talento 

superior confere ao seu titular uma boa dose de autoconfiança e, se não impede de todo, ao 

menos não propicia a atitude servil do bajulador, antes desenhando o perfil de um 

perfeccionista que se orgulha da destreza que tem. 

 

A correlação nem é tão surpreendente assim. Até os dias de hoje diversas distinções 

honoríficas concedidas a feitos de bravura militar por todo o globo são denominadas por 

uma nomenclatura que de um modo ou de outro evocam a locução honra ao mérito. Um 

curioso exemplo é o da medalha “Pour le Mérite” cujo nome, apesar de francês, designa 

uma condecoração criada por Frederico II da Prússia, em época em que sua corte ainda 

adotava a língua francesa. Importante ressaltar que de início não se tratava de uma 

condecoração apenas militar, também se permitindo agraciar civis. A expressão “Pour Le 

Mérite” vem inscrita no próprio galardão, atestando a correlação entre honra e mérito. 

  

Serve como exemplo da penetração desta idéia no âmbito jurídico contemporâneo o 

fato de que no Decreto nº 40.556 de 17 de dezembro de 1956, norma vigente na República 

Federativa do Brasil, e destinada a reger o uso de condecorações militares, a palavra mérito 

é empregada não menos de vinte e cinco vezes num diploma normativo que contém apenas 

treze artigos, praticamente duas vezes por artigo. Evidente a correlação entre as 

homenagens militares e o mérito do possuidor. 

 

Não nos ocupemos em demasia, porém, com considerações sobre normas 

contemporâneas, uma vez que o objetivo desta dissertação não é relacionar o direito ático a 

qualquer ordenamento jurídico posterior, mas entendê-lo por si mesmo e com recurso às 

fontes gregas tão somente.  
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Impossível negar que a constatação do próprio valor, que a manifestação de 

excelência confere a quem possui tal nota distintiva, faz desse alguém uma pessoa que não 

se submete com facilidade a imposições exteriores. Pessoas dotadas de tais habilidades 

sentem-se orgulhosas do que fazem e, como se diz, cheias de si. Há muita proximidade 

entre agir com honra e buscar a excelência. Aqui ¢ret» e tim» justapõem-se. 

 

Quando trata de honras militares a listagem traz o que outras obras apontam como 

sendo a manifestação primeva da honra na cultura helênica, o orgulho guerreiro e a 

conduta aristocrática diante da batalha. Sem deixar de ver na palavra areté um significado 

ético mais abrangente, Werner Jaeger admite que o sentido de nobreza cavalheiresca 

atribuído à areté é o predominante81. O mesmo autor atesta a estreita ligação entre honra e 

areté. Depois dar o mais alto posto da civilização grega à areté: 

 

“O tema essencial da história da formação grega é antes o 

conceito de areté, que remonta aos tempos mais antigos”82, 

 

O célebre helenista faz da areté uma marca distintiva da nobreza cavalheiresca83 e 

arremata o raciocínio numa aberta justaposição de areté e honra: 

 

“Intimamente ligada à areté está a honra. Nos primeiros 

tempos era inseparável da habilidade e do mérito. Segundo a bela 

explicação de Aristóteles a honra é a expressão natural da medida 

ainda não consciente do ideal de arete, a que aspira.”84 

 

Não apenas a guerra era terreno para demonstrações de um caráter firme e altivo de 

um homem honrado, como também a motivação de várias guerras era a de obter honra ou 

restabelecer a honra ferida. 

 

Diferentemente da Odisséia a Ilíada é um poema indiscutivelmente bélico. A guerra 

aparece em todos os livros e ocupa boa parte dos versos, muitos dos quais se dedicam a 

                                                 
81 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 27. 
82 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 25. 
83 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 27. 
84 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pgs. 30 e 31. 
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descrever com detalhes anatômicos o modo como heróis matam seus adversários, quase 

sempre em lutas corpo a corpo individuais85, ou duelos. Tratando da honra retratada na 

Ilíada Lendon resume: 

 

“É na batalha que o herói ganha a admiração, a glória – o 

kleos86, o kudos87 - que convém à alta patente, honra, valor, ou 

honradez: timé.”88 

 

A habilidade necessária do hoplita integrado à falange, consistia em manter-se 

firme no seu posto e não ceder o terreno ao inimigo, não importando o custo de 

manutenção de tal posição. Ainda que lhe custasse a vida a virtude do guerreiro era 

demonstrada pela intransigência. Nunca render-se e manter-se calmo e firme mesmo na 

mais desvantajosa das situações era a conduta do homem honrado, cumprindo com o dever 

de defender sua pólis, desdenhando o perigo e todo e qualquer estímulo exterior que 

pudesse controlá-lo. O homem virtuoso não se deixando controlar pelas suas emoções, 

seguindo unicamente uma noção de dever por ele admitida como justa, dá mostras de 

extraordinário autodomínio. 

 

A altivez encarada como uma forma de virtude é francamente elogiada por 

Aristóteles quando relata a conduta do homem dotado de grandeza de alma, espécie de 

virtude que é um resumo de todas as outras e que consiste numa reformulação da altiva 

areté da velha ética aristocrática89. 

 

A denominada honra do hoplita, que é marcada pela antiga ética aristocrática dos 

heróis homéricos, sobreviveu a toda história grega, e esta é a razão pela qual nos serve de 

bússola segura. Do século VIII a.C., com a consolidação da épica homérica, até o século 

IV a.C. nos discursos dos oradores áticos, ela se mostra sempre presente e com mesmo 

conteúdo central. 

 

                                                 
85 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts, A History of Battle in Classical Antiquity, New York, Yale University 
Press, 2005, pg. 24.  
86 Rumor; fama; renome. 
87 Glória militar, valor. 
88 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts, A History of Battle in Classical Antiquity, New York, Yale University 
Press, 2005, pg. 24.  
89 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 34. 
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Em discurso proferido em 399 a.C., Andocides refere-se a um boato de seus 

adversários de que ele, que nesta ação em particular lutava contra uma possível 

condenação à morte, acabaria por fugir da disputa judicial, ao invés de enfrentar o combate 

e manter seu posto90. Andocides então se vale de linguagem militar e descreve o 

comportamento em juízo do homem virtuoso como análogo ao do hoplita em sua fileira. A 

analogia é retomada mais adiante no mesmo discurso, quando Andocides justifica a 

manutenção de seu posto pela confiança de sua vitória ou absolvição91. 

 

Sem entrar na tormentosa discussão acerca do personagem Sócrates, tal qual 

relatado por Platão, destacamos um trecho da Apologia de Sócrates que é o perfeito 

testemunho de que mesmo o filósofo, acusado de subversão dos valores da pólis, 

impiedade e corrupção dos jovens, que se poderia imaginar fonte de insólitos valores numa 

Atenas marcada pelos valores homéricos tradicionais, em realidade retoma a areté e a timé 

de Homero na ágora do século IV a.C.  

 

“ὑμῶν ἀγανακτήσειεν ἀναμνησθεὶς ἑαυτοῦ, εἰ ὁ μὲν 

καὶ ἐλάττω τουτουῒ τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος 

ἐδεήθη τε καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστὰς μετὰ πολλῶν 

δακρύων, παιδία τε αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος ἵνα ὅτι 

μάλιστα ἐλεηθείη, καὶ ἄλλους τῶν οἰκείων καὶ φίλων 

πολλούς, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, καὶ ταῦτα 

κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιμι, τὸν ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽ ἂν 

οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον ἂν πρός με σχοίη 

καὶ ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις θεῖτο ἂν μετ᾽ὀργῆς τὴν ψῆφον.  

εἰ δή τις ὑμῶν οὕτως ἔχει—οὐκ ἀξιῶ μὲν γὰρ ἔγωγε, εἰ δ᾽ οὖν—

ἐπιεικῆ ἄν μοι δοκῶ πρὸς 

τοῦτον λέγειν λέγων ὅτι ‘ἐμοί, ὦ ἄριστε, εἰσὶν μέν πού 

τινες καὶ οἰκεῖοι: καὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρου, οὐδ᾽ 

ἐγὼ ‘ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης’ πέφυκα ἀλλ᾽ ἐξ 

ἀνθρώπων, ὥστε καὶ οἰκεῖοί μοί εἰσι καὶ ὑεῖς γε, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι, τρεῖς, εἷς μὲν μειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία: ἀλλ᾽ 

                                                 
90 AND. de myst., 4. 
91 AND. de myst., 8. 
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ὅμως οὐδένα αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάμενος δεήσομαι ὑμῶν 

ἀποψηφίσασθαι.’ τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; οὐκ 

αὐθαδιζόμενος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάζων, ἀλλ᾽ εἰ μὲν 

θαρραλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον ἢ μή, ἄλλος λόγος, πρὸς 

δ᾽ οὖν δόξαν καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῖν καὶ ὅλῃ τῇ πόλει οὔ μοι 

δοκεῖ καλὸν εἶναι ἐμὲ τούτων οὐδὲν ποιεῖν καὶ τηλικόνδε 

ὄντα καὶ τοῦτο τοὔνομα ἔχοντα, εἴτ᾽ οὖν ἀληθὲς εἴτ᾽ οὖν 

ψεῦδος, ἀλλ᾽ οὖν δεδογμένον 

γέ ἐστί τῳ Σωκράτη διαφέρειν τῶν πολλῶν 

ἀνθρώπων. εἰ οὖν ὑμῶν οἱ δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε σοφίᾳ 

εἴτε ἀνδρείᾳ εἴτε ἄλλῃ ᾑτινιοῦν ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσονται, 

αἰσχρὸν ἂν εἴη: οἵουσπερ ἐγὼ πολλάκις ἑώρακά τινας ὅταν 

κρίνωνται, δοκοῦντας μέν τι εἶναι, θαυμάσια δὲ 

ἐργαζομένους, ὡς δεινόν τι οἰομένους πείσεσθαι εἰ 

ἀποθανοῦνται, ὥσπερ ἀθανάτων ἐσομένων ἂν ὑμεῖς 

αὐτοὺς μὴ ἀποκτείνητε: οἳ ἐμοὶ δοκοῦσιν αἰσχύνην τῇ 

πόλει περιάπτειν, ὥστ᾽ ἄν τινα καὶ τῶν ξένων 

ὑπολαβεῖν ὅτι οἱ διαφέροντες Ἀθηναίων εἰς ἀρετήν, 

οὓς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἔν τε ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς 

προκρίνουσιν, οὗτοι γυναικῶν οὐδὲν διαφέρουσιν. ταῦτα 

γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὔτε ὑμᾶς χρὴ ποιεῖν τοὺς 

δοκοῦντας καὶ ὁπῃοῦν τι εἶναι, οὔτ᾽, ἂν ἡμεῖς ποιῶμεν, 

ὑμᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἐνδείκνυσθαι, ὅτι πολὺ 

μᾶλλον καταψηφιεῖσθε τοῦ τὰ ἐλεινὰ ταῦτα δράματα 

εἰσάγοντος καὶ καταγέλαστον τὴν πόλιν ποιοῦντος ἢ τοῦ 

ἡσυχίαν ἄγοντος. 

 

Bem, senhores, isto, e talvez outras coisas como estas, é tudo que tenho a 

dizer em minha defesa. Talvez alguns dentre vocês possam sentir-se ofendidos ao 

lembrarem-se da própria conduta, se mesmo num caso de menor importância que este 

imploraram aos juízes cheios de lágrimas, e apresentaram os filhos, bem como 
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amigos e parentes  buscando a compaixão dos juízes; enquanto eu não farei nada 

disto, apesar de estar, aparentemente, sob o mais grave dos perigos. 

Talvez alguém, tendo isso em mente, possa indispor-se comigo e lançar seu 

voto com raiva. Se algum de vocês sente-se assim, não creio que haja tal pessoa, mas 

caso exista, penso que eu falaria justamente se dissesse a ele, meu amigo, também eu 

tenho parentes, pois não sou, como diz Homero “nascido de um carvalho ou de uma 

rocha”,  mas de pais humanos, de tal forma que tenho parentes e, homens de Atenas, 

tenho três filhos, um quase crescido, e dois ainda crianças; mas, não obstante, não 

trarei nenhum deles aqui para implorar por minha absolvição. E por que não o farei? 

Não porque sou teimoso, atenienses, ou porque os desrespeite. Se temo ou não a 

morte é outra questão, mas para o bem de meu bom nome, do de vocês e de toda a 

pólis, penso não ser certo para mim fazer qualquer destas coisas em razão de minha 

idade e reputação, seja ela merecida ou não; pois de qualquer modo prevalece a 

opinião de que Sócrates é de alguma forma superior à maioria dos homens. Seria 

vergonhoso se aqueles dentre vós que se supõe sejam superiores, em sabedoria, em 

coragem ou em qualquer outra virtude, comportassem-se de tal modo. Tenho visto 

homens de alguma reputação comportando-se do modo mais estranho quando em 

juízo, como se pensassem que sofreriam algo terrível caso condenados à morte, tal 

como se fossem se tornar imortais não sendo mortos por vocês. Parece-me que eles 

são uma desgraça para a pólis e que qualquer estrangeiro possa dizer que tais são os 

atenienses que primam pela virtude, homens que os atenienses honram com cargos e 

outros sinais de estima, não melhores do que mulheres. Tais atos, homens de Atenas, 

nós que possuímos qualquer reputação, por menor que seja, não devemos cometer, e 

se os cometemos vocês não devem permiti-lo, devendo deixar claro que estarão muito 

mais prontos a condenar um homem que lhes apresenta tão deplorável cena, e traz o 

ridículo sobre a pólis, do que um que se mantém quieto.” 92 

 

Sócrates repreende com elegância e firmeza a conduta dos que por medo da morte 

submetem-se a mendigar aos juízes sua absolvição. Explica em seguida porque ele mesmo 

não age desta forma. Porque, diz ele, homens de Atenas que são excelentes na virtude, e 

que são honrados pela atribuição de cargos e posições de destaque não devem submeter-se 

por medo da morte, sendo mais condizente com o caráter correto a firme manutenção de 

seu posto não importando o risco. 

 

                                                 
92 PLATO, Apology, 34 c – 35 b, Loeb Classical Library, vol. 36, Plato, vol. I, 1ª ed., Cambridge, Harvard 
University Press, 1914, pgs. 124/125. 
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A coragem defensiva do hoplita, posta em prática no tribunal, é a permanência da 

timé arcaica na Atenas clássica. Sócrates parece referir-se à honra como reconhecimento 

social, mas não é assim que procede, uma vez que incorreu no desagrado de seus juízes, 

enfrentando a condenação à cicuta com a firmeza de quem não abandona o posto, valendo-

se em realidade de um padrão abstrato de conduta ideal para induzir os juízes a 

reconhecerem nele a realização deste ideal, e a votarem com coragem e nobreza, livres de 

ressentimentos que marcam a conduta do homem mesquinho.  

 

Vale aqui lembrar o julgamento de Ares, deus da guerra, que ao comparecer em 

juízo, ao invés de mentir ou inventar uma história com a qual encobrir seus atos, 

surpreende os juízes ao não se envergonhar dos feitos e descrevê-los abertamente em juízo. 

 

Quando firmemente mantém-se imparcial diante das pressões das facções que 

partiam a vida cívica de Atenas ao meio, Sólon recorre à mesma imagem de autodomínio e 

insubmissão do hoplita, qualificando a si mesmo como um forte escudo, Óplon (hóplon), 

arma que dá nome ao guerreiro de infantaria, posto entre dois exércitos que marcham um 

contra o outro.93  

 

Eurípedes dá talvez o mais sintético e claro exemplo desta honra do hoplita, ao 

criticar o uso de projéteis em combate, por ser uma forma de luta que prescinde da 

coragem dos homens: 

 

“ἀνδρὸς δ᾽ ἔλεγχος οὐχὶ τόξ᾽ εὐψυχίας,  

ἀλλ᾽ ὃς μένων βλέπει τε κἀντιδέρκεται  

δορὸς ταχεῖαν ἄλοκα τάξιν ἐμβεβώς.  

 

O arco não é teste da coragem de um homem, manter sua formação na 

falange, calmamente observando as lanças inimigas, o é.” 94 

 

A prática do combate de infantaria sob a formação de falange exercitou e destacou 

como de valor mais elevado a virtude do autodomínio, da corajosa paciência de quem se 

dispões a tudo para o cumprimento daquilo que é um dever assumido como seu. 

                                                 
93 ARIST. Ath. Pol., XII, 1. 
94 EURIPIDES, The Madness of Hercules, 162-164, Loeb Classical Library, vol. 9 da coleção e volume III 
dedicado a Eurípedes, 1ª ed, de 1912, London, William Heinemann, pgs. 140/143. 
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Ecos desta imperturbabilidade diante da adversidade e desta obstinada manutenção 

do dever, chegaram até a filosofia do período helenístico. Uma análise menos profunda 

diria que as escolas de filosofia posteriores a Sócrates inspiraram-se no seu exemplo de 

firmeza para formular suas teorias éticas. Não é errado dizê-lo, mas, ao fazer isto as escolas 

replicavam a areté e a timé que Sócrates também  recebera de Homero. 

 

A ética estóica, com sua proposta de indiferença à dor e aos percalços da vida,  a 

apatia95, bem como a imperturbabilidade ou ¢tarax…a (ataraxía) epicurista96, poderiam 

ser tranquilamente encaradas como um modo de colocar-se na vida que remete ao hoplita 

ideal diante do perigo. 

 

Postas todas estas considerações, direcionemo-nos agora para uma definição, 

buscando um último auxílio em Aristóteles, sem dúvida o mais prolífico conceituador 

dentre as fontes consultadas. 

 

Em sua Ética à Nicômaco após estatuir os fins a que a ética se dedica, e de fixar que 

cada qualidade moral é um meio termo entre dois extremos, sendo destruída tanto pelo 

excesso quanto pela deficiência97, Aristóteles afirma que as diversas formas de excelência 

moral são disposições da alma, vale dizer, estados da alma em relação aos quais estamos 

bem ou mal em relação às emoções98, definindo assim a excelência moral quanto ao seu 

gênero. 

 

Quanto à diferença específica as virtudes ou formas de excelência moral são 

verificadas pelo hábito de se posicionar no meio-termo99 em relação às suas emoções, cujo 

efeito, como toda a virtude sempre causa, é o de fazer do virtuoso um bom homem, capaz 

de bem executar suas funções100, que para Aristóteles, constituem o bem viver em 

                                                 
95 REALE, Giovanni, ANTISERI, Dario, História da Filosofia, vol. 1, 5ª ed., São Paulo, Paulus, 1990, pg. 
265.  
96 DIOGENES LAERTIUS, Lives of Eminent Philosophers, X, 128, Loeb Classical Library, vol. 185, 
Diogenes, vol. II, 1ª ed, de 1935, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 652/653. 
97 ARIST. Eth. Nic., II, ii, 1104a, 13-15. 
98 ARIST. Eth. Nic., II,v, 1106a, 4-11. 
99 ARIST. Eth. Nic., II, vi, 1106b, 27-28. 
100 ARIST. Eth. Nic., II, vi, 1106b,21-27. 
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sociedade, vale dizer, em uma pólis, de conformidade com sua doutrina do homem como 

animal político101. Vejamos o que ele diz sobre a virtude: 

 

“ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, 

στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου. 

 

Virtude, então é uma disposição da mente determinando a escolha de 

ações e emoções consistentes essencialmente na observância de um meio em 

relação a nós, sendo isto determinado por princípio, ou seja, tal como um 

homem prudente determinaria.”102 

 

Aristóteles do meio do Livro III da Ética à Nicômaco em diante dará tratamento 

detalhado a diversas formas de excelência moral, aplicando a casos particulares o conceito 

de virtude firmado. Antes, porém, ele já adianta algumas virtudes nomeando-lhes e 

demonstrando seu excesso e sua falta. Diz ele que em respeito à honra e à desonra a 

observância do meio é a grandeza de alma, o excesso sendo a vaidade ou pretensão e a 

falta a pusilanimidade ou pequenez de alma103. 

 

Honra como reconhecimento Aristóteles definirá, e o veremos abaixo. Ele, porém,  

não dará uma definição para o que nós aqui denominamos de honra como algo que se tem, 

por oposição a honra como reconhecimento. Tratará, no entanto, de duas formas de virtude 

que dizem respeito à correta disposição diante das honras e desonras e uma delas 

corresponde a isto que chamamos de honra como algo que se tem. 

 

Uma das virtudes relativas à honra diz respeito às pequenas honras e desonras, e ao 

fato de que muitos desejam honras mais ou menos do que devem ou merecem, sendo 

possível desejá-las do modo correto104.  

 

                                                 
101 ARISTOTLE, Politics, I, i, 1253a, 2-10, Loeb Classical Library, vol. 264, Aristotle, vol. XXI, edição com 
correções de 1944, reimpressão de 2005, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 8/9. 
102 ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, II, vi, 1106b, 27-28, Loeb Classical Library, vol. 73 da coleção e 
volume XIX da obra de Aristóteles, 2ª ed. Revisada, publicada em 1934, Cambridge, Harvard University 
Press, pg. 94/95. 
103 ARIST. Eth. Nic., II, vii, 1107b, 23-25. 
104 ARIST. Eth. Nic., IV, iv, 1125b, 5-12. 
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A outra é a que mais nos interessa. Trata-se da virtude da grandeza de alma, ou, 

megaloyuc…a (megalopsichía). Diz respeito à correta disposição em relação à aspiração 

de grandes coisas. Quem aspira a grandes coisas e está à altura delas é magnânimo, sendo 

esta a virtude. Quem aspira a grandes coisas sem estar à altura delas é pretensioso, e que 

aspira a menos do que realmente merece é pusilânime, sendo estes os vícios. 

 

 Mas o que seriam estas grandes coisas a que o homem dotado de grandeza de alma 

aspira? Vejamos: 

 

“εἰ δὴ μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιοῖ ἄξιος ὤν, καὶ μάλιστα τῶν μεγίστων, περὶ ἓν 

μάλιστ᾽ ἂν εἴη. ἡ δ᾽ ἀξία λέγεται πρὸς τὰ ἐκτὸς ἀγαθά: 

μέγιστον δὲ τοῦτ᾽ ἂν θείημεν ὃ τοῖς θεοῖς ἀπονέμομεν, καὶ 

οὗ μάλιστ᾽ ἐφίενται οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς 

καλλίστοις ἆθλον: τοιοῦτον δ᾽ ἡ τιμή: μέγιστον γὰρ δὴ τοῦτο τῶν ἐκτὸς 

ἀγαθῶν: περὶ τιμὰς δὴ καὶ ἀτιμίας ὁ μεγαλόψυχός ἐστιν ὡς δεῖ. 

 

O mérito é um termo relativo: significa fazer jus a bens exteriores. O maior dentre os bens 

exteriores devemos supor que seja aquilo que oferecemos como um tributo aos deuses, e que  

seja o mais cobiçado por homens de elevada posição, e o prêmio concedido aos mais nobres 

feitos; e tal coisa é a honra, pois honra é claramente o maior dos bens exteriores. Assim, o 

homem magnânimo é aquele que tem a correta disposição em relação a honras e desonras. E 

sem discussão é evidente que a honra é o objeto de que o homem magnânimo se 

ocupa, uma vez que é acima de tudo a ela que grandes homens fazem jus e 

merecem.”105   

 

O homem magnânimo preocupa-se então com honra e desonra, e deste tipo de 

pessoa Aristóteles diz que reúne em si todas as virtudes106.  

 

Pensamos que muitas das qualidades do homem dotado de grandeza de alma 

megalyuc…a (megalopsichía), ou magnânimo, adéquam-se ao que descrevemos como 

honra enquanto algo que se tem. As qualidades elencadas por Aristóteles aqui são 

                                                 
105 ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, IV, iii, 1123b, 16-20, Loeb Classical Library, vol. 73 da coleção e 
volume XIX da obra de Aristóteles, 2ª ed. Revisada, publicada em 1934, Cambridge, Harvard University 
Press, pg. 214/215. 
106 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1123b, 30-35. 



 

 

50

condizentes com as que encontramos nos exemplos de Sócrates e de Sólon. Além disto, 

condizem também com o ideal esperado do cidadão nas leis que examinaremos na parte 

três da dissertação. 

 

O homem magnânimo não persegue honrarias a qualquer custo, mas, apenas recebe 

de bom grado aquelas que fez por merecer, desde que sejam grandes honrarias conferidas 

por pessoas de mérito, desdenhando honrarias vindas de pessoas desqualificadas ou por 

motivos triviais107. Não se deixa dominar pela vaidade. 

 

O homem magnânimo observa a correta medida em relação à riqueza, nem se 

alegra excessivamente com a prosperidade nem se lamenta em demasia com a 

adversidade108. Não se deixa dominar pela ganância. 

 

Não corre atrás do perigo por razões sem importância, mas, se uma grande causa 

para a guerra de apresentar estará pronto a sacrificar a vida, pois sabe que a vida não vale 

ser mantida a todo custo, havendo coisas mais importantes do que ela109. Não se deixa 

dominar pelo medo. 

 

Gosta de servir aos outros e ser benéfico, mas, envergonha-se em ser servido e 

receber benefícios, uma vez que ser benfeitor é marca de honra e superioridade enquanto 

que ser servido e necessitar da ajuda é a marca da inferioridade110. Prefere ser credor de 

agradecimentos, a devedor de favores, tudo fazendo para a manutenção de sua auto-

suficiência. Esta, aliás, é a chave para o sucesso das liturgias, assunto do segundo capítulo 

da terceira parte. Ser o benfeitor da pólis é marca de grandeza e confere prestígio a quem o 

faz, muito embora o homem magnânimo não o faça apenas em angariar honra para si, mas, 

por ser um feito útil e benéfico para a pólis. 

 

Não fosse este ar de superioridade daquele que é benfeitor da pólis e provavelmente 

as liturgias não funcionariam como sistema de arrecadação de recursos onde cada qual 

doava muito além do que estava obrigado a fazer, todos desejando merecer o epíteto de 

magnânimos. 

                                                 
107 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1124a, 8-13. 
108 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1124a, 13-16. 
109 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1124b, 5-9. 
110 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1124b,10-11. 
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O homem magnânimo é altivo diante de pessoas de destacada posição social e 

cortês diante de pessoas de posição moderada111, uma vez que é distinto não se dobrar aos 

grandes e seria covarde desdenhar os de posição mais baixa. Não se deixa arrastar pelas 

convenções sociais e aparências. 

 

É sempre franco, seja quando ama ou odeia, pois, esconder os sentimentos seria 

prova de medo e timidez, e o magnânimo preocupa-se mais com a verdade do que com a 

opinião alheia112. Não se deixando dominar pela vontade de agradar a outrem.  

 

Aqui Aristóteles encontra-se com o que tínhamos dito até o momento em relação a 

ser a honra uma virtude, ou algo que se tem, independentemente do reconhecimento dela 

ou não, uma vez que fazer do homem honrado um coletor de reconhecimento seria reduzi-

lhe a um bajulador, algo com o que nem os exemplos históricos concordam nem as normas 

áticas aceitariam como modelo de cidadão, como abaixo veremos, sendo, pois, 

absolutamente necessário diferenciar dois diferentes sentidos de honra: valor que se tem, e, 

valor percebido. 

 

A pessoa magnânima não é propensa à admiração, pois nada é de fato grandioso 

para ela e não se apega a faltas contra ela cometidas, pois, uma memória implacável não é 

sinal de magnânimidade e a ela melhor convêm esquecê-las113. Não se deixa dominar pela 

sua raiva.  

 

Não se entrega a fofoca nem deseja ouvir elogios114. Não se atendo a futilidades 

nem entregando a apreciação de si nas mãos de outra pessoa.  

 

Por fim, a característica que resume a conduta do homem que detém a grandeza de 

alma, que é como que um resumo de todas as virtudes e se aproxima do conceito de honra 

enquanto algo que se tem, dizemos ser a incapacidade de viver em função de outras 

pessoas, salvo seus amigos, uma vez que viver assim é próprio de escravos e aduladores115.  

                                                 
111 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1124b, 18-20. 
112 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1124b, 27-31. 
113 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1125a, 3-6. 
114 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1125a, 5-10. 
115 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1125a,1-5. 
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A pessoa que possui honra, reconhecida por isso ou não, é acima de tudo 

independente, autônoma e autossuficiente. Nada que não ele mesma dirige sua vida, e nem 

mesmo pela força é possível submetê-la a uma vontade alheia à sua. Sob este prisma é livre 

de determinações externas e apenas se conduz na vida conforme uma noção de dever que 

coloca para si mesmo como sinônimo do que é bom e justo, mantendo-se no rumo a 

despeito das consequências.  

 

A suprema virtude parece ser a autarquia e o homem honrado é dono de si, vale 

dizer, caracteriza-se pelo autodomínio, sendo de Platão a idéia emitida por Clínias em As 

Leis segundo a qual a vitória sobre si mesmo é, de todas, a melhor116. 

 

Com isso arriscamos enfim nosso conceito de honra como o valor que se tem: 

 

Honra é uma disposição do caráter de quem, conhecendo a grandeza do próprio 

valor, adota diante da vida uma postura altiva, independente e auto-suficiente, que a torna 

livre de pressões externas e internas, conduzida apenas por uma noção auto-imposta de 

dever que voluntariamente assume como justa e digna de ser perseguida. 

 

É patente a proximidade entre o conceito e a areté da velha ética aristocrática, tal 

como já apontado acima. 

 

Como a ética e a política têm a felicidade como meta117, e como a auto-suficiência é 

identificada com a felicidade, uma vez que é aquilo que torna a vida em si mesma 

desejável, por não ser carente de nada118, é possível dizer que o homem de honra, o que 

detém a areté, é uma pessoa feliz, na medida em que tal felicidade é possível, justamente 

pelo autodomínio que possui. 

 

O conceito aplica-se tanto à conduta de Aquiles, quanto de Sócrates, Leônidas, 

Sólon, assim como ao modelo de conduta exigido do jovem ateniense para o ingresso no 

rol de cidadãos de Atenas, bem como para evitar a perda dos direitos de cidadão. 

                                                 
116 PLATO, Laws, I, 626 e, Loeb Classical Library, vol. 187 da coleção e volume X da obra de Platão,1ª ed, 
1926,  Cambridge, Harvard University Press, pgs. 10/11. 
117 ARIST. Eth. Nic., I, iv, 1095a, 14-24. 
118 ARIST. Eth. Nic., I, vii, 1097b, 15-18. 
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Aquilo que se espera do cidadão que assume a liturgia é a atuação independente e 

não mesquinha de quem atua por algo que crê do mais alto valor, o bem da pólis. 

 

 Não há dúvida de que, pela extrema dificuldade de plena realização, a honra acima 

delineada faz com que raros sejam os exemplos de pessoas capazes de demonstrar todas as 

nuances do conceito o tempo todo. 

 

Isto em nada reduz a importância do conceito como ideal a ser perseguido e como o 

dever-ser, cristalizado na ética e no direito áticos, a balizar o ser que busca nas normas um 

preceito seguro para avaliação e condução da conduta humana, seja a própria seja a alheia. 

 

A aridez do ideal não impede também que diversas condutas se prestem a 

mimetizar o modo de ser do homem honrado, tomando para si tanto prestígio e apreço 

quanto fosse possível reproduzir em sua conduta o ideal estabelecido. 

 

Assim é que o homem sem virtude tenta imitar o homem magnânimo sem ser como 

ele119, reproduzindo, por exemplo, o desdém que sente o homem magnânimo pelas 

preocupações banais da maioria de nós, apenas portando-se de modo insolente e arrogante, 

incorrendo então no que será o alvo do último capítulo desta obra, a hýbris.   

 

 Quando Aristóteles fala de um dos extremos da magnânimidade, cuida de quem 

reivindica para si mais do que merece, denominando tal pessoa de vão ou pretensioso120. 

 

Não há dúvida de que a pretensão é mais comum do que a magnanimidade ou 

pusilanimidade. Ainda assim, é pelo desejo de imitar o homem honrado que mesmo o 

homem pretensioso assume gastos públicos que de outra forma não teriam como ser 

suportados pela pólis, devendo-se conferir todo o mérito ao legislador que, conhecedor da 

natureza humana, soube valer-se da honra, mesmo quando apenas seu simulacro, para bem 

ordenar a conduzir a vida em sociedade. 

 

                                                 
119 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1124b, 3-6. 
120 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1123b, 9-12. 
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O medo de ser desmascarado, e de perder sua aparência de honrado, era talvez o 

motivo pelo qual o homem pretensioso, ainda que desejoso de tomar para si uma liturgia, 

muitas vezes receava em assumi-la, temeroso de não executá-la a contento.  

 

Também do excesso consistente em crer-se merecedor de algo que sua virtude não 

autoriza, advém a hýbris que tão claramente caracteriza a conduta de Agamenon, e que 

será detalhadamente analisada ao longo do trabalho, tentando-se diminuir o outro ao invés 

de aumentar seu próprio valor. 

 

Há um limite além do qual a virtude se torna vício e Pátroclo alerta Aquiles quando 

crê ver seu amigo aproximar-se deste limite, permitindo que sua altivez auto-suficiente 

faça dele uma pessoa inflexível, imoderada e distante da conduta cabível ao homem de 

valor. Aquiles perde sua independência e se deixa dominar pela ira. 

 

O poema confirma o conceito. Aquiles perde valor quando permite que a ira tome 

conta de seu ser e passe a determinar sua conduta. Em nome de sua ira e da vontade de 

vingar-se de um dos seus compatriotas, Agamenon, Aquiles se mantém fora do combate, 

mesmo podendo ajudar e salvar muitas vidas e poupar muitos gregos do sofrimento. É 

neste ponto, em que Aquiles não mais se auto-determina, deixando-se levar cegamente pela 

ira, que Pátroclo o repreende e exorta: 

 

“τοὺς μέν τ᾽ ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται 

ἕλκε᾽ ἀκειόμενοι: σὺ δ᾽ ἀμήχανος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ. 

μὴ ἐμέ γ᾽ οὖν οὗτός γε λάβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις 

αἰναρέτη: τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ 

αἴ κε μὴ Ἀργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς; 

 

Nunca sobre mim deixe recair, ira tal como a que cultivas, você cujo valor causa mal! 

Quem mais em teu valor fiar-se pode, quando não livras da ruína os Gregos?”121 

  

O excesso de Aquiles, segundo seu melhor amigo, o afastou da areté e da timé que 

tão bem ele encarna. Constata-se, portanto que este talento fenomenal, este acúmulo de 
                                                 
121 HOMER, Iliad, XVI, 25-32, Loeb Classical Library, vol. 171, 2ª ed, de 1999, Reimpressão de 2001, 
Cambridge, Harvard University Press, pgs. 164/165. 
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excelência pode causar uma valorização excessiva do sujeito, inflando-lhe a vaidade 

pessoal e causando exageros.  

 

Percebendo a si mesmos como membros de uma sociedade lastreada na honra, os 

legisladores helenos tiveram de sair-se com respostas aos abusos de vaidade que a 

excelência acarreta. Se a honra permeia a vida na pólis, é necessário que esta noção do 

próprio valor não se acabe em arrogância e insolência, ambas nocivas ao convívio social. 

Esta a razão pela qual dentre todos os crimes e infrações de que os mortais eram capazes, 

os mais graves são denominados de Ûbrij (hýbris), e consistem em diretos ataques à honra 

alheia, como veremos n último capítulo desta dissertação. 

 

Passemos agora à forma com que as fontes referem-se mais comumente à honra, 

não havendo maiores dificuldades em sua conceituação. 
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1.3 – HONRA COMO O VALOR PERCEBIDO. 

 

Este é o sentido do termo que mais nos parece familiar. Ele encampa a honra 

entendida como o reconhecimento social. Aqui estão as homenagens, as glórias, o 

prestígio, as concessões de vantagens e distinções aos homens e mulheres de valor e de 

talento, as manifestações públicas de apreço por aqueles cujos feitos, difíceis de replicar, se 

mostraram valiosos para determinada sociedade. 

 

Diante de características tão benéficas quanto à altivez e à coragem do guerreiro 

que se predispõe a sacrificar a própria vida em prol de algo maior que ele próprio, a 

continuidade de sua pólis, os legisladores tomaram para si a tarefa de beneficiar e 

recompensar tais demonstrações de distinção e altivez, não raro aliadas a uma incomum 

capacidade para a vitória, em função do domínio de uma habilidade. 

 

Ao premiar estas condutas as leis buscam multiplicar o número dos que agem da 

mesma forma, reafirmando a manutenção de uma sociedade segura e harmônica. A correta 

distribuição das honras, o reconhecimento do valor devido a cada um é em si mesmo o 

cerne da noção grega de justiça. Aquele capaz de bem distribuir honras e desonras segundo 

o mérito de cada um é o homem justo a quem as leis devem ser confiadas. Platão faz 

depender a estabilidade e felicidade da pólis da habilidade de, por meio de suas leis, 

corretamente distribuir as honras e desonras entre os cidadãos122. 

 

As referências à honra encontradas nas fontes jurídicas gregas fazem uso do termo 

honra, ou de um de seus sinônimos, referindo-se mais frequentemente à honra neste 

sentido de reconhecimento social. Aristóteles, ao cuidar da magnanimidade define a honra 

entendida como reconhecimento, mais uma vez aproximando areté e timé: 

 
“οὐδαμῶς τ᾽ ἂν ἁρμόζοι μεγαλοψύχῳ φεύγειν παρασείσαντι, 

οὐδ᾽ ἀδικεῖν: τίνος γὰρ ἕνεκα πράξει αἰσχρὰ ᾧ γ᾽ οὐδὲν 

μέγα; καθ᾽ ἕκαστα δ᾽ ἐπισκοποῦντι πάμπαν γελοῖος 

φαίνοιτ᾽ ἂν ὁ μεγαλόψυχος μὴ ἀγαθὸς ὤν. οὐκ εἴη δ᾽ ἂν 

οὐδὲ τιμῆς ἄξιος φαῦλος ὤν: τῆς ἀρετῆς γὰρ ἆθλον ἡ τιμή, 

                                                 
122 PL. Lg., III, 697 b. 
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 καὶ ἀπονέμεται τοῖς ἀγαθοῖς. 

 

“Considerando todas as virtudes, por sua vez, seria bem ridículo 

representar o homem magnânimo como qualquer coisa que não um homem 

bom. Além do que, fosse mau, não seria digno de Honra, uma vez que Honra é 

o prêmio da virtude,e um tribute que pagamos aos bons.”123 

 

Honra como o valor percebido é o prêmio conferido a excelência, é o apreço 

concedido àquele que demonstra um valor que o distingue dos demais e o faz benéfico para 

o grupo a que pertence. 

  

Como já dito, o reconhecimento em si não é um problema, se tornando indesejável 

apenas quando passa a ocupar a totalidade da vontade dos homens, que em busca dela 

degradam-se, corrompem-se e se submetem a indignidades em troca de uma aprovação que 

não mais premiará um homem de valor.  

 

A conciliação dos dois significados de honra ocorre pelo reconhecimento e 

destaque àquele que demonstra virtude (areté), o que pode muito bem ser traduzido pelo 

reconhecimento de que ele possui a característica altivez e autonomia de quem não tolera 

deixar-se conduzir pela vida, e busca sempre ser o condutor do próprio destino, rejeitando 

a submissão em quaisquer de suas formas.  

 

Rejeita submeter-se às opiniões dos demais, pois a honra não é mera busca de 

glória ou fama, a seus desejos primitivos, pois a honra não é o entregar-se aos excessos de 

orgulho e vaidade que conduzem à hýbris, ao medo e desconfiança em relação ao futuro, 

que leva muitos a se deixarem corromper em troca de numerário com o qual pretendem, 

sem sucesso, livrar-se definitivamente das incertezas que caracterizam a vida humana. 

 

Em suma, honrar é demonstrar consideração à valiosa atitude de quem é por 

natureza um insubmisso, reavivando a honra e reafirmando sua existência. 

 

                                                 
123 ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, IV, iii, 1123b, 31-35, Loeb Classical Library, vol. 73 da coleção e 
volume XIX da obra de Aristóteles, 2ª ed. Revisada, publicada em 1934, Cambridge, Harvard University 
Press, pgs. 216/217. 
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As diversas homenagens prestadas aos guerreiros de valor são, por óbvio, um 

reconhecimento da coragem e excelência militar dos mesmos, com o que se incentiva 

também a propagação de atitudes semelhantes, tudo para o benefício da pólis e sua 

soberania. 

 

A honra como reconhecimento é a reverência que se presta aos que nos superam ou 

que superam a maioria de nós124.  

 

Fora a falta de tal reverência e respeito pelo seu valor incomum que levaram 

Aquiles à ira. Mesmo ciente de que possui a honra enquanto disposição de caráter, que age 

como um homem honrado, ofende-o a falta de reconhecimento de tal valor demonstrada 

pela desrespeitosa forma como Agamenon o priva do prêmio. Privado do prêmio, do 

reconhecimento pelos seus esforços em prol de todos, Aquiles se declara sem honra 

(átimos)125. 

 

Aquiles pede a Tétis que interceda junto a Zeus para que desta forma possam fazer 

Agamenon reconhecer quão cego foi ao não dar a Aquiles o reconhecimento que 

merece126. Os demais gregos repreendem Agamenon por ter deixado de reconhecer o valor 

de Aquiles, em quem até mesmo os deuses reconhecem valor incomum127. 

 

A tensão diminui, mas não se resolve, quando Agamenon, prestes a ser derrotado 

pelos troianos sem o auxílio de Aquiles, reconhece valor em Aquiles e o presenteia como 

nem mesmo reis antes o foram128. Só não há uma resolução total do conflito porque 

Agamenon presenteia Aquiles como sinal de arrependimento, mas exige que este se 

submeta a ele129, mesmo não tendo o rei tanto valor quanto o jovem guerreiro.  

 

O reconhecimento que Agamenon está pronto a conceder a Aquiles não será 

verdadeiro uma vez que não tolera a idéia de admitir a superioridade do jovem, e, assim, 

                                                 
124 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 1793. 
125 HOM. Il., I, 171. 
126 HOM. Il., I, 412. 
127 HOM. Il., IX, 109-113. 
128 HOM. Il., IX, 119 e ss. 
129 HOM. Il., IX, 158-161. 
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não sendo pleno o reconhecimento da areté, não há honra, ou em outras palavras, havendo 

o desejo de submeter Aquiles não pode haver para este a honra merecida. 

 

Assim como a honra, compreendida como independência é bastante presente nos 

textos, como um valor guia na cultura helênica, também o amor à honra, compreendida 

como reconhecimento, é bastante presente nas fontes. Na visão de Xenofonte a 

característica definitiva dos seres humanos e que os distingue dos demais animais é o amor 

à honra130 e esta afirmação não deve ser interpretada senão num contexto de demonstração 

de virtude guerreira, e de reconhecimento da areté, uma vez que Xenofonte tem predileção 

pela guerra como tema.  

 

Este reconhecimento pode dar-se das mais variadas maneiras, indo do mais singelo 

ao mais extremo ato de consideração. Numa espécie de escala das honras constatamos que 

há demonstrações mais discretas de apreço e há os degraus mais elevados, que  

correspondem aos mais elevados e ritualizados atos de reconhecimento e distinção. Assim, 

a honra entendida como reconhecimento do valor de alguém, seja pela sua capacidade de 

autodeterminar-se, seja pela sua habilidade superior e excelência técnica, pode levar-nos a 

concluir que honra neste segundo sentido é distinção. 

 

Será, então, relativo à honra, e, portanto, útil a nossa investigação,  qualquer 

menção nas fontes gregas ao destaque de um cidadão frente aos demais, qualquer menção a 

ele que faça dele um cidadão ilustre, famoso, distinto, notável. 

 

Este destaque, afastando o cidadão do ordinário, comumente atribui a ele vantagens 

pessoais, alguma facilidade que aos demais não é concedida. Esta vantagem pode consistir 

em pequenos favores, monumentos ou marcos no espaço público que lhe ressaltam os 

predicados, passando ainda por verdadeiros privilégios e vantagens no campo dos direitos 

reais e no campo tributário, tais como isenção de impostos ou taxas, concessão do uso de 

terras, ou até mesmo doação delas. 

 

Estes favores eram, em grande parte, atribuídos à própria excelência militar do 

privilegiado e de seus pares e companheiros de batalha. Se ele, junto com os demais 

guerreiros, havia sido responsável pela submissão dos inimigos, com isso garantindo vastas 
                                                 
130 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 22. 
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quantias arrecadadas como espólio de guerra, além de estabelecer um novo fluxo constante 

de renda a ser pago como tributo131 pelos inimigos, era considerado legítimo que o mesmo 

gozasse de certos privilégios. As isenções de liturgias distribuídas no século IV a.C. fora 

alvo de um discurso de Demóstenes. 

 

Em Contra Leptines Demóstenes demonstra o esforço para afastar a pretensão de 

revogação de todas as isenções de liturgias concedidas nos anos anteriores. Como meio de 

concessão de tal privilégio temos, em destaque, o sucesso militar, personificado no 

discurso de Demóstenes nas diversas conquistas de Chabrias132. 

 

Não se pode, portanto, deixar de analisar nas fontes as menções a favores, graças, 

indultos, isenções tributárias, privilégios quanto à persecução penal, à produção de provas, 

licenças de comércio e outras vantagens que a pólis concedia a um grupo eleito de 

cidadãos. 

 

Quando o valor do cidadão é acentuado a honra alcança suas manifestações mais 

espetaculares e em alguns casos, aqueles agraciados com tal reconhecimento recebiam 

tratamentos dignos de um deus, sendo publicamente homenageados com cerimônias que 

eram na maioria das vezes reservadas à divindade numa espécie de culto cívico das 

grandes personalidades. Parte do sucesso de Clístenes na realização de suas extensas 

reformas democráticas pode ser atribuída ao poder de coesão exercido pela figura dos ditos 

heróis epônimos133, mantendo coesas as novas unidades de distribuição populacional e 

política de Atenas.  

 

Não se pode descartar uma quase deificação daquele agraciado com a distinção, 

algo que se pode identificar no culto aos heróis, todos eles considerados pelos antigos 

como seres humanos que viveram suas vidas como mortais. A existência de uma categoria 

intermediária entre homens e deuses, os semideuses à qual pertenciam os heróis, é 

                                                 
131 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 30. 
132 DEMOSTHENES, Against Leptines, 75, Loeb Classical Library, vol. 238 da coleção e volume I da obra 
completa de Demóstenes, edição de 1930, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 540/541. 
133 GROTE, GEORGE, History of Greece, vol. IV, New York, Harper and Brothers Publisher, reimpressão da 
edição londrina, 1853, pg. 132. 
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considerada uma particularidade da religião e mitologia gregas, quase não havendo 

paralelos conhecidos134.  

 

Até mesmo a cidadania pode ser entendida como uma espécie de prêmio ou 

privilégio dado ao guerreiro pela excelência demonstrada em combate, pressupondo-se 

sempre a honra quando se fala do cidadão, uma vez que nele é reconhecido o valor 

necessário ao ingresso na comunidade cívica que constitui a pólis.135 

 

Exemplo de honra como veneração ou culto, é o de personagens ilustres da história 

grega que obtiveram tamanho destaque e reconhecimento a ponto de receberem o enorme 

privilégio de ter seus nomes e máximas de sabedoria gravadas no mais sagrado dos 

templos gregos. Todos eles eram figuras públicas, autores de máximas e preceitos que pelo 

valor e justiça de suas mensagens receberam a honra da inscrição no Templo de Apolo em 

Delfos. Platão nos oferece uma lista destes sábios: Tales de Mileto; Pitaco de Mitilene; 

Bias de Priene; Sólon de Atenas; Cleóbulo de Lindos; Myson de Chen; Quilon de 

Esparta136. Estar Sólon dentre os sete é mais uma prova de ter ele recebido o 

reconhecimento dos gregos em seu próprio tempo, de modo mais acentuado do que 

Sócrates, como acima sustentamos. 

 

Tamanho era o prestígio destes homens que suas máximas tornaram-se verdadeira 

fonte de direito, constantemente utilizadas como normas e vetores de interpretação aceitos 

em procedimentos judiciais nos tribunais de Atenas. 

 

Entendida a honra no sentido de reconhecimento social e percebe-se que ela tem 

enorme papel na contenção que por meio da vergonha as normas áticas eram capazes de 

garantir. Isto será abordado com detalhe no capítulo sobre a atimía, onde veremos o modo 

como eram as normas  capazes de constranger por meio da pública diminuição da honra, 

aliada aos efeitos da repentina perda de reconhecimento social. 

 

                                                 
134 BURKERT, WALTER, Griechische Religion in Der Archaischen und Klassichen Epochen, trad. port. de 
M. J. Simões Loureiro, Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, 1ª ed., Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, pg. 395.  
135 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 92. 
136 PL. Prt., 342e. 
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É o reconhecimento o que busca o corego ou o trierarca ao gastar de seu dinheiro de 

modo generoso em favor da pólis. As normas valeram-se da sabedoria de seus legisladores, 

aptos a manejar a honra tanto como desestimulante de condutas vergonhosas tanto como 

incentivador de outras tantas condutas cuja realização ensejava grandes doses de 

reconhecimento social. Definidos os termos, passemos à análise da honra enquanto 

elemento formador da escala de valores grega, passando depois ao tratamento dos 

institutos jurídicos áticos propriamente ditos.  
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PARTE 2 

 

HONRA 

Conceito Fundamental 
 

 

“Ao povo, pois, dei tanto apreço quanto basta, 

de sua honra nem tendo retirado nem estirado; 

os que tinham poder e eram admirados pelas riquezas, 

também desses cuidei para que nada de indigno passassem. 

Firmei-me postando um forte escudo contra ambos, 

E não deixei que nenhum dos dois vencesse injustamente.” 

 

 

Sólon in Aristóteles – Constituição de Atenas, XII.1. 
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2.1 – OS VALORES NA FORMAÇÃO DOS INSTITUTOS JURÍDICOS. 

 

Elencar normas de um determinado período histórico, enumerar-lhes a sucessão de 

figuras e conhecer o modo como se sucedem umas às outras137 deve ser apenas parte de um 

trabalho de investigação do modo como os helenos costumavam regrar suas vidas. Para 

além desta coletânea de dados deve-se perseguir, dentre o emaranhado de informações, 

aquilo que se poderia denominar o fio condutor da investigação. 

 

O conjunto de normas que regeu a vida dos cidadãos das antigas póleis é, acima de 

tudo, variado. Não apenas porque se trata de um ordenamento diferente para cada pólis, 

ensejando a conhecida discussão a respeito da multiplicidade ou unicidade de um direito 

que se poderia denominar de grego138, mas, também, porque dentro da uma mesma pólis 

contamos com uma superposição de ordenamentos, numa estratificação onde cada 

ordenamento conta com autonomia própria139. Esta autonomia tem como causa o fato a 

convivência de diversos centros nomogênicos dentro da pólis, distintos pela competência 

legislativa própria, fruto de uma longa tradição e distribuição de tarefas, que não raro 

encontrava motivação religiosa ou ligava-se a uma prática continuada, que no período 

clássico de Atenas já datava de séculos. 

 

Some-se a isso o fato de que numa mesma pólis o conjunto normativo sofre 

alterações significativas ao longo de transformações constitucionais relevantes. Atenas teve 

em sua história diversos reis, a começar por Erecteu140, em nome de quem foi erigido 

templo próprio na acrópole de Atenas141, experimentou modelos políticos aristocráticos, 

passou por ao menos três grandes alterações de cunho democrático142 e mesmo durante seu 

período democrático assistiu a golpes bem sucedidos, embora de curta duração, motivados 

por interesses oligárquicos143. 

                                                 
137 PLATO, Republic, VII, 516 C-D, Loeb Classical Library, vol. 276, volume VI dedicado à Platão,  1ª ed., 
Cambridge, Harvard University Press, 2006, pgs. 126/127. 
138 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 9. 
139 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, pg. 10. 
140 GROTE, George, History of Greece, vol. I, Harper and Brothers Publishers, New York, Reimpressão da 2ª 
edição de Londres, 1880, pg. 191. 
141 BURKERT, WALTER, Griechische Religion in Der Archaischen und Klassichen Epochen, trad. port. de 
M. J. Simões Loureiro, Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, 1ª ed., Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, pg. 284. 
142 ARIST. Ath. Pol., XLI, 1-2. 
143 GROTE, George, History of Greece, vol.VIII, Harper and Brothers Publishers, New York, Reimpressão 
da 2ª edição de Londres, 1853, pg. 30. 
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Evidentemente que a cada movimento destes correspondem alterações legislativas, 

mas, as alterações legislativas da Antiguidade não eram, mesmo em face de tanta mudança, 

tão freqüentes quanto as que se encontra no direito contemporâneo, e, além disto, muitas 

das normas apresentavam variações em torno de um mesmo tema. 

 

Convém lembrar aqui a existência em Atenas de uma ação específica destinada a 

impedir modificações desnecessárias e inoportunas ao conjunto de normas postas, 

denominada graf¾ paranÒmon. Demóstenes demonstra numa passagem de um de seus 

discursos que a elaboração de uma nova lei era cercada de cuidados e precauções144. Além 

desta, outra ação de caráter público tutelava o processo legislativo ateniense, era a 

denominada graf¾ nÒmon m¾ epit»deion qe‹nai, e destinava-se a controlar inovações 

legislativas contrárias ao interesse  popular ou em contrariedade às leis vigentes145. 

 

A dificuldade de inovação legislativa chega ao extremo no exemplo citado por 

Demóstenes acerca da norma adotada em Locri, colônia grega na Magna Grécia, e pátria 

daquele que é considerado o mais antigo legislador grego, Zaleuco. Segundo o orador nesta 

pólis sempre que um cidadão desejasse propor uma nova lei ele deveria fazê-lo com um 

laço em torno do pescoço, de modo que uma vez aceita sua proposta o laço era solto. Em 

caso de recusa da novidade o nó era apertado146. Graças a tal norma em 200 anos apenas 

uma nova lei foi proposta e aceita. Se originariamente a lei castigava aquele que houvera 

causado a perda de um olho com a perda um olho também, segundo a nova lei, quem 

causasse a perda de um olho a um homem que só possuísse um deveria ser privado de 

ambos os olhos, atendendo-se a uma proporcionalidade que apesar de grotesca para os 

nossos padrões, faz todo o sentido147. 

 

Ainda assim Demóstenes reconhecia que em seu tempo eram comuns os abusos 

legislativos e o desrespeito às formalidades do processo legislativo. Outra não é a razão 

pela qual boa parte do discurso Contra Timócrates dedica-se ao processo legislativo. A 

edição de novas normas havia sido utilizada como meio de favorecimento pessoal e não de 

                                                 
144 DEMOSTHENES, Against Timocrates, 23, Loeb Classical Library, vol. 299, volume III dedicado à obra 
de Demóstens, 1ª ed., Cambridge, Harvard University Press, 1935, pg. 385.  
145 DEM. c. Timocr., 33. 
146 DEM. c. Timocr., 139. 
147 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 67. 
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benefício da pólis, e a proliferação irracional de normas aumenta as dificuldades de se 

abordar o direito ateniense. 

 

Evidência de que a quantidade de leis crescia, dificultando seu conhecimento e 

harmonização, pode ser encontrada na decisão tomada em Atenas após a restauração da 

democracia em 410, depois do golpe oligárquico de 411. Selecionou-se um grupo de 

gravadores de normas com a tarefa de recolher e registrar aquelas que seriam as leis 

editadas muitos anos antes por Sólon. O trabalho mostrou-se mais complexo do que fora 

imaginado e, em 399 a.C., o grupo de coletores de normas havia produzido um conjunto de 

normas válidas antes do golpe dos 30 em 404-403 a.C., juntamente com uma coletânea de 

normas editadas depois de 403 a.C.148 

 

Há intenções semelhantes àquelas que conduziram o direito romano ao Corpus 

Iuris Civilis, garantindo a Atenas, já um império marítimo, um conjunto normativo 

coerente e delimitado, com a crucial diferença em relação à Roma, lamentável para o 

historiador do direito grego, de que tal coletânea não está, em sua completude, disponível 

para consulta. 

  

Diante deste labirinto normativo, nosso fio de Ariadne será um conceito de caráter 

axiológico. Atravessaremos um pouco da história ática, fazendo parada em três institutos 

jurídicos, sempre guiados pelos conceitos de honra e de virtude. 

  

Pode-se objetar que o enfoque axiológico deveria ser evitado, concentrando 

esforços nas normas propriamente ditas. Ocorre que quando se trata de direito ático esta 

divisão entre os valores e as normas jurídicas não é clara. Uma abordagem que buscasse 

livrar-se de referências a valores da época seria artificial149 e imporia sobre os antigos uma 

concepção contemporânea  ou moderna das normas jurídicas. 

 

Além da artificialidade o trabalho se tornaria menos fértil, pois, é justamente pela 

eleição de um conceito axiológico que se pode compreender os movimentos e alterações 

                                                 
148 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, New York, Cambridge University Press, 2008, pg. 183. 
149 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 175-176. 
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pelas quais passou o conjunto normativo de um povo ao longo de um dado período de 

tempo, o que afinal é a meta de um trabalho histórico no campo normativo. 

 

Tomaremos de empréstimo uma idéia já bastante conhecida, a de que os valores 

mais caros a um povo influem fortemente no molde de seus institutos jurídicos, e 

demonstraremos que o valor por nós escolhido é de fato dotado de importância capital no 

panorama axiológico da antiguidade helênica. 

 

O direito, no dizer de alguns, tem um inevitável conteúdo axiológico150. Discutir se 

este tipo de afirmação tem valor universal é assunto que não nos compete aprofundar, mas, 

é difícil imaginar o direito ático destituído de todo conteúdo axiológico. A leitura de 

qualquer discurso forense de um dos dez oradores áticos do cânone estabelecido151 pela 

academia evidencia esta realidade. 

 

Comecemos por reconhecer que uma vez descobertos os valores que mais 

frequentemente informavam o direito ático e ter-se-á feito contribuição significativa para a 

compreensão e interpretação de suas normas. Na impossibilidade de nos debruçarmos 

sobre todos os valores, selecionamos aquele que em nossos contatos com as fontes mais se 

destacou pela freqüência com que aparece, bem como pela elevada posição que ocupa na 

escala grega de valores. 

 

As crenças já foram apontadas como pedras fundamentais na edificação das 

instituições. Apesar de serem nossas criações não encontramos liberdade de mudar as 

crenças de forma irrestrita e, desta feita, postas as crenças, repercutirão inevitavelmente no 

direito152. Não é necessário analisar tais crenças, debater-lhes o conteúdo, ou concordar 

com elas para constatar quão fortemente influem.  

 

Aplicando-se o mesmo raciocínio, podemos dizer que também os valores, muito 

embora derivados de atos humanos e repetidamente chancelados pela tradição, compelem 

os que sob sua efígie vivem. Recebidos de um passado longínquo, e respeitados por 

                                                 
150 REALE, Miguel, Filosofia do Direito, 20ª ed. São Paulo, Saraiva, 2007, pg. 357. 
151 PONTANI, Fillipo Maria, Letteratura Greca – Disegno Storico, Firenze, Casa Editrice G. D´Anna, 1969, 
pg. 245. Segundo este cânone os dez oradores áticos são: Antifonte; Andocides; Lísias; Isócrates; 
Demóstenes; Ésquines; Hipéride; Licurgo; Dinarco e Iseu.  
152 COULANGES, Numa-Denys Fustel de, La Cité Antique, trad. port. de Fernando de Aguiar, A Cidade 
Antiga, 4ª ed., 2ª tiragem, São Paulo, Ed. Martins Fontes,  2000, pg. 139-140. 
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gerações, não há para o indivíduo a opção de alterá-los subitamente, ao menos não sem 

tornar-se, ao fazê-lo, um estrangeiro em sua própria terra. 

 

Se os valores são capazes de definir o direito de um dado povo, e se o direito ático é 

nosso foco, seria excelente contar com uma fonte de informação a respeito dos valores 

gregos, que nos seja ao mesmo tempo válida para qualquer período da história e central 

para a formação dos helenos. 

 

Felizmente o direito grego conta com tal fonte de informações. A ubiqüidade da 

poesia de Homero, citada e repetida por autores de todos os períodos da história da Grécia, 

e das mais diferentes áreas do saber é inegável. Do teatro à estratégia, da filosofia à arte 

retórica, Homero é o parâmetro para o comportamento helênico e, memorizado desde a 

infância, é comumente usado como meio de decidir diversas questões, sendo citado mesmo 

pelos que o desprezam. 

 

 Ao repelir a participação dos poetas na educação dos habitantes de sua pol…teia, 

sob o argumento de que a presença das musas habituaria os cidadãos a conduzirem a si 

mesmos segundo os parâmetros do prazer e da dor, e não segundo o respeito às leis, Platão 

é obrigado a reconhecer a quem é devida a palma como mais influente formador do 

homem grego. Homero é o professor de toda  a Grécia153. 

 

 A percepção deste fato pelos antigos é reforçada pela visão que nossos 

contemporâneos podem formar sobre a antiguidade grega, acompanhando sua história à 

distância e com as ferramentas da análise literária. Segundo Werner Jaeger, Homero deve 

ser considerado como primeiro e maior modelador da cultura grega154.  

 

Homero, a despeito da antipatia de alguns, e apesar dos avanços científicos e 

astronômicos155 feitos por alguns pré-socráticos, alterando o modo como entendiam a 

divindade156, era a referência axiológica do grego mediano. O cidadão de Atenas, dentro da 

                                                 
153 PL. Resp., X, 606-E. 
154 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 61. 
155 KIRK, G.S., RAVEN, J.E. e SCHOFIELD, M., Os Filósofos Pré-Socráticos, 4ª ed., Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1994, pg. 73. 
156 BURKERT, WALTER, Griechische Religion in Der Archaischen und Klassichen Epochen, trad. port. de 
M. J. Simões Loureiro, Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, 1ª ed., Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, pg. 583. 
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qual  a taxa de alfabetização é até hoje alvo de discussão157, adotava em grande parte os 

valores tradicionalmente apoiados pelos poetas e, dentre eles o destaque é de Homero. 

 

Ao tratar da formação do homem grego, Jaeger afirma que apesar de ter adotado 

como título de sua obra o termo paidéia, esta fora apenas uma tentativa de apontar uma 

palavra que pudesse resumir o tema, mas, disse ainda que tal palavra só aparece nas fontes 

gregas no século V a.C.158, mais precisamente em Ésquilo159. Em realidade há um conceito 

mais antigo que melhor define o que vem a ser o tema essencial na formação do homem 

grego. Tal palavra é aret»160. O conceito, já tratado por nós no primeiro capítulo desta 

dissertação, e cuja tradução mais comum é virtude, é descrito por Jaeger como a: 

 

“Expressão do mais alto ideal cavalheiresco, unido a 

uma conduta cortês e distinta e ao heroísmo 

guerreiro.”161 

 

A origem da areté pode ser encontrada na nobreza cavalheiresca, e o testemunho 

mais remoto desta cultura aristocrática encontra-se em Homero, o que significa dizer, para 

além de todas as questões relativas à obra de Homero, que o melhor modo de conhecer a 

areté é buscando-a na poesia épica162. 

 

Examinaremos eventos relatados na épica que evidenciam a insistente presença da 

honra e de temas a ela correlatos nas obras fundamentais da cultura grega. Deles 

extrairemos duas vertentes, das quais as primeiras incursões na legislação ática antiga 

poderão se valer. Tais vertentes são em primeiro lugar o caráter bélico do povo grego,  e 

em segundo a proximidade entre a realização de justiça, reparação da honra e vingança, 

ambos com repercussões na adoção de condutas consideradas como as mais honradas, bem 

como na adoção de normas e em sua interpretação.   

 

Antes, porém, vamos aos exemplos da épica homérica. 

 

                                                 
157 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, New York, Cambridge University Press, 2008, pg. 67. 
158 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 25. 
159 AESCHYLUS, Seven Against Thebes,18, 2ª ed., London, Deighton Bell and Co., 1871,  pg. 68. 
160 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 25. 
161 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 25. 
162 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 25. 
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Não se pode reprovar um narrador por iniciar a história em seu começo. Se é nosso 

desejo evidenciar a presença da virtude e da honra na obra Homérica, em especial na 

Ilíada, tida pelos filólogos como sendo mais antiga do que a Odisséia163,  nada pode ser 

mais apto a dar início a tal tarefa do que identificar o tema central do poema e, na 

sequência, explicar a causa de tais eventos centrais do poema. 

 

 O poema relata, como é notório, o último ano da batalha travada nas proximidades 

da cidade de Ílion, entre os aqueus e os troianos. Ao fazê-lo põe às claras os valores 

sustentados pelos heróis e pelos diversos personagens que tomam parte na longa guerra de 

dez anos. A despeito do tema eminentemente marcial a causa da guerra fora uma ofensa à 

honra ocorrida imediatamente antes do início da guerra, bem como uma primeira ofensa, 

ainda mais antiga e grave que determinara o cometimento da segunda ofensa. 

 

Se apenas isto puder ser demonstrado já nos damos por satisfeitos e a centralidade 

da honra se faz evidente. Sabemos, contudo, que muito mais material sobre a honra nos 

aguarda na épica homérica, uma vez que a areté é para os heróis da guerra de Tróia uma 

verdadeira obsessão e independentemente do que fosse alegado como motivo da guerra, a 

honra sempre estava em jogo também164. 

 

Vejamos então esta ofensa primeva e sua estreita relação com a honra e seus 

correlatos, bem como outros eventos da epopéia que evocam o mesmo sentimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 37. 
164 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 23. 
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2.2 – ARETHARETHARETHARETH (ARETÉ) e TIMHTIMHTIMHTIMH (TIMÉ) NA POESIA ÉPICA. 

 

Helena aparece no livro III da Ilíada, no alto das muralhas de Tróia auxiliando 

Príamo a identificar os guerreiros aqueus165,  prestes a assistir ao duelo entre Menelau, o 

esposo por ela abandonado, e Páris o homem em razão de quem deixou os gregos para 

viver em Tróia. A rainha espartana é vista ainda quando o desfecho do duelo é 

vergonhosamente favorável ao aqueu e Páris só não é morto graças à direta intervenção de 

Afrodite166. Helena reprova asperamente a derrota de Páris bem como se lamenta de ter 

acreditado nas suas afirmações de superioridade diante de Menelau167. 

 

A intervenção de Afrodite é relevante. Revela algo de um passado mais remoto, 

onde se encontra a constatação de que a Guerra de Tróia tem raízes não apenas na 

necessidade de Menelau vingar a ofensa e restituir sua honra, mas, também numa segunda 

vingança, anterior à de Menelau.  

 

Helena, filha de Zeus com a mortal Leda168, era a mulher mais bela do mundo169. 

Helena é repetidamente referida170 na Ilíada pela beleza que tem171. 

 

O rol de virtudes femininas da antiguidade grega, atêm-se à sua posição jurídica de 

dona de casa e de mantenedora do lar. A modéstia, o desembaraço na adminstração do 

o„koj e a posse de uma moralidade rígida compõem a virtude esperada de uma mulher 

grega. Porém, a excelência da mulher não se limita a isto e se pode afirmar que a areté 

própria da mulher é a formosura172. Somando-se as virtudes temos a mulher bela, porém 

casta quando não casada e fiel e modesta à frente da administração do lar, quando já 

casada. Penélope, a esposa fiel que por vinte anos173 aguarda o retorno de Odisseu constitui 

um exemplo ideal do tipo. Desta elevação moral acompanhada de uma beleza incomum 

                                                 
165 HOM. Il., III, 163. 
166 HOM. Il., III, 380. 
167 HOM. Il., III, 428. 
168 ABRÃO, Bernadette Siqueira & COSCODAI, Mirtes Ugeda, Dicionário de Mitologia, Best Seller, São 
Paulo, 2ª ed., 2000, pg. 149. 
169 GROTE, George, History of Greece, vol. I, Harper and Brothers Publishers, New York, Reimpressão da 2ª 
edição de Londres, 1880, pg. 288. 
170 HOM. Il., III, 422. 
171 HOM. Il., III, 168. 
172 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 46. 
173 HOMER, Odyssey, XXIII, 102, Loeb Classical Library, vol. 105 da coleção e volume II da Odisséia, 2ª 
ed, de 1995, Reimpressão de 2004, Cambridge, Harvard University Press, pg. 390/391. 
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advém uma espécie de autoridade sobre o mundo que a cerca. Penélope circula sem medo 

entre os seus incivilizados pretendentes e sua dignidade espiritual influencia o 

comportamento erótico dos homens174. A postura da mulher virtuosa, mesmo quando bela, 

deixa claro os limites que os homens devem respeitar ao se dirigirem a ela. 

 

Sendo Helena a mais bela dentre as mulheres, detentora no mais alto grau da 

elevada areté feminina, pode-se dizer uma mulher excelente e desta forma honrada e 

distinta das demais. Portadora de uma elegância altiva e digna de respeito entre seus pares. 

Tanta beleza atraiu diversos pretendentes. Quando Helena atingiu a idade núbil os 

pretendentes vieram de todas as partes do mundo grego com presentes para a jovem. Os 

que não puderam vir mandaram emissários em seu nome. 

 

O pai de Helena, Tíndaro, temia que ao escolher um dos pretendentes, em 

detrimento dos demais, ganharia um extenso rol de inimigos notáveis e poderosos. Em seu 

auxílio, diante de tal dilema, veio o sempre astuto Odisseu. O rei de Ítaca lhe prometeu 

solucionar o dilema se Tíndaro apoiasse a pretensão dele à mão de Penélope. O acordo foi 

feito e a idéia de Odisseu foi posta em prática. Antes da decisão os pretendentes fizeram 

um juramento de que, não importando quem fosse escolhido, todos o ajudariam em caso de 

uma futura disputa. 

 

Menelau foi escolhido como esposo. Helena, junto dele, assumiu a posição de 

rainha de Esparta. Não tardou até que a obrigação assumida por todos os pretendentes 

precisasse ser honrada. Helena foi levada de Esparta para Tróia pelo príncipe troiano Páris, 

abusando da hospitalidade espartana quando numa embaixada. 

 

Se a partida de Helena foi consentida ou se foi um caso de rapto é ainda discutido. 

O poema refere-se ao evento de duas formas. Ao assistir ao duelo entre Páris e Menelau 

Helena responde às perguntas de Príamo sobre a identidade dos guerreiros gregos, mas, 

não sem antes lamentar-se por ter seguido o filho de Príamo até Tróia175, referindo-se, pois, 

ao evento como uma saída voluntária.  

 

                                                 
174 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 47. 
175 HOM. Il., III, 174. 
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No mesmo livro, em evento imediatamente posterior, numa conversa entre Helena e 

Páris, ouve-se da boca do príncipe a afirmação de ter ele arrebatado a moça da amável 

Lacônia176, dando a entender uma retirada brusca e violenta a sugerir o rapto. Corrobora 

ainda a idéia de uma retirada à força o epíteto utilizado por Príamo quando fala de cima 

das muralhas de Tróia. O velho rei dirige-se a Helena para perguntar sobre a identidade de 

Ájax e Homero introduz a resposta de Helena qualificado-a como mulher há muito 

roubada177. 

 

Na verdade não importa o meio pelo qual Helena sai de Esparta. Se raptada teve sua 

virtude violada pela violência sexual, reclamando a restauração de sua honra pelo exercício 

da vingança contra os troianos. Se Helena seguiu o troiano espontaneamente, é a honra de 

Menelau que se vê atacada, diminuindo-se o prestígio do rei espartano, cuja hospitalidade e 

confiança foram desrespeitadas. 

 

O estupro e demais ofensas sexuais eram, na Atenas clássica, considerados uma 

forma de hýbris, ou atitude deliberada cuja intenção era a diminuição da honra da vítima. 

Eram levadas às cortes por meio da ação pública denominada graf¾ Ûbrewj (graphe 

hýbreos)178. A ação era usada para muitas outras acusações, mas não entraremos neste 

detalhamento aqui uma vez que ele será objeto do último capítulo desta dissertação. O 

instituto é descrito por Demóstenes em sua oração contra Meidias179, destacando-se a 

necessidade de que o ofensor tenha agido com hýbris. 

 

Havendo hýbris é possível esclarecer que relação há entre a ofensa sexual e a honra. 

Hýbris deve ser entendido como um sério ataque à honra alheia, que é passível de causar 

vergonha e constrangimento, e conduz à raiva à violência e à tentativas de vingança180. Em 

geral, mas não necessariamente, a hýbris é um ao violento, sendo essencialmente doloso e 

tendo como motivação específica a de causar desonra à vítima e dar prazer ao ofensor pela 

                                                 
176 HOM. Il., III, 443. 
177 HOM. Il., III, 228. 
178 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 263. 
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experiência de um senso de superioridade, mais do que pela satisfação de uma compulsão, 

desejo ou necessidade de riqueza181.  

 

Enquadrando-se a ofensa à Helena na qualidade de ofensa sexual, e demonstrada a 

presença da hýbris na conduta do raptor, o evento vê-se mais uma vez qualificado como 

um problema que tem na honra seu cerne. A definição de hýbris acima mencionada será 

retomada adiante, mas, já é possível constatar a estreita correlação entre honra, vingança e 

hýbris. 

 

Consumada a ofensa, faz-se necessário honrar a obrigação assumida entre os 

pretendentes de Helena, auxiliando Menelau na restauração da honra da esposa, bem como 

de sua própria honra. A forma de tal vingança pela desonra é o tema em torno do qual toda 

a narrativa se passa: a guerra. 

 

Não restam dúvidas de que os guerreiros aqueus, acampados nas proximidades da 

cidade de Tróia, acreditavam ser a vingança da ofensa de Páris a causa principal do 

começo da guerra. No livro II da Ilíada, Agamenon, que no primeiro livro não prima pela 

excelência de suas decisões, resolve testar o moral da tropa e, no nono ano de guerra, 

sugere a  todos que retornem à suas casas abandonando a guerra182. Segundo Agamenon a 

idéia lhe foi inspirada por Zeus em um sonho, que tinha o intuito de ludibriar o rei, mas, o 

plano só não foi catastrófico para os gregos devido à inspirada intervenção de Odisseu183. 

O Rei de Ítaca lembra aos gregos o quão vergonhoso é voltar de mãos vazias à Grécia após 

tantos anos longe de casa. 

 

A reação dos guerreiros é eloquente. Nestor, tomando a palavra após Odisseu, 

relembra os bons presságios obtidos diretamente de Zeus a respeito da vitória grega e 

exorta:  

 

“τὼ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκον δὲ νέεσθαι 

πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι, 

τίσασθαι δ᾽ Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 

                                                 
181 FISHER, N. R. E., Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, Warminster, 
Aris & Philips, 1992, pg. 1. 
182 HOM. Il., II, 73. 
183 HOM. Il., II, 283. 
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Então não deixe que homem algum se apresse a partir rumo ao lar enquanto 

cada um deles não tiver se deitado com a esposa de um troiano, e obtido a 

reparação pelos esforços e lamentações por Helena. ”184 

 

A mensagem é clara. À ofensa há de se seguir uma resposta dura e incisiva. Ao 

ofensor deve ser entregue parcela equivalente de sofrimento e pesar. Que cada aqueu possa 

também violar uma mulher troiana, numa clara adoção da hipótese de rapto, é raciocinar 

em termos de uma vingança e da restauração da honra de toda uma nação que viu sua 

rainha violentada por um estrangeiro.  

 

Iniciando sua obra com uma busca pelas causas das desavenças entre gregos e 

bárbaros, Heródoto apresenta uma sequência de raptos de mulheres como responsável pela 

inimizade entre a Ásia Menor e a Grécia. Tal inimizade acompanhou toda história 

helênica, de Tróia até as Guerras Médicas. Segundo Heródoto nada de mais grave do que o 

rapto de mulheres ocorrera entre gregos e bárbaros, mas a diferença é que enquanto os 

asiáticos tomaram isto como ofensa tolerável os gregos elevaram o tom e iniciaram a 

guerra. Pelo rapto de Helena um grande exército foi reunido e despachado para a costa 

asiática, de onde partiram para arruinar o reino de Príamo185.  É evidente a baixa tolerância 

dos helenos a qualquer atitude capaz de ser interpretada como um ataque direto à sua 

honra. 

 

A guerra contra Tróia, cenário da mais importante obra na formação do homem 

grego, portadora dos valores que informam a cultura e as normas de períodos posteriores, 

tem como motivação a obtenção de compensação pela ofensa à honra de Helena, de 

Menelau e dos que juraram proteger Helena e ajudar Menelau. Por extensão, os 

combatentes gregos em Tróia ajudam a todos os gregos, submetidos que estão aos reis que 

se haviam comprometido com Tíndaro. 

 

Homero retoma na Odisséia esta idéia de restabelecimento da honra com motivo 

para a guerra. No submundo Odisseu conversa com o fantasma de Agamenon e recebe a 

                                                 
184 HOMER, Iliad, II, 354-356, Loeb Classical Library, vol. 170 da coleção e volume I da Ilíada, 2ª ed, de 
1999, Reimpressão de 2001, Cambridge, Harvard University Press, pg. 86/87. 
185 HERODOTUS, Histories, I. 4, Loeb Classical Library, vol. 117 da coleção e volume I da obra de 
Heródoto, 2ª ed., London, Willian Heinemann Ltd., 1975,  pgs. 6/7. 
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notícia da morte vergonhosa sofrida por este, lamentando em seguida o fato de tanto 

gregos terem perecido pelo bem da esposa de Menelau186 apenas para que seu irmão 

Agamenon fosse morto por uma só mulher ao voltar, e, o que é ainda pior, tratar-se de sua 

esposa. 

 

Aquiles expressa a mesma verdade no livro IX da Ilíada ao responder a Odisseu 

quando este vai até seu acampamento para persuadi-lo a retornar ao combate. Aquiles 

recusa os presentes de Agamenon e refuta os astutos apelos de Odisseu, deixando claro 

quão injusta é a situação dele.  

 

Envolvido desde o início nos maiores esforços da guerra, foi-lhe tirada a mulher 

que amava, a cativa Briseis. A ironia se faz presente quando na sequência Aquiles 

pergunta-se: Porque devem os aqueus guerrear contra os troianos? Porque o filho de Atreu 

reuniu um exército e o trouxe até Ílion? A resposta ele mesmo dá: Para o bem da Helena de 

belos cabelos187. Injusto, conclui, que Menelau tenha movido tanto pelo bem de sua esposa 

e Aquiles, que tanto fez pelos aqueus seja forçado a abrir mão da mulher que ama para 

satisfazer as vontades do homem em nome de quem todos os esforços são feitos. 

 

Delineiam-se claramente dois temas centrais para a épica grega, a vingança e a 

guerra, e que determinarão os institutos jurídicos responsáveis pela criação e manutenção 

da civilização helênica, tal como veremos adiante ao tratarmos da lei de homicídio de 

Drácon, da concessão de cidadania e das liturgias como instituto fiscal ateniense.  

 

Ainda na Antiguidade, eram dirigidas críticas à Helena que envolviam a honra da 

rainha espartana. Tal era a reputação granjeada por Helena que defendê-la passou a ser um 

desafio. Não fosse assim e seu caso não teria sido a opção de Górgias quando, por ocasião 

das suas exibições de habilidade retórica em centros pan-helênicos como Olímpia ou 

Delfos188, toma os eventos relacionados à Helena como tema. Os sofistas, hábeis 

divulgadores de seus próprios trabalhos e sempre atentos a futuros alunos, aproveitavam 

grandes eventos para abrir espaço para a sua própria forma de excelência persuasiva. Eles 

transportaram para o campo da argumentação o ideal agonístico presente em Homero, com 
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o que se transformaram em referência no âmbito da habilidade persuasória, tão necessária a 

membros da Assembléia (Eclésia) ou a juízes (heliastas). Muitos dos oradores de cujos 

textos foi extraído conhecimento sobre o direito ático foram influenciados por sofistas em 

seu modo de preparar discursos para o tribunal. 

 

O testemunho deste destaque pode ser constatado na inscrição abaixo, devendo-se 

notar a expressa e estreita relação entre a guerra, a areté e o ideal competitivo, todos os três 

conceitos intimamente relacionados à honra. Evidente que mesmo no auge do que ficou 

conhecido como o movimento sofístico, um movimento que se pode dizer inovador sob 

muitos aspectos, a cultura forjada no período arcaico permanecia firmemente implantada 

na mentalidade grega, e com ela, toda a temática relativa à honra. 

 

“O filho de Charmides, Górgias de Leontini. 

Deicrates casou-se com a irmã de Górgias. 

E dela nasceu Hipócrates. 

O filho de Hipócrates foi Eumolpo,que dedicou esta estátua 

Por duas razões,aprendizado e amor. 

Nenhum mortal antes dele descobrira arte mais fina 

Do que Górgias para armar a alma para competições excelência; 

Sua estátua fica no vale de Apolo 

Não como mostra de riqueza,mas da piedade de seu caráter.”189 

 

A correlação entre os termos ainda é forte como se pode notar na inscrição do início 

do quarto século, encontrada em Olímpia em 1876, onde as palavras para guerra, 

competição e excelência sucedem-se numa mesma frase, demonstrando a permanência de 

um ideal para muito além de sua origem arcaica. 

 

“ Gorg…ou ¢skÁsai yuc¾n ¢retÁj ™j ¢gînaj 

oÙde…j pw qnhtîn kall…on eure tšcnhn:” 190 

 

                                                 
189 SPRAGUE, Rosamond Kent (org.), The Older Sophists, 1ª ed., Indianapolis, Hackett Publishing Company 
Inc., 1972, reimpressão de 2001, pg. 35 (grifo nosso).  
190 KAIBEL, Georgius, Epigrammata Graeca – Ex Lapidibus Conlecta, inscrição nº 875a do addenda, Berlin, 
1878, pg. 534 
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Os sofistas demonstravam sua areté oratória nas panatenéias e festivais. O interesse 

dos mestres aumentava diante de um caso tido por indefensável, e, dentre tantas causas 

difíceis, Górgias, reconhecidamente um dos mais hábeis oradores, optou pela defesa de 

Helena191. 

 

Esta escolha é um indício de que a versão segundo a qual Helena abandonara 

Menelau por um ato voluntário, e não como a vítima de um rapto ou ato violento de Páris, 

era predominante entre os gregos do século IV a.C, sendo difícil crer que tal imagem de 

Helena tenha sofrido radicais reviravoltas nos séculos anteriores. 

 

A meta do sofista é clara, livrar Helena das acusações que a ela são dirigidas pela 

ignorância de seus detratores. Górgias relembra a origem divina de seu nascimento e a sua 

beleza igualmente divina, qualidade que junto à linhagem lhe confere posição de distinção 

e elevada areté. Atribui então à beleza de Helena o alvoroço dos pretendentes, todos 

distintos e respeitáveis, mas não só à isso. Num jogo de palavras, que marca o estilo da 

escola sofística, dá a entender que a honra era o móvel por detrás da disputa por Helena. 

Diz o sofista de Leontini que todos os pretendentes vieram por causa de uma paixão que 

amava conquistar e de um amor pela honra que nunca foi conquistado192.  

 

Mais uma vez a honra aparece como motor da ação relatada no poema épico, desta 

vez pelos olhos de um cidadão de Leontini do século V a.C193. Os pretendentes, fazendo de 

Helena um troféu, em realidade disputavam entre si as honras de poderem esposar a filha 

de um deus. 

 

Em seu elogio à Helena, Górgias lista possíveis causas pelas quais Helena 

abandonara Esparta: vontade do destino, decisão dos deuses, necessidade, estupro, 

persuasão de Páris, numa espécie de encantamento verbal, e acaba por absolver Helena 

concluindo que sua vontade não era livre, seja por submissão à persuasão, à força do 

ofensor ou à vontade divina194. O poder de persuasão de Páris é elevado à condição de 

                                                 
191 SPRAGUE, Rosamond Kent (org.), The Older Sophists, 1ª ed., Indianapolis, Hackett Publishing Company 
Inc., 1972, reimpressão de 2001, pg. 50. 
192 SPRAGUE, Rosamond Kent (org.), The Older Sophists, pg. 51. 
193 UNTERSTEINER, Mario, I Sofisti, 2ª ed., Milão, Edizioni Scholastiche Bruno Mondadori, 1996, pg. 141. 
194 SPRAGUE, Rosamond Kent (org.), The Older Sophists, 1ª ed., Indianapolis, Hackett Publishing Company 
Inc., 1972, reimpressão de 2001, pg. 54 
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força irresistível naquilo que o mais renomado estudioso da obra dos sofistas denominou a 

violência mágica da palavra195. 

 

Assim, se Homero é o mais importante difusor dos valores gregos na Antiguidade, 

se a Ilíada é o maior referencial na educação dos cidadãos atenienses, e se o evento no qual 

a Ilíada se desenrola é o de uma guerra levada a cabo para restabelecer a honra de um 

nobre e de todos os seus súditos, é fácil concluir que a honra como valor exerceu 

importante papel na composição de institutos atenienses, nisto inclusas as leis. 

 

Retrocedamos um pouco mais e vejamos quão insistentemente a honra invade o 

centro da cena na antiguidade grega. 

 

Voltemos à intervenção de Afrodite no duelo entre Menelau e Paris, próximo às 

muralhas de Tróia, salvando este de morte certa196. Prestes a dar o golpe final em Páris, o 

que traria à Menelau a glória sem limites, o duelo sofre a interferência de Afrodite, que não 

apenas arrebenta a tira que prende o capacete de Páris, impedindo seja ele arrastado por 

Menelau, mas ainda o arrebata do campo de batalha cobrindo a saída com denso 

nevoeiro197. 

 

Que motivo teria a filha de Zeus para intervir? Mais uma vez a honra e a vingança 

destinada a recuperar o orgulho ferido pelo não reconhecimento do valor, da areté de que 

cada qual se acha portador no mais alto grau, é o motor de uma importante sequência de 

fatos. 

 

Páris, cujo nascimento havia sido previsto como sinal de mau presságio198 pelo 

adivinho Ésaco, viveu sua juventude junto a pastores que o recolheram do monte Ida, onde 

havia sido deixado para morrer como forma de evitar a ruína de Tróia. O menino 

desenvolveu-se bem e era considerado um jovem de bom senso e capaz199. 

 

                                                 
195 UNTERSTEINER, Mario, I Sofisti, 2ª ed., Milão, Edizioni Scholastiche Bruno Mondadori, 1996, pg. 165. 
196 HOM. Il., III, 375. 
197 HOM. Il., III, 382. 
198GROTE, GEORGE, History of Greece, vol. I, New York, Harper and Brothers Publisher, reimpressão da 
edição londrina, 1853, pg. 287. 
199 ABRÃO, Bernadette Siqueira & COSCODAI, Mirtes Ugeda, Dicionário de Mitologia, Best Seller, São 
Paulo, 2ª ed., 2000, pg. 234. 
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Um evento ocorrido na juventude do rapaz nos é particularmente interessante, pois 

nos capacita a entender a intervenção de Afrodite em seu favor quando prestes a ser morto 

por Menelau, sendo tal intervenção um elo estabelecido por Homero entra a narrativa da 

Ilíada e uma passagem mitológica que a antecede200. 

 

A referência a este evento é mais um testemunho de que as disputas eram em 

grande medida originadas por atribuições de honra e reconhecimento que as partes 

envolvidas não consideravam como sendo as mais apropriadas à areté de cada um. O ponto 

a demonstrar é o de que não importa o quanto se retroceda na mitologia e na literatura 

grega arcaica, a honra exaltada de uns e ferida de outros é o motor de grande parte dos atos 

e decisões dos envolvidos. A distribuição de honras é o foco das atenções e, quando mal 

feita, o que caracteriza a injustiça, o mau juiz e a má qualidade das leis e dos 

procedimentos acarreta poderosas reações de restabelecimento da honra que podem 

inclusive desencadear guerras. 

 

Pode-se dizer que o correto tratamento da honra e da virtude, e sua correta 

distribuição, são os fundamentos mesmo da civilização e o que impede os gregos de voltar 

à barbárie, sendo em suma o núcleo de sua idéia de justiça. 

 

Anos antes de eclosão da guerra entre aqueus e troianos, quando Páris era ainda um 

pastor, os olímpicos reuniram-se para um matrimônio. Tratava-se do casamento forçado 

entre o mortal Peleu e Tétis, uma nereida, de cuja união nascerá, entre outros, o herói 

Aquiles. Para as bodas não fora convidada Éris, devido à sua óbvia inclinação para 

desavenças. 

 

Hesíodo ao cuidar da genealogia dos deuses elenca Éris como filha da noite, tendo 

como irmã Nêmesis (novamente a temática da vingança), e depois a qualifica como sendo 

deusa de ânimo cruel201. Éris, sentindo-se desprezada pela ausência de convite para as 

bodas, sobrevoa a festa e lança entre os convivas uma maçã dourada com a seguinte 

inscrição: à mais bela. Rapidamente apresentaram-se como legítimas titulares do fruto, 

                                                 
200 BURKERT, WALTER, Griechische Religion in Der Archaischen und Klassichen Epochen, trad. port. de 
M. J. Simões Loureiro, Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, 1ª ed., Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, pg. 304. 
201 HESIOD, Theogony, 225, Loeb Classical Library, vol. 57 da coleção e volume I da obra de Hesíodo, 1ª 
ed, 1914, London, William Heinemann, pgs. 94/95.  
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eternizado com o nome de pomo da discórdia, três deusas olímpicas: Hera a esposa de 

Zeus, Atena, filha de Zeus e Afrodite a deusa do amor. Ciente da difícil posição que 

ocuparia como árbitro da disputa, Zeus designa o jovem e ponderado Páris como árbitro do 

conflito. 

 

As três deusas tentam convencer o jovem a conferir a elas o prêmio, reconhecendo 

cada uma delas em si mesma a excelência capaz de superar as demais concorrentes. Ao 

optar por Afrodite, subornado pela oferta de obter o amor da mulher mais bela dentre todas 

as mortais, Páris faz recair sobre si a ventura de um amor invejável e simultaneamente a 

desventura de perecer sob a fúria de duas das mais poderosas divindades do Olimpo. A 

rainha do Olimpo Hera, vingativa e ciumenta202, famosa por perseguir as amantes com que 

Zeus se deitava bem como os filhos que destas uniões nasciam. Conhecida como a deusa 

que nunca sorriu203; e Atena, a deusa guerreira, nascida da cabeça de Zeus já portando 

armadura e capacete, deusa da tática militar inteligente, e dentre tantos, a preferida pelo 

pai204. 

 

O resultado da arbitragem levada a cabo por Páris é conhecido. Afrodite supera 

Atena e Hera no julgar de Páris e, em seguida cumpre com sua promessa, aproximando 

Páris da mais bela mulher do mundo, Helena, desencadeando a guerra contra Tróia.  

 

 O desprezo, a ausência de reconhecimento do valor, seguidas da devida retribuição 

ou vingança pela ofensa, repetem-se em todos os exemplos acima, indicando padrões na 

cultura grega que não foram simplesmente extintos na passagem da poesia épica e 

mitológica para a prosa usada para o registro das leis. Trata-se de desprezo e desonra o 

tratamento dado à Discórdia (Éris) pelos noivos e demais convivas no casamento de Peleu 

e Tétis; o tratamento dado à Hera e Atena em por Páris, concedendo o prêmio à Afrodite; o 

tratamento dado à Menelau por Helena e Páris; e, já no campo de batalha, a famosa 

desavença entre Aquiles e Agamenon a respeito do mérito não devidamente apreciado 

daquele, seguido da desfeita deste em tomar para si Briseis. 

 

                                                 
202 BURKERT, WALTER, Griechische Religion in Der Archaischen und Klassichen Epochen, trad. port. de 
M. J. Simões Loureiro, Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, 1ª ed., Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, pg. 268. 
203 BRANDÃO, JUNITO DE SOUZA, Mitologia Grega, vol. I, 9ª ed., Petrópolis, Vozes, 1994, pg. 135. 
204 BRANDÃO, JUNITO DE SOUZA, Mitologia Grega, vol. I, pg. 136. 
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 Em todos estes eventos a competição se fez presente e a justaposição de virtudes 

com a subseqüente distribuição das honras que daí advém, é o centro da trama.  

 

Dando continuidade à sequência de eventos tratemos da desavença entre Aquiles e 

Agamenon, uma vez que a despeito da Ilíada ter a guerra entre aqueus e troianos como 

cenário, é exatamente a disputa entre Agamenon e Aquiles, com o consequente 

enfurecimento deste, que constitui a principal cena do poema. Focando-se apenas num 

evento em especial ocorrido no longo cerco de dez anos205, a Ilíada elege Aquiles como 

personagem central, e a querela a respeito da honra do herói como o tema chave.  

 

Não há como aqui analisar de modo exaustivo o poema, mas não passaremos por 

ele sem deitar algumas palavras sobre o conflito, uma vez que no cerne desta briga 

encontramos novamente a honra e a areté.  

 

Um rápido levantamento quantitativo demonstra que as palavras honra, desonra, 

assim como seus correlatos, são mencionadas em maior quantidade em três livros do 

poema. Não por acaso são eles o livro I, IX e XXIII da Ilíada206. 

 

Não se trata de mera coincidência. No livro XXIII Aquiles realiza um dia de jogos 

em homenagem ao funeral de Pátroclo, seu amigo de infância morto por Heitor. Não 

apenas é bastante frequente o uso do verbo honrar para dirigir-se à divindade ou aos 

mortos em geral, o que o faz presente no serviço funerário à Pátroclo, como ainda nos 

deparamos com uma sequência de competições, lugar ideal para a exibição e comparação 

da areté guerreira de cada qual, e a consequente distribuição de honras e prêmios de acordo 

com o mérito dos competidores. A competitividade com que tantas vezes associamos a 

honra mais uma vez se faz notar. 

 

O par de livros que mais nos interessa agora é o binômio livro I e livro IX. Estes 

dois livros resumem a questão mais relevante do épico, a saber, a distribuição de honras e 

prêmios segundo o mérito de cada guerreiro, assim como a necessidade da virtude 

guerreira para bem legitimar a autoridade de um comandante diante de seus comandados. 

                                                 
205 HOM. Il., I, 1-7. 
206 Levantamento realizado com o auxílio da ferramenta de busca do sítio eletrônico “Perseus Digital 
Library” – acessível por meio do endereço eletrônico http://www.perseus.tufts.edu/hopper/. 
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São livros relevantes porque neles estão o começo e o fim de um desentendimento 

que decidiu os rumos da guerra. Enquanto no livro I é relatada a enorme desonra sofrida 

por Aquiles com as determinações de Agamenon, o livro IX é o desfecho da rusga, onde o 

comandante de todos os gregos, já pressionado de perto pelos troianos,  reconhece que foi 

um erro retirar de Aquiles o prêmio conquistado com o próprio mérito: Briseida, 

desonrando-o e afastando-o do combate. 

 

Não é outro o motivo da ira de Aquiles com a qual Homero inicia o poema. Opta o 

poeta por retroceder um pouco a narrativa, descrevendo a peste levada ao acampamento 

grego. A peste em verdade tratava-se da ação de Apolo, adjetivado como aquele que ataca 

de longe, a manejar seu arco prateado e abater gregos em grande número. Tendo 

Agamenon ofendido um sacerdote de Apolo, negando-se a devolver-lhe a filha capturada 

em combate, pela qual o sacerdote oferecia rico resgate, encontram-se os gregos sob uma 

chuva de flechas do deus que, a pedido do velho homem, dizima os soldados de 

Agamenon. A palavra usada para descrever a conduta de Agamenon é uma variação de 

tim»: ºt…masen207.  

 

É Aquiles quem tem a iniciativa de consultar um vidente a fim de descobrir a causa 

da peste. Temendo pela própria vida o vidente revela que o problema é a desonra cometida 

por Agamenon, valendo-se mais uma vez de palavra derivada tim» (ºt…mhj)208 para 

qualificar o ato causador do problema, para cuja solução será necessário homenagear 

Apolo bem como devolver a filha ao sacerdote.  

 

A punição dos gregos por Apolo decorre de um ato marcado pela hýbris e levado a 

termo pelo comandante dos Aqueus, ao recusar resgate valiosíssimo, oferecido pelo 

sacerdote e pai da cativa, pelo simples prazer de inferiorizar o velho homem e, 

simultaneamente, sentir-se bem com a sensação de superioridade que daí advém, em franco 

desafio ao bom senso de todos os gregos que assistiram à oferta e súplica do velho 

sacerdote209. 

 

                                                 
207 HOM. Il., I, 11. 
208 HOM. Il., I, 94. 
209 HOM. Il., I, 22. 



 

 

84

Apesar de se tratar de um longo poema não se pode acusar Homero de falta de 

objetividade. Nos onze primeiros versos deixa claro que a falta de honra na conduta do rei 

é causa da ira de seu melhor guerreiro, e o motivo pelo qual o esforço de dez anos de 

guerra é colocado em risco. 

 

A devolução da filha é feita e Apolo é apaziguado com sacrifícios, música e um 

banquete, conduzidos por Odisseu e outros auxiliares210. A ira de Aquiles se fará presente 

pelo que se segue. Não admitindo ficar sem seu prêmio de guerra Agamenon resolve tomar 

de Aquiles a mulher que este havia tomado para si, Briseis. Aquiles foi quem incitara o 

vidente a comunicar a causa da peste, acabando com isso por forçar Agamenon a renunciar 

à mulher que tomara como prêmio.  

 

Agamenon então se curva à vontade divina para impedir a derrocada de seu 

exército. Já o tinha feito em Áulis após uma paralisante calmaria enviada por Ártemis, que, 

encolerizada, respondia ao arrogante Agamenon, que numa caçada, ao abater uma corsa, 

teria dito que nem a irmã da Apolo o faria melhor, em mais uma conduta marcada pela 

hýbris. Calcas, o adivinho, concluíra que os bons ventos só se apresentariam se Agamenon 

sacrificasse sua filha mais velha. Entre a vida da filha e a guerra para restituir a honra do 

irmão Menelau, Agamenon opta pela segunda e decide sacrificar Ifigênia211. Não sendo 

pouca a influência desta decisão na geração de um amargo sentimento que Clitemnestra 

devota a Agamenon e que acabará por selar seu destino ao retornar de Tróia. 

 

Tão bem urdida é a trama dos mitos helênicos que já neste primeiro episódio 

Agamenon engana Ifigênia e convoca-a para o porto de Áulis, onde as naus estavam 

estacionadas, sob a desculpa de que viria para casar-se com Aquiles. Sendo Aquiles o mais 

virtuoso e admirado dos guerreiros a mentira funcionou bem e Ifigênia foi atraída para a 

própria morte, não sem que com isso Agamenon enraivecesse Aquiles pelo uso indevido de 

seu nome. 

 

                                                 
210 HOM. Il., I, 430. 
211 BRANDÃO, JUNITO DE SOUZA, Mitologia Grega, vol. III, 6ª ed., Petrópolis, Vozes, 1995, pg. 331. 
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No livro I da Ilíada a história retoma episódio similar e Agamenon, premido pela 

necessidade de manutenção de seu exército aceita devolver a mulher que tomou para si, 

bem como realizar os ritos necessários para apaziguar Apolo e cessar a peste212. 

 

Ao fazê-lo, porém, acrescenta mais uma disposição, que quase porá um fim nas 

pretensões gregas em Ílion, novamente envolvendo Aquiles na solução do problema. 

Agamenon diz que não ficará sem prêmio e para compensar a perda tomará para si a 

mulher de Aquiles. 

 

Esta a causa da ira do herói com a qual Homero inicia o poema. Aquiles confronta 

Agamenon e discursa sobre a injusta distribuição de tarefas e recompensas a que o 

comando de Agamenon o submete. Qualificando Agamenon como envolto em sem-

vergonhice213, Aquiles lembra aos presentes de que apesar de ter se esforçado e fatigado 

em batalhas que beneficiam a honra do irmão de Agamenon, a divisão de prêmios de 

guerra nunca é justa, e Agamenon separa para si parcela muito maior do que aquela dada 

aos demais combatentes.  

 

Ameaça retirar-se da guerra uma vez que não pretende continuar a pilhagem para 

aumento da riqueza de Agamenon se não receber as devidas honras do combate. Aquiles 

descreve sua condição como de atimía uma vez privado do devido reconhecimento pela 

sua areté guerreira. A palavra utilizada pelo poeta214 é ¥timoj, e tal condição é 

simplesmente insuportável para o herói. 

 

Agamenon retruca e sugere que ele se retire do combate caso não esteja satisfeito, 

ameaçando Aquiles numa das mais claras manifestações de hýbris que se pode encontrar 

na literatura grega. Diz que levará a formosa Briseis para que Aquiles saiba quão mais 

poderoso que ele Agamenon é. Sendo a hýbris um sério assalto à honra de alguém, 

tendente a causar a vergonha e raiva bem como tentativas de vingança215, a conduta 

encaixa-se perfeitamente no tipo. 

 

                                                 
212 HOM. Il., I, 116. 
213 HOM. Il., I, 149. 
214 HOM. Il., I, 171. 
215 FISHER, N. R. E., Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, Warminster, 
Aris & Philips, 1992, pg. 1. 
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A reação é violenta e imediata. Sabendo-se superior nas artes da guerra Aquiles já 

desembainhava a espada quando é refreado por Atena, que o segura dizendo que contenha 

sua raiva, pois receberá três vezes mais presentes em homenagem à sua glória do que 

aquilo que agora ele perde216. 

 

Impedido de matar Agamenon pela intervenção de Atena, Aquiles dá uma última 

resposta a Agamenon. Qualifica-o de bêbado e questionando-lhe a coragem diz que ele 

com o coração de cervo nunca se arma para a batalha junto com suas tropas, nem parte em 

emboscadas junto aos principais guerreiros217. Evidente a intenção de questionar a honra e 

com ela a legitimidade de um comandante que sequer dispõe-se a enfrentar o perigo de 

frente. 

 

Avisa que se retirará do combate e que a sua falta será sentida por todos quando 

começarem os gregos a perecer nas mãos de Heitor. Chegará o dia em que Agamenon 

roerá o próprio coração de raiva por não ter honrado o melhor dos aqueus218.  

 

O ponto nevrálgico da disputa que ocasionou a ira de Aquiles e sua retirada do 

campo de batalha é a desonra sofrida e a falta de reconhecimento de sua virtude guerreira, 

pela qual ele fará os gregos pagarem muito caro. 

 

No pedido que dirige à Tétis, logo após a ofensa, Aquiles refere-se a honra que 

merece219 bem como a desonra sofrida, e seu pleito é o de que Agamenon seja punido por 

ter deixado de honrar o melhor dentre os aqueus. Tétis, sua mãe, o aconselha a deixar o 

campo de batalha enquanto ela recorre a Zeus. Ao levar seu pedido a Zeus Tétis diz a ele, 

entre outras coisas, que caso fosse a ela negado o pedido, ela saberia ser entre todos os 

deuses a menos honrada220.  O pedido está contido em oito versos do livro I da Ilíada e 

nestas duas quadras de versos há não menos do que quatro palavras relacionadas ao 

substantivo feminino tim». Vejamos os versos: 

 

                                                 
216 HOM. Il., I, 212. 
217 HOM. Il., I, 225. 
218 HOM. Il., I, 244. 
219 HOM. Il., I, 352-356. 
220 HOM. Il., I, 510. 
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“Ζεῦ πάτερ εἴ ποτε δή σε μετ᾽ ἀθανάτοισιν ὄνησα 

ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ: 

τίμησόν μοι υἱὸν ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων 

ἔπλετ᾽: ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων 

ἠτίμησεν: ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. 

ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ: 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ᾽ ἂν Ἀχαιοὶ 

υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. 

 

A tradução: 

 

Zeus pai, se alguma vez entre os imortais eu o ajudei por palavra ou 

ação, satisfaça para mim este desejo: honre meu filho, que mais do que 

qualquer outro mortal está condenado a uma morte precoce; mas agora 

Agamenon líder dos homens, pôs desonra sobre ele, pois por atos 

arrogantes levou e retém o prêmio dele. Mas honra-o tu, Zeus Olímpico, 

senhor do conselho; dê força aos troianos somente até que os aqueus 

demonstrem respeito pelo meu filho e o honrem reparando o mal.” 221 

 

A passagem é recheada de referências à honra. Apesar de só termos destacado as 

palavras diretamente relacionadas há ainda menção a palavras que fazem parte do mesmo 

grupo de sentidos sobre o qual discorremos na abertura desta obra. Palavras tais como 

prêmio ou respeito, dão bom exemplo do que desejamos demonstrar. 

 

Estamos diante do pedido mais importante da obra. A interferência de Tétis junto a 

Zeus, em defesa da honra devida a seu filho, o melhor dentre os gregos, encontra 

disposição favorável de Zeus e origina trágicos revezes ao exército aqueu, que o poema 

trata de relatar nos livros II a VIII.  

 

A interferência de Zeus é imediata. Sugere a Agamenon por meio de sonho um 

estratagema que quase lhe custa a guerra. 

 

                                                 
221 HOMER, Iliad, I, 503 a 510, Loeb Classical Library, vol. 170 da coleção e volume I da Ilíada, 2ª ed, de 
1999, Reimpressão de 2001, Cambridge, Harvard University Press, pg. 50/51. 
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Para testar o moral de suas tropas antes de um ataque a Tróia ele sugere que todos 

abandonem a campanha. O plano funciona mal e não fosse a eloquente interferência de 

Odisseu, o efetivo aqueu teria se retirado. Ao dirigir-se aos homens Odisseu reconhece 

como é difícil estar longe de suas mulheres e de sua terra natal por tanto tempo, uma vez 

que nove anos de cerco já tinham transcorrido. Completa dizendo que depois de tanto 

tempo voltar para casa de mãos vazias seria ainda mais vergonhoso do que se houvessem 

voltado logo222.  Nada obter como prêmio após tamanha batalha e esforço é prova de 

ausência de areté e causa obviamente a desonra e a vergonha. 

 

Entre o livro I e o livro IX, os que contêm o maior número de referências à honra, 

ocorrem diversos episódios importantes, tais como: o duelo entre Menelau e Páris223, de 

onde tiramos a referência à ajuda de Afrodite à Paris, a revelar o vínculo entre o que é 

contado na Ilíada e a atuação de Páris no evento relativo ao pomo da discórdia; o combate 

onde Diomedes consegue ferir Afrodite224 e Ares225, e em razão do qual Zeus proíbe os 

deuses de interferirem226 na batalha,  e abrindo espaço para os troianos, como planejado 

por Zeus, dando cumprimento à promessa feita à Tétis. Note que todos os eventos podem 

ser relacionados à indevida distribuição de honras. A guerra relaciona-se imediatamente à 

desonra de Helena e Menelau, e mediatamente à desonra sofrida por Hera e Atena no 

julgamento de Páris, e, por fim, a condução da guerra por Zeus é uma resposta à desonra 

sofrida por Aquiles. 

 

Chegamos enfim ao livro IX da Ilíada. O seu conteúdo demonstra que de fato a 

disputa em torno da devida distribuição das honras e o reconhecimento da areté de quem a 

possui, foco da discussão entre Aquiles e Agamenon, são os temas centrais da Ilíada, e por 

extensão da cultura grega, uma vez que eram os gregos educados pelos versos de Homero.  

 

Sem o auxílio de Aquiles os troianos não mais sentem medo de deixar suas 

muralhas, e os aqueus são pouco a pouco cercados em seu acampamento. Os troianos 

chegam próximos às defesas gregas e aos navios, em cujas cercanias os aqueus acampam. 

                                                 
222 HOM. Il., II, 298. 
223 HOM. Il., III, 90. 
224 HOM. Il., V, 336. 
225 HOM. Il., V, 858. 
226 HOM. Il., VIII, 10. 
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Diante de tão iminente ameaça de derrota os gregos finalmente desesperam. Agamenon 

admite seu erro e a falta de Aquiles é duramente reconhecida. 

 

Cercados nas praias e ladeados por um vasto acampamento troiano os gregos 

percebem enfim, que a presença de Aquiles é essencial para a vitória e sobrevivência de 

todo o exército. Sem ele os troianos ousam ir mais longe. 

 

O temor inspirado por Aquiles fora apontado por Hera na grande batalha do livro 

V, em que deuses e homens se encontram no campo de batalha. Chegando ao local onde os 

melhores dos aqueus se reuniam, junto a Diomedes, grita a filha de Cronos que a 

reprovação e a vergonha devem abater-se sobre os guerreiros de Argos, pois apenas belos 

na aparência eles se mostram. Complementa gritando que enquanto Aquiles lutava com 

eles os troianos sequer ousavam afastar-se das muralhas de Tróia, mas que agora afastam-

se da cidade e atacam os gregos na praia, ao lado dos navios gregos227. 

 

O risco de derrota e o comprometimento de uma manobra evasiva, com a destruição 

dos navios, trazem Agamenon às lágrimas228. O  rei de Micenas, que se mostrara 

desastrado em tantas oportunidades, mais uma vez sugere aos gregos que abandonem o 

campo de batalha. É repreendido então por Diomedes, o guerreiro que numa mesma 

batalha conseguiu ferir dois deuses, dentre eles o deus da Guerra, e que mais uma vez 

dirige a Agamenon questionamentos sobre seu valor. 

 

Um questionamento de tal monta já havia sido feito por Aquiles quando no livro I 

duvida de sua liderança por não ver em Agamenon a coragem do guerreiro disposto a lutar 

na primeira fila da formação229. Desta vez chorando diante da aproximação do inimigo é 

duramente criticado por um dos mais bravos guerreiros aqueus. 

 

Diomedes, numa demonstração do que dissemos na primeira parte a respeito da 

diferença entre a honra como um valor que se tem, e a honra como um valor percebido por 

outros, diz ter Zeus oferecido um dote duplo a Agamenon, concedendo-lhe o cetro, isto é, o 

                                                 
227 HOM. Il., V, 787-791. 
228 HOM. Il., IX, 14. 
229 HOM. Il., I, 226. 
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posto de rei, com o qual é honrado acima de todos os homens230, mas, não lhe concedendo 

valor. Esta idéia de altíssima honra devida aos reis é também manifestada por Nestor, 

quando no livro I intervém na discussão entre Aquiles e Agamenon, advertindo aquele de 

que não é porção comum a honra dada por Zeus a um rei portador de um cetro como o que 

detém Agamenon231. A intervenção de Diomedes levanta questões relativas à legitimidade 

do comando, algo que em Atenas será coordenado com o auxílio das liturgias, assunto do 

segundo capítulo da terceira parte. 

 

A duríssima crítica de Diomedes nega a Agamenon o valor guerreiro, e a palavra 

utilizada por ele é o substantivo feminino ¢lk»,Áj, cujo significado é: força, vigor, 

coragem232. A aproximação deste vocábulo com aquele outro de que nos valemos para 

aprimorar nosso entendimento da virtude, areté, não é difícil de ser feita. Adiante 

trataremos especificamente da relação entre virtude, honra e a guerra, mas é fácil perceber 

pelo que já foi dito, bem como pelo contexto bélico da épica homérica, que a legitimidade 

do comandante e seu prestígio dependem diretamente da sua areté quando em combate. 

 

Se no livro I Nestor adverte Aquiles, aqui no livro IX é ele quem tem a coragem de 

reabrir a ferida que ao longo dos oito primeiros livros da Ilíada ficou em estado de latência. 

Relembra Agamenon do momento em que este decidiu tomar para si a cativa Bryseis, a 

despeito do conselho contrário do próprio Nestor, e com isso colocou desonra sobre um 

homem  muito poderoso, a quem mesmo os imortais honram233. 

 

Quando diz que até mesmo os deuses honram Aquiles refere-se ao fato de que, 

neste ponto da narrativa, Agamenon já percebera que fora ludibriado por Zeus quando este 

lhe enviara o sonho que acabou por levá-lo a uma investida temerária que, depois de oito 

livros, põe os gregos acuados na praia e à beira da derrota, sofrendo grandes perdas nas 

mãos dos troianos sob o comando de Heitor234. 

 

                                                 
230 HOM. Il., IX, 38. 
231 HOM. Il., I, 278. 
232 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 67. 
233 HOM. Il., IX, 111. 
234 HOM. Il., IX, 117. 
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Aconselhado por Nestor, Agamenon decide tentar uma reconciliação com Aquiles e 

para tanto oferece uma pletora de presentes gloriosos235 destinados a apaziguar a ira de 

Aquiles e demonstrar o reconhecimento pelo seu valor. 

 

A lista de presentes é impressionante e vai muito além daquilo que Agamenon 

havia tomado de Aquiles. Não só a lista contém riquezas e poderes abundantes, direito de 

preferência no saque de Tróia, a adoção de Aquiles como herdeiro, a mão de uma de suas 

filhas em casamento, o governo sobre sete cidades, e bens de valor muito elevado e em 

grande quantidade, mas ainda, Agamenon devolveria Bryseis, garantindo por solene 

juramento feito às terríveis Erínias, que ela era devolvida intacta, vale dizer, sem que 

Agamenon tenha se deitado com ela236. 

 

A previsão de Atena mostrou-se correta. No momento em que Aquiles recebe de 

Agamenon a ameaça de que este lhe tomará Bryseis, Atena  refreia a mão do Tessálio e o 

impede de sacar a espada para matar Agamenon ali mesmo, dizendo ao ouvido de Aquiles 

que se tiver paciência receberá três vezes mais presentes gloriosos do que aquilo que lhe é 

tirado pelo insulto que ouve de Agamenon237.  Percorrendo com os olhos a extensa lista de 

presentes oferecidos por Agamenon é de se concluir que a estimativa de Atena foi 

pessimista, pois, a quantidade de bens oferecida supera em muito o triplo do que fora 

tomado. 

 

A despeito da necessidade de ter Aquiles novamente lutando nas fileiras de seu 

exército Agamenon não vai diretamente a Aquiles comunicar-lhe sua decisão. Recorre a 

uma comitiva formada por homens que fossem ao mesmo tempo sábios e próximos de 

Aquiles. A narrativa usa, porém, de uma palavra chave para entender a recusa de Aquiles. 

Tendo discorrido na primeira parte desta dissertação sobre a compreensão de honra como 

uma espécie de autonomia, de insubmissão a qualquer coisa que não seja auto imposta, 

percebe-se que a proposta de Agamenon estava predestinada a falhar, uma vez que, após 

elencar os presentes que pretende dar a Aquiles em sinal de arrependimento, arremata 

                                                 
235 HOM. Il., IX, 121. 
236 HOM. Il., IX, 121-161. 
237 HOM. Il., I, 214. 
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condicionando a doação de tais benesses à submissão de Aquiles a ele, uma vez que é mais 

velho e dotado de mais realeza do que Aquiles238. 

 

Sabendo-se que a disputa entre Agamenon e Aquiles tinha na honra o seu foco, 

acirrando-se os ânimos na discussão travada no livro I, justamente quando Agamenon tem 

uma conduta qualificada pela hýbris, tomando-lhe o prêmio de guerra apenas para diminuí-

lo, a recusa de Aquiles era esperada. 

 

 Aquiles, como é sabido, nega a oferta transmitida a ele pelos emissários de 

Agamenon. A honra não poderia ser comprada com presentes nem tampouco desfigurada 

com qualquer tipo de submissão.  

 

A recusa não se deu por falta de talento persuasivo dos emissários, dentre os quais o 

astuto Odisseu. Sabedores do risco representado pela proximidade dos troianos do 

acampamento grego, e especialmente dos navios, os emissários esforçaram-se por 

convencer Aquiles a retornar às fileiras gregas e rechaçar o inimigo. Em sua tentativa de 

convencimento Odisseu provoca a ambição de Aquiles dizendo que Heitor comemora sua 

saída, pois nada mais o impede de dominar as batalhas239. Sem obter o efeito desejado 

apela Odisseu à imagem de Peleu, e através dele, àquela que já então é a mola propulsora 

mais comum na conduta helênica. Odisseu relembra o pai de Aquiles, Peleu,  a aconselhar 

o filho a desistir das disputas e refrear seu orgulhoso coração, pois, só assim os gregos o 

honrarão ainda mais240. 

 

Odisseu descreve os presentes que Aquiles pode receber e o lembra que se ele 

afastar os troianos e salvar os gregos, a ele será dada a honra devida a um deus e grande 

glória241. Este foi o último apelo da comitiva, isto porque era sabido que se a glória e a 

honra a conquistar no campo de batalha não fossem capazes de persuadir Aquiles, nada o 

seria. 

 

E, no entanto, Aquiles recusa todos os presentes e nega-se a voltar ao combate e 

explica sua recusa. Qualifica Agamenon como um homem sem palavra, que esconde uma 

                                                 
238 HOM. Il., IX, 160. 
239 HOM. Il., IX, 238. 
240 HOM. Il., IX, 121-161. 
241 HOM. Il., IX, 303. 



 

 

93

coisa em sua mente e diz outra242. A proximidade da honra e da virtude com a franqueza 

combinam aqui com as considerações a respeito da mentira e da trapaça como artifícios do 

homem sem coragem, não condizentes com clara e destemida declaração de opiniões e 

intenções que caracterizam um homem a quem a areté não abandonou. Aquiles aponta a 

extrema injustiça do comportamento de um comandante que não é capaz de bem distribuir 

as honras do combate, uma vez que, esforçando-se menos do que Aquiles, reserva para si a 

melhor parte do butim243. 

 

Nas palavras de Aquiles as tropas gregas ficariam privadas da presença do melhor 

dos guerreiros em suas fileiras, pois seu comandante não sabia como efetuar a correta 

distribuição de honras. 

  

“ἴση μοῖρα μένοντι καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι: 

ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός: 

κάτθαν᾽ ὁμῶς ὅ τ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς. 

 

Porção igual tem aquele que se retrai, e aquele que combate em seu melhor, e 

numa só honra são tidos tanto o covarde quanto o bravo; a morte igualmente 

vem para o ocioso e para o que se esforça”244 

 

Inexistindo justiça nesta guerra travada apenas em favor de Agamenon e vencida 

com o suor de todos, Aquiles recusa os presentes e anuncia sua partida para o dia seguinte. 

Segundo ele, nem que fossem a ele oferecidos presentes em maior quantidade do que o 

número de grãos de areia que há no mundo, o ultraje cometido estaria redimido245.   

 

A realização da justiça, tanto aqui, quanto no período clássico, como abaixo se 

verá, só é possível quando a honra é distribuída segundo o mérito de cada qual numa 

devida apreciação da excelência de cada um. 

 

                                                 
242 HOM. Il., IX, 310. 
243 HOM. Il., IX, 318-320. 
244 HOMER, Iliad, IX, 318 e 319, Loeb Classical Library, vol. 170 da coleção e volume I da Ilíada, 2ª ed, de 
1999, Reimpressão de 2001, Cambridge, Harvard University Press, pg. 418/419. 
245 HOM. Il., IX, 386. 
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Aquiles sabia que Agamenon apena o usava devido ao desespero do momento, mas 

que não havia de fato reconhecido a superioridade de Aquiles como guerreiro, o que faria 

com que o tratasse respeitosamente e não lhe comprasse a submissão. 

 

Uma vez respondidos os argumentos de Odisseu é Phoenix quem tenta angariar a 

simpatia de Aquiles. O velho Phoenix havia criado Aquiles desde pequeno e o tinha como 

o filho que uma maldição lhe impossibilitava ter. Após um longo relato desta velha 

amizade Phoenix adverte Aquiles que a inflexibilidade não é o melhor caminho e que até 

mesmo os deuses, de quem maior é a honra246, a excelência e o poder, podem ceder, sendo 

melhor para Aquiles dominar seu orgulhoso espírito, retornando então ao combate. A frase 

de Phoenix traz numa mesma oração duas palavras centrais para os fins desta dissertação. 

Atribuídas aos deuses, a excelência e a honra servem como  parâmetros da conduta 

humana. 

 

“ἀλλ᾽ Ἀχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν: οὐδέ τί σε χρὴ 

νηλεὲς ἦτορ ἔχειν: στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί, 

τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε. 

 

Então Aquiles controle seu orgulhoso espírito; não deves ter um coração 

impiedoso. Até os próprios deuses podem se dobrar, mesmo deles sendo ainda 

maiores a excelência, a honra e o poder.”247 

 

Note-se de passagem que a julgar Aquiles por um dos parâmetros fixados por 

Aristóteles no livro IV da Ética à Nicômaco a ele faltaria uma forma de excelência moral. 

Ao tratar da quinta espécie de excelência moral, a magnânimidade (megaloyuc…a), vale 

dizer, da grandeza de alma, o estagirita afirma que o homem magnânimo não guarda 

rancor, pois não é marca de grandeza de alma relembrar todas as coisas erradas que contra 

si foram feitas, mas sim que é característico desta espécie de pessoa esquecer e relevar248.  

 

A observação conta com respaldo em Homero. Mesmo tendo elevado Aquiles à 

condição de exemplo de areté, Homero retrata a recusa de Aquiles em aceitar as desculpas 
                                                 
246 HOM. Il., IX, 498. 
247 HOMER, Iliad, IX, 498, Loeb Classical Library, vol. 170 da coleção e volume I da Ilíada, 2ª ed, de 1999, 
Reimpressão de 2001, Cambridge, Harvard University Press, pg. 430/431. 
248 ARIST. Eth. Nic., IV, iii, 1125a, 1-5. 
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e presentes de Agamenon, muito embora justificável, como uma inflexibilidade reprovável 

aos olhos dos integrantes de comitiva. O restabelecimento da honra que Aquiles busca, a 

vingança que ele merece, são lícitos e contam até mesmo com a aprovação de Zeus. As 

críticas dirigidas a Aquiles vêm à tona quando ele parece exigir demais. No livro XI da 

Odisséia, Odisseu conversa com o fantasma de  Aquiles, e este é retratado como um 

infeliz, preferindo até mesmo a condição de um serviçal despossuído de terras a trabalhar 

para outrem, à de um rei sobre os mortos concentrados no submundo249. 

 

Phoenix, num esforço de convencimento diz a Aquiles que seu retorno ao combate 

e ao auxílio no salvamento dos gregos fará com que os gregos o honrem feito a um deus250. 

Em resposta Aquiles diz não ter interesse nesta honra, bastando a ele a honra decretada por 

Zeus e que será dele enquanto respirar sobre a terra251.  

 

Por último é Ájax quem se dirige aos demais e os exorta a partir, percebendo a 

inflexibilidade de Aquiles e notando que este já manda Pátroclo preparar a cama para o 

velho Fênix, que não voltará com a comitiva. Ájax insiste em levar o quanto antes ao 

gregos a má notícia de que o nobre Aquiles não retornará o combate, não sem antes 

repreender Aquiles dizendo que este tem o coração empedernido e é incapaz de reconhecer 

o apreço que todos os guerreiros gregos têm por ele, uma vez que a ele honram acima de 

todos os demais252. 

 

Segundo Ájax um homem aceita compensação até mesmo do assassino de seu 

irmão, ou pelo próprio filho morto. E o assassino pode inclusive permanecer em sua 

própria terra se paga um alto preço253. Assim o fazendo os corações dos parentes da vítima, 

bem como seus orgulhosos espíritos são contidos. Aquiles por sua vez nega-se a receber 

uma compensação sem par em toda a história, tendo em vista a vasta lista de presentes 

oferecidos por Agamenon, como compensação por apenas uma única mulher254, que 

inclusive será devolvida sem que tenha sido tocada. 

 

                                                 
249 HOM. Od., XI, 489-493. 
250 HOM. Il., IX, 602. 
251 HOM. Il., IX, 498. 
252 HOM. Il., IX, 631. 
253 HOM. Il., IX, 632. 
254 HOM. Il., IX, 637. 
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Tamanha intransigência de Aquiles não é compreendida por Ájax que parte 

entristecido pelo insucesso da comitiva e pela dureza de coração de Aquiles. 

 

A referência que faz Ájax ao tratamento do homicídio e do envolvimento dos 

familiares na obtenção de compensação pelo ilícito é relevante para compreensão do que 

virá daqui a dois capítulos, quando tratarmos da lei do homicídio de Drácon e sua 

correlação com a reparação da desonra e com a vingança privada. 

 

Antes de partir para os próximos capítulos resta por fim constatar que Aquiles 

responde a esta provocação de Ájax. Afirma que seu coração se incha de ira quando pensa 

em como Agamenon foi a causa de sua indignidade. Termina então com uma comparação 

que para nós será essencial quando passarmos ao capítulo referente à presença da honra na 

formação da pólis. 

 

Aquiles reafirma que não entrará em combate enquanto as tropas do nobre Heitor 

não ameaçarem seus navios255, e a razão para tal é que Agamenon feriu a dignidade de 

Aquiles e tratou-o como um refugiado, destituído de direitos. A palavra utilizada por 

Aquiles é atímeton  (¢t…mhton)256 e a presença desta palavra em especial é o mais perfeito 

elo entre temas que se pode desejar. 

 

Adiante daremos especial atenção à presença da honra como peça fundamental da 

formação da pólis e de suas instituições. Trataremos dentre outras coisas do fato de que a 

cidadania grega, em especial a ateniense era definida pela honra. Uma vez que a perda de 

direitos civis era denominada pelo termo atimía (¢tim…a)257, literalmente desonra, é de se 

concluir, por oposição, que a posse dos direitos civis e da condição de cidadão ateniense 

era encarada como um privilégio e uma honra, visceralmente atrelada à areté de cada qual. 

 

O fato de que Aquiles dá como última razão para se retirar do campo de batalha o 

tratamento de homem sem honra que recebe de Agamenon, no específico sentido de 

homem destituído de direitos, encerra com êxito a demonstração pretendida, e prepara o 

caminho para os próximos capítulos. 

                                                 
255 HOM. Il., IX, 652. 
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257 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
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A honra é tema central da obra mais importante do poeta que responde pela 

educação de grande parte da Grécia. Seus modelos de virtude prezam a honra como a 

nenhum outro bem. É a perda dela que causa guerras e o motivo que as põe a perder, 

quando mal distribuídas pelos líderes. A areté e a timé protagonizam muitas das mais 

relevantes questões apreciadas pela mitologia grega e são os temas chave dos nove 

primeiros livros da Ilíada.   

 

A eles segue-se uma espécie de interlúdio que prepara a entrada de um protagonista 

um tanto diferente, a vingança. 

 

Se do livro I ao IX discute-se a disputa sobre as honras e a excelência guerreira de 

cada um e se as coloca como pressupostos para obtenção de reconhecimento, após o dito 

interlúdio que vai do livro X ao XV, o poema passa a gravitar em torno da vingança. 

 

Aquiles tendo emprestado sua armadura  a Pátroclo, vê seu amigo entrar na batalha 

para não mais voltar. Bem sucedido em afastar os troianos dos navios gregos e em colocá-

los em fuga para as muralhas de Tróia, Pátroclo mata vários troianos até chegar aos pés das 

muralhas. Pátroclo é por fim desarmado e atordoado por um golpe de Apolo, colocando-o 

vulnerável à lança de Euforbo258. 

 

Já ferido e desarmado Pátroclo retorna às fileiras gregas buscando proteção. Vendo 

tal oportunidade Heitor ataca um Pátroclo já ferido e desarmado e, invadindo a formação 

grega, desfere o golpe fatal com um golpe de espada. 

 

A vitória de Heitor sobre Pátroclo é tudo, menos honrosa. Heitor reprova Pátroclo e 

acusa-o de, sob ordens de Aquiles, almejar matá-lo e roubar-lhe a túnica. Pátroclo, 

moribundo,  o adverte que só foi morto porque Apolo ajudara os troianos, caso contrário 

nem mesmo vinte Heitores seriam capazes de vencê-lo, numa clara demonstração de que 

não houve honra na vitória de Heitor, e, portanto, não deve haver glória ou mérito.259 

 

                                                 
258 HOM. Il., XVI, 808. 
259 HOM. Il., XVI, 843. 
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Após a morte de Pátroclo uma luta trava-se em torno de seu corpo260. Gregos de um 

lado desejando recuperar o cadáver, para prestar-lhe as homenagens, e troianos desejando 

despojar o corpo de seus objetos. Ao final os gregos conseguem recuperar o corpo de 

Pátroclo mas Heitor já o havia despojado da armadura. 

 

A retirada da armadura e a desfiguração do cadáver eram desonra maior do que a 

derrota, e não por outra razão, por diversas vezes a narrativa detém-se em descrever as 

batalhas que se formam em torno do corpo de heróis caídos. Sárpedon, filho e predileto de 

Zeus, é morto por Pátroclo uma vez que nem mesmo o poderoso deus ousa ir contra o que 

foi urdido pelo destino. Sarpedon, à morte, exorta Glauco a  impedir que os gregos o 

despojem  de sua armadora após a morte. Caso não o consiga isto será para ele motivo de 

vergonha e reprovação pelo resto dos dias dele261. Glauco busca ajuda junto a Heitor e 

mais uma vez a exortação aparece. A desgraça se abaterá sobre Heitor se permitir que seu 

aliado caído seja despojado da armadura e desfigurado pelos Mirmidões. 

 

A preocupação com a desonra é constante e supera a preocupação com a 

sobrevivência dos guerreiros. A morte em combate é inevitável e faz parte do combate, 

mas a desonra não pode ser tolerada. A escala de valores grega começa a se tornar mais 

clara. 

 

Também em torno do corpo de Cerbriones, o condutor do carro de Heitor, uma 

ferrenha luta é travada262 e, na sequência, Menelau consegue matar Euforbo, aquele que 

havia ferido Pátroclo despojando o corpo da armadura263. A sequência de mortes leva em 

consideração uma sucessão de desonras e vinganças pelas condutas desrespeitosas dos 

adversários. 

 

Menelau se posta sobre o corpo de Pátroclo enquanto pondera o que fazer. Sozinho 

diante de vários troianos pensa em fugir mas teme a vergonha em que incorrerá caso o 

faça264 ao mesmo tempo em que percebe que permanecer ali sozinho é esperar pela morte. 

                                                 
260 HOM. Il., XVII, 8. 
261 HOM. Il., XVI, 492. 
262 HOM. Il., XVI, 757. 
263 HOM. Il., XVII, 59. 
264 HOM. Il., XVII, 95. 
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Mais uma vez a honra e a vergonha são o fator determinante de condutas que podem 

inclusive acarretar a morte. 

 

Por fim a disputa pelo corpo de Pátroclo é vencida pelo trio composto de Glauco, 

Menelau e Ájax, muito embora Heitor o tenha despojado da armadura e a levado para 

Tróia como símbolo de glória265. 

 

Heitor é repreendido e chamado de covarde por não ter livrado o corpo de Sarpedon 

do terrível destino de ser despojado e desfigurado pelos gregos e a falha de Heitor em 

recuperar o corpo dele, diz Glauco266, custará caro a Heitor. Vendo tamanha indignidade 

ser permitida pelo príncipe troiano, ninguém mais desejará aliar-se à Tróia. Heitor é 

chamado de covarde por Glauco e é por tal covardia, e pela indevida satisfação por uma 

vitória sobre Pátroclo, Aquiles desejará fazer sua vingança. 

 

A falha ao salvar Sárpedon entra na conta de um líder que por incapacidade de bem 

distribuir honras e desonras, ou seja, de agir com justiça, não pode manter sua autoridade e 

é posteriormente sancionado com a derrota. Os personagens de Homero deixam 

transparecer não apenas o quão importante a honra é, mas, as terríveis consequências para 

o guerreiro a quem falta empenho ou coragem. Ele perde suas alianças e sua autoridade.  

 

Da morte de Pátroclo em diante o poema gira em torno da vingança que Aquiles 

obriga-se a fazer. Se no livro I Aquiles deseja a honra e se retira do combate em nome dela, 

obtendo o reconhecimento do erro de Agamenon apenas no livro IX, do livro XVI ao XXII 

Aquiles nutre a idéia de vingar Pátroclo matando Heitor. 

 

O senso de mérito bélico de Aquiles não poderia deixar sem reparação a morte de 

seu amigo, em especial sabendo-se que Heitor vangloriou-se por ter derrotado Pátroclo 

mesmo em se tratando de uma vitória sobre um oponente ferido e com o auxílio de um 

deus. Não apenas fora o amigo morto, ele o fora por um oponente sem valor que toma para 

si uma glória imerecida.  

 

                                                 
265 HOM. Il., XVII, 131. 
266 HOM. Il., XVII, 150. 
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O retorno de Aquiles ao combate é uma forma de honrar Pátroclo. Aquiles fica 

indiferente às desculpas de Agamenon e à disputa entre eles, e concentra-se então na 

vingança. Segue-se uma participação furiosa da Aquiles na guerra empurrando os troianos 

de volta à suas muralhas.  

 

Já encastelados os troianos, o livro XXII descreve em detalhes a luta entre Heitor e 

Aquiles. O duelo é travado às portas de Tróia. Inicialmente Heitor dispõe-se a enfrentar 

Aquiles, enquanto este corre em sua direção. O que impede Heitor de voltar para dentro 

das muralhas e deixar de lutar com Aquiles é o medo da reprovação267 que o faz preferir a 

morte à vergonha. A despeito dos pedidos de seu pai e mãe Heitor decide enfrentar o 

grego, mas, quando enfim Aquiles se aproxima, Heitor é tomado pelo terror e corre268, 

confirmando as palavras de Glauco que o chamara de covarde ao roubar a armadura de 

Pátroclo. Aquiles persegue Heitor por três voltas em torno de Tróia e quando enfim Heitor 

volta-se a enfrentá-lo, Aquiles revela mais uma vez o valor central do poema. Ele proíbe 

que seus homens atinjam Heitor com projéteis e lhe roubem a glória de matar o melhor dos 

troianos269. 

 

Em um duelo rápido Aquiles mata Heitor em frente aos portões de Ílion com um 

golpe de lança na garganta. Ao fazê-lo deixa claro que o que o move é a intenção de vingar 

Pátroclo e de desonrar Heitor tal como ele desonrara o amigo de Aquiles. O pacto proposto 

por Heitor, de que o vencedor entregaria o corpo do vencido aos seus, é recusado por 

Aquiles, deixando claro que seu intento é desonrar o cadáver de Heitor e entregá-lo aos 

cães e pássaros270. A desonra devolvida restabelece a honra de Pátroclo e vinga sua morte. 

 

Logo após o golpe com que tira a vida de Heitor Aquiles lhe diz que jamais falharia 

em honrar Pátroclo, não apenas com a morte de seu carrasco, mas também com realização 

dos funerais devidos a Pátroclo271.  

 

                                                 
267 HOM. Il., XXII, 100. 
268 HOM. Il., XXII, 137. 
269 HOM. Il., XXII, 207. 
270 HOM. Il., XXII, 354. 
271 HOM. Il., XXII, 331. 
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Buscar a reparação era um dever a que Aquiles jamais se esquivaria. E enquanto o 

corpo de Heitor estiver sendo devorado pelos cães, o de Pátroclo receberá um funeral 

apropriado, para o que, aliás, é dedicado todo o livro XXIII do poema. 

 

A competitividade é evidente e momentos antes de o duelo começar Aquiles exorta 

Heitor para que tenha em mente toda espécie de valor272 (¢rethj). A disputa de virtudes é 

vencida por Aquiles que, como prêmio, toma imediatamente para si a armadura de 

Heitor273, clama aos gregos ter conquistado grande glória274, e apressa-se em zombar do 

cadáver de Heitor arrastando-o atado ao seu carro de guerra275, desonrando gravemente o 

nobre Heitor, como vingança por ter o troiano matado covardemente Pátroclo e o 

despojado de sua armadura. 

 

Em suma, a Ilíada se divide em duas fases e em ambas Aquiles tem papel 

preponderante, mesmo quando ausente da narrativa. Na primeira a fúria em face de 

Agamenon e sua exigência de à mais alta areté conferir a maior honra, demonstra que este 

binômio era a expressão da justiça. É justo aquele que confere a devida honra ao mais 

excelente, numa visão de mérito e recompensa tão simples quanto direta. Este é um 

princípio civilizatório fundamental. Sem ele não pode haver sociedade organizada e os 

grandes reis, só merecem a glória que seu cetro carrega quando são capazes de manter 

coesa e segura a sociedade que regem, tanto pela virtude guerreira, quanto por meio da 

correta distribuição de honras, de justiça e de julgamentos retos. 

 

Assim se pronuncia Glauco ao falar da morte do predileto de Zeus, Sárpedon. 

Vencido por Pátroclo no livro XVI, Sárpedon, rei dos Lícios, é qualificado como um bom 

líder, pois, guarda seu reino por meio de seu poder bem como por meio de seus 

julgamentos276. 

 

A figura do rei juiz extrai sua autoridade da habilidade na guerra, mas, a capacidade 

de derrotar em batalha não garantirá a legitimidade do rei orgulhoso demais, ou sábio de 

                                                 
272 HOM. Il., XXII, 268. 
273 HOM. Il., XXII, 368. 
274 HOM. Il., XXII, 393. 
275 HOM. Il., XXII, 396. 
276 HOM. Il., XVI, 542. 
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menos, que não é capaz de fazer justiça, distribuindo às honras e glórias conforme os 

méritos de cada qual.  

 

Na segunda fase do poema Aquiles vê-se em contenda com outro adversário. 

Agamenon já se viu premido a desculpar-se, ainda que Aquiles se negue a aceitar uma 

oferta que não contemple a honra merecida. Agora é sobre Heitor que recaem as atenções 

de Aquiles, determinado a vingar Pátroclo e desonrar o troiano. 

 

A conclusão não pode diferir muito daquela que vê como valores centrais em torno 

dos quais o drama dos heróis se revolve, os caríssimos conceitos de honra, glória, 

vingança, mérito e virtude, todos emoldurados pelo cenário da guerra. 

 

Nossa preocupação em bem descrever a honra tal como se mostra na poesia épica, 

decorre do fato de que dela extraímos importante premissa para um raciocínio que será 

capaz de nos levar para institutos jurídicos dos séculos V e IV a.C. em Atenas. Dela advêm 

as bases da aquisição e perda da cidadania, o fundamento de uma forma própria de 

arrecadação de recursos financeiros para Atenas, bem como a intensa vontade de livrar a 

pólis da hýbris. O modo como esta trama será tecida é aquilo de que nos ocuparemos mais 

adiante, é necessário porém que bem conheçamos o material de que será feito este tecido. 

Se tomamos a honra como nosso fio condutor é preciso ter contato com suas 

manifestações, tais como colhidas no nascedouro que é Homero.  

 

Veremos abaixo que honra e vingança são intimamente relacionados e 

etimologicamente conexos, enquanto que a guerra surge como nascedouro e palco destes 

valores predominantes. Vejamos antes a posição que a honra ocupa na antiga escala de 

valores. 

 

Veremos depois como a guerra forjou tais valores e por fim a relação da vingança 

com todo este sistema de conceitos, quando então entra em cena a primeira lei de Atenas, a 

lei de homicídio de Drácon. 
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2.3 – POSIÇÃO DA HONRA NA ESCALA DE VALORES. 

 

Desenhar com clareza toda a escala de valores de uma civilização não é fácil e por 

certo não seria tal tarefa tentada aqui. Focados na honra cumpre-nos demonstrar que 

qualquer posição na escala que se atribua à honra, ela será incorreta se não a colocamos a 

ombrear com os bens de primeira grandeza. Como bem de primeira grandeza por 

excelência tomemos inicialmente a vida por parâmetro.  

 

Descoberto um bem que seja tão apreciado quanto a vida em um dado momento da 

história de um povo, e poderemos afirmar que a tal bem devem ser dedicadas normas bem 

buriladas e disposições normativas amadurecidas, uma vez que a ofensa a tal bem, se 

desprovida de uma resposta satisfatória da lei, acarretará risco de desagregação social. 

 

O respeito dedicado à honra em todas as suas manifestações na antiga Ática faz crer 

que tal forma de excelência moral equipara-se e por vezes supera o valor dado à vida, 

sendo objeto de atenção do homem que detém a grandeza de alma.277 

 

Seria possível objetar aqui que a vida na antiguidade grega não possuía tanto valor 

quanto tem hoje. Não raro se pode constatar a existência de normas que desdenham 

solenemente este simples fato biológico como algo dotado de valor intrínseco. Tal 

discrepância foi captada pelo jurista contemporâneo278 ao opor-se à classificação entre 

pessoa jurídica e pessoa física. Segundo alguns juristas contemporâneos é possível separar 

o conceito de pessoa física daquele de  pessoa jurídica pela constatação de que o primeiro é 

um fenômeno natural e inerente a todos os seres humanos enquanto o segundo é uma 

construção jurídica artificial.  

 

Tal visão encontra dificuldades em explicar um fato quase universal da história 

antiga, a existência da escravidão, como, aliás, é salientado por Hans Kelsen279. De fato ao 

consultarmos as normas que nos restam sobre a escravidão no direito ático é possível 

verificar que nem toda a vida é tida como da mais alta importância, nem tampouco goza da 

extensa proteção jurídica com que conta um cidadão ateniense. 

                                                 
277 ARIST. Eth. Nic., IV, iii 1125a, 35-36. 
278 KELSEN, Hans, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2000, pg. 192. 
279 KELSEN, Hans, Teoria Pura do Direito, pg. 192. 
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Na antiguidade grega a vida por si só, como um fato biológico, não gera uma 

proteção jurídica automática. A sua proteção será comandada pelas leis quando, e somente 

quando, tal vida for uma demonstração de dignidade e de valor. Abaixo veremos que a 

cidadania, ou seja, a aptidão para ter direitos e gozar de proteção das normas em Atenas 

relacionava-se diretamente com a conduta de um homem honrado e sua perda era sinônimo 

de desonra – atimía280. Ainda assim, ao indivíduo a quem são negados os direitos civis e 

políticos é mantida uma proteção oriunda de normas de origem sacramental, que até certa 

medida, também se aplicam ao escravo281. 

 

É preciso salientar que a escravidão em Atenas era menos severa do que em Roma. 

Se em Roma o paterfamilias possuía o direito de vida e morte até mesmo sobre seus filhos 

e esposa, obviamente podia tirar sem maiores consequências a vida do escravo. Em Atenas 

a vida do escravo, embora não fosse tutelada com o mesmo tipo de zelo dedicado à vida do 

cidadão, gozava de certa proteção.  

 

É assim que, ao tratar da escravidão em sua obra sobre as leis de Atenas, Harrison 

opta por tratar do assunto na parte dedicada à família. Segundo ele muito embora se possa 

colher depoimentos como o de Aristóteles, onde o escravo é descrito como propriedade, 

naturalmente sujeito ao comando alheio282, outros testemunhos diferenciam o tratamento 

dedicado a um escravo e a um animal, e tal diferença deve-se à natureza humana do 

escravo283. A melhor forma de entender a posição do escravo no direito ático é aceitar a 

existência de uma ambigüidade que tratava tais pessoas hora como propriedade, hora como 

algo mais do que mera propriedade284. 

 

Sem dúvida a ele poderiam ser impostos tratamentos de uso vedado em cidadãos, 

tais como a prática de testemunho em juízo sob tortura285, considerado necessário para 

evitar que o depoimento do escravo fosse não mais do que uma defesa indireta posta em 

sua boca pelo proprietário do mesmo. 
                                                 
280 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 11. 
281 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, pg. 11. 
282 ARIST. Pol., I, iv, 1253b, 25-30. 
283 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 163.  
284 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, pg. 163. 
285 ANTIPHON, On The Choreutes, 24, Loeb Classical Library, vol. 308, Minor Attic Orators, vol. I , 2ª ed, 
de 1941, Cambridge, Harvard University Press, pg. 264/265. 
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Não obstante, a vida do escravo era de alguma forma protegida e seu dono não o 

poderia matar quando bem quisesse, concedendo-se ao escravo fugitivo o direito de asilar-

se em um templo286.  

 

Dentre os depoimentos que conferem ao escravo condição superior à de mera 

propriedade deparamo-nos com Antífon afirmando claramente tal proibição quando em um 

de seus discursos o acusado reclama de que seus adversários buscam impedi-lo de fazer a 

prova de sua inocência. Contrariamente à lei deixam de apresentar o escravo aos 

magistrados para julgamento e o matam de modo a impedir seu depoimento, sob tortura, 

em juízo287. 

 

Demóstenes, dirigindo-se à corte em caso que moveu contra seu inimigo Meidias, 

lembra aos juízes que a conduta daquele que age impelido pela hybris é vedada pelas leis 

até mesmo quando dirigida ao escravo, uma vez que as normas permitem a qualquer um o 

manejo de uma ação pública graphé (graf») por meio da qual buscaria a punição do 

insolente288. 

 

Certamente que a vida de um homem livre, em especial de um cidadão ateniense 

era tutelada com maior zelo. O homicídio era tido não apenas como um crime de imensa 

gravidade, mas, além disto, fazia recair sobre o homicida uma marca de impureza. Ao 

assassino aderia o que as fontes denominam miasma (m…asma), literalmente, mancha289 de 

culpa causada pelo crime, e reclama a devida purificação religiosa. Em se tratando da vida 

de um cidadão a extensão da gravidade pode ser verificada no relato com que Aristóteles 

abre a história constitucional de Atenas290.  

 

Heródoto também menciona em suas histórias o mesmo episódio em que o jovem 

ateniense Cílon, nobre vencedor de uma prova olímpica, havendo se casado com a filha do 

tirano de Mégara, vislumbrou para si a oportunidade de, com a ajuda do sogro, tornar-se 

                                                 
286 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 92. 
287 ANTIPHON, On The Murder of Herodes, 47, Loeb Classical Library, vol. 308, Minor Attic Orators, vol. 
I, 2ª ed, de 1941, Cambridge, Harvard University Press, pg. 192/193. 
288 DEM. c.Mid., 47. 
289 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 1132. 
290 ARIST. Ath. Pol., epítome de Heráclides à primeira parte, fr. 8. 
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tirano em Atenas. O Oráculo de Delfos foi consultado e, surpreendentemente, garantiu o 

sucesso da tentativa. O plano foi levado a cabo com a tomada da Acrópole por Cílon e seus 

partidários durante a época em que se realizavam os jogos. Os partidários foram cercados 

e, embora Cílon tenha conseguido escapar, os demais foram massacrados mesmo depois de 

terem suplicado pela vida e se colocado sob a proteção divina no templo291. Os 

responsáveis pelo massacre eram os magistrados encarregados de manter a ordem naquele 

momento, dentre eles o líder Mégacles, da família dos Alcmeônidas, arconte epônimo 

quando do acontecimento. 

 

A responsabilização pelas mortes no templo foi levada a termo anos depois, através 

da ação mediadora de Sólon, que persuadiu os Alcmeônidas a submeterem-se a um 

julgamento. Segundo Aristóteles o resultado do julgamento é que a acusação de sacrilégio 

a que se submeterem os partidários de Mégacles, a família dos Alcmeônidas, foi 

confirmada, os corpos dos Alcmeônidas culpados foram exumados e a família para sempre 

banida de Atenas292. A partir de então os Alcmeônidas foram denominados de os impuros 

ou amaldiçoados293. Tão grande era o temor de desagradar os deuses que a histeria tomou 

conta dos atenienses, persuadidos que foram por seus adivinhos de que havia na pólis 

impurezas carentes de expiação.  

 

Como salvação trouxeram à Atenas o cretense Epimênides294, célebre pelo seu 

conhecimento dos mistérios divinos, que realizou os ritos e celebrações necessárias à 

novamente purificar a cidade. Para alguns Epimênides de Phaesto seria um dos sete 

sábios295 da antiguidade grega, substituindo Periandro na famosa lista. Após a purificação 

da pólis Epimênides aceitou como recompensa pelo feito apenas um ramo de oliveira 

sagrada296. 

 

Mesmo após a purificação realizada por Epimênides e após terem os Alcmeônidas 

sido banidos e posteriormente retornado à cidade, sobre os membros desta família 

perdurou por gerações a marca da impureza. Clístenes, responsável por introduzir as 

                                                 
291 HDT. Hist., V, 71.  
292 ARIST. Ath. Pol., I, 1. 
293 ARIST. Ath. Pol., epitome de Heráclides à primeira parte, fr. 8.. 
294 ARIST. Ath. Pol., I, 1. 
295 PLUTARCH, Lives, Solon, XII, 4, Loeb Classical Library, vol. 46, 1ª ed, 8ª reimpressão, 2005, 
Cambridge, Harvard University Press, pg. 432/433. 
296 PLU. Vit. Par. – Sol., XII, 6. 
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reformas democráticas em Atenas, Péricles, o estratego cujo nome serve de epíteto ao 

século V a.C., bem como o polêmico Alcebíades eram todos descendentes dos 

Alcmeônidas, e nenhum deles deixou de ver levantada contra si a suposta maldição 

familiar297 como forma de diminuir-lhes a reputação perante adversários. Durante a guerra 

do Peloponeso os simpatizantes de Esparta dentro de Atenas atacaram Péricles, com o 

auxílio dos lacedemônios, relembrando o incidente contra Cílon e exigindo mais uma vez o 

exílio dos Alcmeônidas como forma de purificação de Atenas298. 

 

Em suma, o exemplo é um tanto exagerado por se tratar de um massacre realizado 

em local sagrado, mas dá a dimensão do zelo com que a vida do cidadão era cercada, e da 

necessidade de livrar a cidade de qualquer forma de impureza derivada de um homicídio, 

ofensa máxima à vida. É certo que os Alcmeônidas foram perseguidos pelo sacrilégio e 

não apenas por tratar-se de um homicídio, mas, a proximidade entre homicídio de um 

cidadão e a ofensa religiosa é difícil de ignorar. 

 

O ato de Mégacles, a despeito de ter sido levado a termo para impedir um golpe de 

estado, com a consequente instalação de uma tirania, não contou com a benevolência dos 

julgadores e acabou por lançar sobre os homicidas uma pena que passou de geração em 

geração, por mais de um século. 

 

O evento dá mostras de que a vida de um concidadão era muitíssimo valiosa e um 

crime contra ela, mesmo em se tratando de um conspirador e pretenso tirano, acarretaria 

consequências graves. 

 

A sobrevivência da lei de Drácon acerca do homicídio como a mais antiga lei 

ateniense299 é reflexo do cuidado com que tais normas eram repetidas e copiadas, numa 

demonstração da importância conferida à tutela jurídica da vida de um cidadão ateniense. 

Identificada por Aristóteles como a terceira grande reforma constitucional300 de um total de 
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onze, a legislação de Drácon, da qual nos ocuparemos com maior vagar adiante, trata 

especialmente do correto processamento dos casos de homicídio301.  

 

O mais solene tribunal ateniense resguardava para si a competência específica para 

o julgamento dos casos de homicídio doloso, cumulados com casos de lesão corporal 

dolosa, morte por envenenamento e incêndio. Trata-se do Conselho do Areópago302, corte 

simbolicamente instalada na colina onde se dera o primeiro julgamento da história, em que 

Orestes fora julgado e absolvido, com o voto de Atena, pela morte de sua própria mãe303, 

tendo-se como justa sua vingança pelo assassinato de seu pai, Agamenon. 

 

Há uma marcada dicotomia de tratamento da vida pelas leis gregas. Assim como é 

muito aquém de nossos atuais limites do aceitável o tratamento dado a um escravo pela 

legislação grega, uma vez que se tem como não apenas lícita, mas necessária sua tortura304, 

como condição imposta pelo juízo para a validade do depoimento, é muito além do atual 

padrão valorativo a gravidade conferida a uma conduta homicida, em casos onde não 

apenas ela é mais grave do que a salvação do estado como um todo, mas, ainda, o ato 

servirá como fundamento de pena jurídica e religiosa, para o criminoso e para diversas 

gerações subsequentes do mesmo, como se deu com a maldição dos Alcmeônidas.  

 

A explicação desta diferença não é senão uma reafirmação da superioridade da 

honra na escala grega de valores. A diferença entre o escravo e o cidadão dada pelas 

normas gregas é compreendida pelo fato de que uma pessoa possui honra, e por isto 

direitos, enquanto a outra não a possui, havendo por isso limitada gama de direitos e 

exígua proteção jurídica. O fato de que a fonte primeira da escravidão era a captura dos 

derrotados em combate, faz com que a caracterização do escravo como um homem 

desonrado, privado de direitos, encaixe-se perfeitamente aos moldes normativos antigos. É 

como se ao legislar fosse estipulado que a vida digna merece toda a proteção, não por ser 

vida, mas por ser uma demonstração de honra, enquanto que a vida subserviente, dando 

testemunho de atos reprováveis, não merece proteção equivalente. 
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Isto posto é inegável o fato de que a vida gozava de proeminente posição na escala 

de valores grega, o que não é nenhuma surpresa e, até o momento, o direito grego 

apresenta características comuns à esmagadora maioria dos direitos espalhados pelo espaço 

e tempo. Em quase todos eles é a vida quem, acima de todos os demais bens, recebe a mais 

alta proteção, afinal é por meio dela que todos os demais bens são usufruídos por aqueles a 

quem são conferidos direitos. 

 

Ocorre que, há outro valor que, se por vezes equipara-se à vida em importância, em 

muitas ocasiões suplanta tal destaque no mundo grego. A honra cumpre este papel e, de 

Homero até o século IV a.C., se pode encontrar testemunhos de situações onde, 

confrontados com a escolha entre a vida ou a honra, o grego opta pelo segundo e encontra, 

senão o dever de fazer tal escolha nas normas, ao menos o respaldo nelas para que tal 

escolha seja tida como aceitável. 

 

Afirma-se que o tema central da Ilíada é o personagem Aquiles e até mesmo que a 

Ilíada teria se originado da expansão de um poema preexistente cujo tema era Aquiles305. 

Acima já demonstramos que se o poema pode ser dividido em duas partes, uma primeira 

onde Aquiles busca recuperar a honra306, e uma segunda onde busca vingança, não se pode 

esquecer que, seja tratando de honra seja tratando de vingança, Aquiles é a referência da 

trama, e a vida do personagem é do maior interesse. 

 

Segundo Apolodoro quando Aquiles tinha nove anos foi previsto pelo adivinho 

Calcas que Tróia só seria tomada com sua ajuda307, tornando o menino extremamente 

valioso para qualquer empreitada que se pretendesse contra o reino de Príamo. Tétis, que  

possuía o pressentimento de que seu filho morreria se fosse para a guerra, escondeu-o 

disfarçado de mulher no reino de Licomedes, o que acabou por gerar um romance entre 

Aquiles e a filha do rei, união da qual nasce um filho, Neoptólemo.  

 

Quando a expedição a Tróia começou a ser organizada, emissários foram enviados 

para convocar Aquiles para o combate, porém, não puderam encontrá-lo. Calcas, o 
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adivinho, descobriu então o estratagema de Tétis, possibilitando ao astuto Odisseu dirigir-

se ao reino de Licomedes para encontrar Aquiles308. 

 

Tétis então adverte Aquiles para que não vá para Tróia, dizendo-lhe que a sua vida 

seria tão longa quanto obscura.  Se buscasse a honra e a glória teria uma vida breve, caso 

desejasse um vida mais longa deveria abrir mão de glórias e viver anonimamente. Tétis 

refere-se também à brevidade de vida destinada a Aquiles quando se dirige a Zeus em 

busca de reparação pela desonra imposta a Aquiles por Agamenon. “Honre meu filho”, 

pede Tétis a Zeus, “que mais do que qualquer outro homem está condenado a uma morte 

rápida”309. Sabendo estar o filho predestinado a uma vida breve, que ao menos pudesse 

vivê-la de modo honrado. 

 

A despeito das insistentes recomendações de sua mãe, e ciente dos riscos que 

corria,  Aquiles decide partir. Mesmo que sua morte em Tróia fosse dada como certa pela 

sua mãe e que a previsão fosse depois confirmada por diversos oráculos que previam sua 

morte em Tróia como consequência de ter Aquiles matado um filho de Apolo, o jovem 

insiste com seu pai Peleu e este lhe concede um exército e uma frota de cinquenta 

navios310. 

 

A certeza de que Aquiles está ciente de seu destino é extraída das palavras dele 

mesmo. Ao fazer sua súplica à Tétis Aquiles inicia o pedido referindo-se à brevidade de 

vida a que está destinado311, sustentando ser lamentável que uma vida tão curta fosse 

privada de honra. A escolha de Aquiles, então, foi voluntária, atendendo a um requisito 

necessário para a obtenção de excelência moral312. 

 

A escolha a que Tétis submete o guerreiro é explicitamente mencionada por 

Aquiles quando decide partir de Tróia após lhe ser negada a honra que viera buscar. 

Aquiles ouvira de sua mãe que o destino lhe dava duas opções, permanecer na guerra, 

morrer e obter renome imperecível, ou ainda voltar à sua terra natal, abrindo mão de todas 
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as honras e glórias, mas, desfrutando de uma vida longa313. Confrontado com tal escolha 

Aquiles não hesitou e optou pela honra ao invés da vida314. As ações de Agamenon, porém, 

lhe privavam do bem que concordou em obter ao preço da própria vida, tornando 

compreensível sua ira. 

 

No livro XVIII Tétis se lamenta sabendo que imediatamente após a morte de Heitor 

Aquiles também deverá morrer315. 

 

A notícia de que uma vida breve seria o preço a ser pago pela honra também era do 

conhecimento dos inimigos de Aquiles. No duelo com Heitor, após breve luta, já 

mortalmente ferido, Heitor diz a Aquiles que após glorioso duelo Aquiles não escaparia à 

fúria dos deuses contra ele, e não poderia escapar da morte que a ele seria apresentada 

pelas mãos de Páris, auxiliado por Apolo316. 

 

A disputa entre Heitor e Aquiles é, aliás, fértil no que diz respeito ao sopesamento 

entre honra e vida. Se o amor à honra servia como motor para o enfrentamento da morte 

também se colhem testemunhos de que o horror à desonra cumpria o mesmo papel de 

enfrentamento da morte. 

 

Momentos antes de enfrentar Aquiles Heitor hesita e considera a opção de retornar 

para dentro das muralhas de Tróia. Decide-se por ficar e enfrentar Aquiles, temendo mais a 

desonra do que a morte. Ao ver a aproximação de Aquiles, Hécuba pede aos gritos para 

que o filho abrigue-se na cidade.  Mesmo sabendo que enfrentar Aquiles significava a 

morte Heitor prefere isto à desonra. Heitor repele a opção da fuga dizendo que seria 

imediatamente repreendido por Polydamas, seu amigo e conselheiro317. Entre a desonra e a 

morte Heitor escolhe a segunda. 

 

Depois de tal ato de bravura Heitor cede ao medo e foge vergonhosamente de 

Aquiles, dando voltas em torno das muralhas de Tróia, no que Homero descreve como uma 

caçada onde o um falcão persegue uma pomba pelas encostas de uma montanha. Trata-se 
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de uma caracterização nada elogiosa do troiano que desonrou a si a aos seus pela falta de 

bravura.318 Como a corrida dos dois não parecia próxima de um fim, uma vez que se 

equivaliam em ligeireza os heróis, Atena interveio e, por meio de um estratagema, 

convence Heitor a se voltar e lutar319. 

 

 Antes, porém, de iniciar o combate, já ciente do truque de Atena e conformado 

com a possibilidade de morrer,  Heitor tenta um pacto com Aquiles. O vencedor não 

desonraria o cadáver do perdedor. A esta proposta Aquiles responde com a famosa frase 

segundo a qual não há pactos entre leões e homens, nem tampouco concórdia entre lobos e 

cordeiros, pois ambos tramam continuamente maldades uns contra os outros320. Heitor já 

não mais se esquivava da morte, mas, ainda tentava, na última hora, um acordo para evitar 

a desonra e o vilipendio de seu próprio cadáver. 

 

Sedento de vingança, Aquiles deseja mais do que matar Heitor, deseja desonrá-lo. 

Sendo exacerbado seu ódio a mera sanção da retirar a vida do inimigo não é satisfatória. 

Sua ira somente será aplacada com a desonra do inimigo, uma vez que é pior do que a 

morte. A honra ocupa mais uma vez posto superior à vida na escala de valores. 

 

O desfecho do duelo nos traz Aquiles a arrastar em torno de Tróia o cadáver de 

Heitor atrelado a seu carro321, desrespeitando abertamente o cadáver de Heitor e a família 

real troiana. Estabelece assim a desonra de ter o cadáver vilipendiado e abandonado 

insepulto como pena mais dura do que a morte. Com tal severidade de pena pune Heitor 

pela covardia de ter matado Pátroclo de modo desleal,  aproveitando-se da vulnerabilidade 

de um guerreiro já despojado de suas armas e armadura pela ação dos próprios deuses322. 

 

A vitória em combate por meio da trapaça, sem excelência, e aproveitando-se de 

uma vantagem indevida, não tem valor, e deve ser punida, ou vingada se por meio dela o 

trapaceiro pretende acrescer algum valor à sua reputação.  
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 Durante o combate no qual Pátroclo foi morto Apolo se apresenta encoberto por 

uma densa névoa, golpeando atordoando Pátroclo, fazendo-o perder o elmo, a armadura, o 

escudo e a lança. Vulnerável e desorientado pelo golpe Pátroclo é ferido por Euforbo. Só 

depois de já ter recuado, ferido e desorientado, é que Heitor parte para cima dele e desfere-

lhe na barriga um golpe mortal com sua espada323. Em suma, Aquiles o punia pela covardia 

ao matar Pátroclo, e pela ofensa de despojar o corpo de Pátroclo de sua armadura, grave 

desonra no campo de batalha, como se sua vitória merecesse algum tipo de louvor324. 

 

Estes valores, que aqui são apresentados colhidos da obra de Homero, não são 

cultivados apenas no período arcaico. Platão, no século IV a.C. refere-se ao mesmo 

episódio da Ilíada, e à conduta de Aquiles de enfrentar a morte, quando em sua defesa 

Sócrates explica que ter lutado pela perquirição da verdade não é vão, mesmo se como 

consequência sobrevém a morte325. 

  

Havia, como se vê, coisas piores do que a morte para um grego antigo. Ter o corpo 

despojado de sua armadura era extremamente ofensivo e os combatentes faziam de tudo 

para evitar que seus aliados caídos fossem despojados, bem como ansiavam por ofender os 

adversários mortos retirando-lhes a armadura. A retirada da armadura é descrita como um 

ato de vergonha eterna e de desonra que a todo custo deve ser evitado. Sarpedon é 

mortalmente ferido por Pátroclo326. Agonizando ele chama por Glauco advertindo-o de que 

caso seja despojado da armadura será isso motivo de desonra eterna também para Glauco, 

caso este não se mostre capaz de evitar tamanha ofensa327.  

 

A mesma atitude de impor ao inimigo vencido algo pior do que a derrota e a morte, 

pela desonra de retirar a armadura, aparece outras vezes no poema. No livro XVI 

encontramos três casos de despojamento de armadura. Sárpedon sendo um deles328,  

preocupado em evitar a desgraça329. Além dele também Cebriones, filho bastardo de 

Príamo e condutor do carro de Heitor, foi morto e em torno de seu corpo uma disputa pelos 
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despojos se formou330. Havia inimigos desejosos de sua armadura e da glória de a retirar, 

bem como amigos determinados a proteger o corpo. Por último, é sobre os despojos de 

Pátroclo que a disputa se dá. Mesmo que o poema retrate Pátroclo sendo morto no livro 16, 

dedica boa parte do livro 17 à disputa pelo corpo e armas de Pátroclo. Heitor desejava não 

apenas coletar as armas e a couraça que Apolo retirou do jovem, mas, queria também o 

corpo do jovem como troféu.  Seus planos incluíam decapitar Pátroclo e levar a cabeça aos 

seus. Menelau percebendo isso se posta331 junto ao corpo de Pátroclo para evitar a desonra 

de seu amigo. Em meio a esta peleja o próprio Menelau acaba por vencer Euphorbo e 

retirar-lhe a armadura332. 

 

É de Menelau um último exemplo de superioridade da honra sobre a vida. Ao 

defender o corpo de Pátroclo Menelau se vê diante de uma escolha: enfrentar os inimigos 

sozinho e arriscar a própria vida, ou abandonar o corpo aos inimigos e salvar sua própria 

vida em detrimento de sua honra e da de Pátroclo. Menelau escolhe enfrentar a morte e 

defender a honra de Pátroclo, segundo ele porque possui senso de vergonha333.  

 

A negativa de sepultamento do cadáver era, em razão da crença da sobrevivência da 

alma do morto, e da necessidade de oferecer libações a alma, uma punição gravíssima para 

o morto. Célebre, neste sentido, a oposição entre Antígona e Creonte334 e a necessidade 

daquela de honrar o irmão morto com os devidos ritos funerários, uma vez que a ordem de 

Creonte é ofensa mais grave do que a morte, condenando o morto a um pós-vida 

lastimável. 

  

Não apenas a desonra do irmão é pior do que a própria morte como também 

Antígona dá testemunho de que prefere a morte a permitir a desonra do cadáver de um 

familiar seu. Sófocles vai além e faz Antígona dizer que ao agir como fez atrai para si 

grande renome por contar com a aprovação de todos os seus contemporâneos. Estes apesar 

de temerem o tirano e aprovarem-lhe a conduta por medo da reprimenda, em realidade 

secretamente aprovam a conduta de Antígona, com o que também votam pela 

superioridade da honra frente à vida. 
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Como contemporâneo e amigo de Péricles, Sófocles traz para o século V a.C. o 

heroísmo335 homérico encarnado numa personagem feminina, e repete na época clássica a 

preponderância da honra na escala de valores grega. 

 

Platão faz de Sócrates mais um testemunho vivo desta preponderância. A firme 

crítica à condenação proferida contra Sócrates pelos cidadãos de Atenas é repleta de 

referências à honra. Entre a indignidade de uma conduta suplicante e lamuriosa, que seria 

capaz de angariar a piedade do tribunal e livrar Sócrates da morte, e o proferimento de uma 

defesa coerente com as próprias idéias, Sócrates opta por manter a própria dignidade e 

perder a vida, ma vez que não é digna de ser vivida uma vida irrefletida. 

 

Poder-se-ia objetar que Sócrates não é exatamente o parâmetro de conduta do 

ateniense médio de seu tempo, bem como lembrar que Sócrates deliberadamente 

mantivera-se ao longo de sua vida distante dos tribunais e cargos públicos com exceção de 

uma participação na Boulé, atuando inclusive como prítane. Aos setenta anos pela primeira 

vez se apresenta diante de um tribunal de Atenas336 quando de seu julgamento, não 

possuindo intimidade com os procedimentos forenses, denominando a si mesmo como um 

estrangeiro neste ambiente, muito embora fosse claramente interessado no funcionamento 

das instituições atenienses.  

  

São abundantes os exemplos de subordinação da vida à honra,  e as demonstrações 

de valor e coragem capazes de sobrepujar o natural temor da morte. Tais valores faziam 

parte das normas que regiam a vida dos cidadãos de diversas póleis. Heródoto nos dá 

notícias de um evento que bem ilustra esta preponderância. 

 

Após sete dias e noites atravessando o Helesponto por meio da notável ponte de 

embarcações feita por seus engenheiros, Xerxes contabiliza e passa em revista seu imenso 

exército, composto pela infantaria e cavalaria, e sua vastíssima marinha, composta de 

súditos das diversas nações sob o comando Persa.  Em seguida busca o conselho de um 
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espartano, que o acompanhava na marcha rumo aquela que seria conhecida como a 

segunda Guerra Médica. Demarato explica a conduta espartana em combate: 

 

“ἐγὼ δὲ οὔτε δέκα ἀνδράσι ὑπίσχομαι οἷός τε εἶναι 

μάχεσθαι οὔτε δυοῖσι, ἑκών τε εἶναι οὐδ᾽ ἂν μουνομαχέοιμι. 

εἰ δὲ ἀναγκαίη εἴη ἢ μέγας τις ὁ ἐποτρύνων ἀγών, μαχοίμην 

ἂν πάντων ἥδιστα ἑνὶ τούτων τῶν ἀνδρῶν οἳ Ἑλλήνων 

ἕκαστος φησὶ τριῶν ἄξιος εἶναι.  

ὣς δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι κατὰ μὲν ἕνα μαχόμενοι 

οὐδαμῶν εἰσι κακίονες ἀνδρῶν, ἁλέες δὲ ἄριστοι ἀνδρῶν 

ἁπάντων. ἐλεύθεροι γὰρ ἐόντες οὐ πάντα ἐλεύθεροι εἰσί: 

ἔπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος, τὸν ὑποδειμαίνουσι πολλῷ 

ἔτι μᾶλλον ἢ οἱ σοὶ σέ. 

ποιεῦσι γῶν τὰ ἂν ἐκεῖνος ἀνώγῃ: ἀνώγει δὲ τὠυτὸ αἰεί, 

οὐκ ἐῶν φεύγειν οὐδὲν πλῆθος ἀνθρώπων ἐκ μάχης, ἀλλὰ 

μένοντας ἐν τῇ τάξι ἐπικρατέειν ἢ ἀπόλλυσθαι. σοὶ δὲ εἰ 

φαίνομαι ταῦτα λέγων φλυηρέειν, τἆλλα σιγᾶν θέλω τὸ 

λοιπόν: νῦν τε ἀναγκασθεὶς ἔλεξα. γένοιτο μέντοι κατὰ 

νόον τοι, βασιλεῦ’ 

ὃ μὲν δὴ ταῦτα ἀμείψατο, Ξέρξης δὲ ἐς γέλωτά τε ἔτρεψε καὶ 

οὐκ ἐποιήσατο ὀργὴν οὐδεμίαν, ἀλλ᾽ ἠπίως αὐτὸν 

ἀπεπέμψατο. τούτῳ δὲ ἐς λόγους ἐλθὼν Ξέρξης, καὶ 

ὕπαρχον ἐν τῷ Δορίσκῳ τούτῳ καταστήσας Μασκάμην τὸν 

Μεγαδόστεω, τὸν δὲ ὑπὸ Δαρείου σταθέντα καταπαύσας, 

ἐξήλαυνε τὸν στρατὸν διὰ τῆς Θρηίκης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. 

 

Pessoalmente não alego ser apto a lutar contra dez homens – ou dois; em realidade eu 

preferiria nem mesmo lutar contra um. Mas fosse isso necessário – houvesse alguma causa 

urgente a me chamar – então nada me daria mais prazer do que enfrentar um daqueles 

seus homens que alega ser páreo para três gregos. Assim é com os espartanos; lutando 

sozinhos, são tão bons quanto qualquer um, mas lutando juntos são os melhores soldados 

do mundo. Eles são livres – sim – mas não inteiramente livres; pois eles têm um mestre, e 
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este mestre é a Lei ( nómos – νοµος  ), a quem eles temem muito mais do que seus súditos 

teme a você. O que quer que este mestre ordene, eles fazem;    e o comando dele é invariável: e o comando dele é invariável: e o comando dele é invariável: e o comando dele é invariável: 

nunca é para recuar em batalha, por maiores que sejam as adversidades, mas sempre nunca é para recuar em batalha, por maiores que sejam as adversidades, mas sempre nunca é para recuar em batalha, por maiores que sejam as adversidades, mas sempre nunca é para recuar em batalha, por maiores que sejam as adversidades, mas sempre 

para permanecer em formação, e para conquistar ou morrer.para permanecer em formação, e para conquistar ou morrer.para permanecer em formação, e para conquistar ou morrer.para permanecer em formação, e para conquistar ou morrer. Se, meu senhor, você pensa 

que o que digo é insensato – muito bem; Estou disposto a daqui em diante conter a minha 

língua. Desta vez falei porque forçaste-me a falar. Em todo caso, eu rezo para que tudo 

saia conforme desejas.” 

 Xerxes explodiu em gargalhadas com a resposta de Demarato e, bem humorado, o deixou 

partir.” 337 

 

A passagem é preciosa. O relato de um rei espartano no exílio, que como ele 

mesmo ressalta está propenso a tratar com despeito seus compatriotas, inicia-se deixando 

claro que a riqueza e a posse de enormes tesouros tais como o Persa, não foram uma 

herança recebida pela Grécia, ressaltando o fato de que, geograficamente, os helenos não 

contavam com abundância de recursos naturais.  A grandeza helênica é, na sequência, 

atribuída ao valor dos gregos e à qualidade de suas leis. Todo o relato que se segue é uma 

demonstração de que não importando o quão certa possa ser a derrota, e consequentemente 

a morte do guerreiro grego que se oponha a um exército tão vasto quanto o persa, isso não 

será motivo para retroceder. 

 

A lei, cuja qualidade Demarato exalta juntamente com o valor é em realidade um 

instrumento de reforço deste mesmo valor e deste sentido de honra que impele o 

combatente grego a preferir a morte à desonra ou submissão ao inimigo no campo de 

batalha.  

 

Xerxes admira-se do que ele considera um absurdo. Valendo-se de uma ponderação 

racional o persa põe a vida como valor máximo e não pode compreender como sendo tão 

certa a morte em batalha poderia alguém ainda se dispor a preparar-se para o combate. A 

admiração de Xerxes, ainda que através do relato de um historiador grego, dá mostras de 

que a escala de valores grega, e neste caso Demarato afirma estar restringindo-se aos 

espartanos, colocava a insubmissão e a altivez típicas da honra, mesmo conduzentes à 

morte, preferíveis à indigna submissão ao inimigo.  

                                                 
337 HERODOTUS, The Histories, VII, 104-105, Penguin Classics, 4ª ed., trad. Aubrey de Sélingcourt, 
London, Penguin, 2003, pgs. 447 a 450. (grifos nossos). 
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Mesmo desconfiando-se do relato de Heródoto, neste ponto de suas histórias seria 

preciso desconfiar demais para não reconhecer que tais valores de fato eram postos em 

prática por combatentes gregos e que, portanto, o destaque dado à honra era mais do que 

uma bela teoria ou apenas um belo desfile de heroísmo na poesia épica, encontrando eco 

em fatos. 

 

Pode-se rejeitar o relato por se referir à Esparta, e não a habitantes da Ática, cujo 

direito estudamos, porém, uma consulta aos feitos da infantaria ateniense em Maratona, 

levando-se em conta o número de mortos de cada lado338, revelaria que, como no relato de 

Demarato, os atenienses estavam aptos a enfrentar diversos persas cada um, provando a 

existência dos mesmos valores. A conduta esperada do hoplita era a mesma entre 

espartanos e atenienses, bem como aos demais gregos, habituados aos combates de 

falange. 

 

A famosa estratégia, concebida por Temístocles, de bloquear o avanço de Xerxes 

por mar em Artemísia, e por terra na passagem das Termópilas, foi também relatada por 

Heródoto339. Muito embora os números apresentados pelo historiador sejam hoje 

considerados exagerados340 estima-se que cerca de sete mil gregos posicionaram-se para 

assegurar o controle das Termópilas.  

 

Depois de descoberta a rota para a retaguarda grega com a ajuda de Efialtes, e tendo 

Leônidas dispensado o grosso da infantaria grega, ainda restaram 300 espartanos, 700 

téspios e 400 tebanos, que permaneceram para a guarda da passagem mesmo cientes de 

que seriam mortos341. Quando o batedor levou a Xerxes a notícia de que os espartanos 

estavam calmamente se exercitado e aprontando-se para a batalha que certamente seria 

perdida, Xerxes não pôde compreender tamanho absurdo342. O absurdo na verdade 

consistia apenas em mais uma manifestação de preferência pela honra até mesmo em 

detrimento da própria vida. Nas palavras de Heródoto, Leônidas sentiu, ao dispensar os 

                                                 
338 HDT. Hist., VI, 117. 
339 HDT. Hist, VII, 175. 
340 HDT. Hist, VII, 184-187. Heródoto afirma um total de 517.610 homens embarcados e de 1.800.000 
homens em terra. 
341 HDT. Hist, VII, 209. 
342 HDT. Hist, VII, 209. 
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demais, que seria inapropriado aos espartanos abandonar seus postos e que a manutenção 

de sua fama o proibia de desertar.343 

 

Esta ferrenha disposição de não ceder ao avanço do inimigo constitui o que se 

poderia denominar de honra do hoplita, dando a entender que apesar de Demarato 

circunscrever tal altivez aos espartanos, a mesma poderia ser encontrada em diversos 

povos gregos que adotavam a falange como estratégia principal de combate. Pode-se 

classificar esta atitude como de uma coragem passiva onde deixar o posto e correr é a 

vergonha suprema e manter sua própria posição sem ceder um centímetro ao inimigo é a 

conduta ideal344. Vermos abaixo que também em Atenas esta conduta era prestigiada, 

inclusive pelas normas jurídicas. 

 

Aduzindo o exemplo de um legislador, dentre todos o mais famoso, verifica-se que 

também aquele a quem são atribuídas a maioria das leis atenienses não hesitava em 

sacrificar a sua vida e a de seus homens combatendo pela honra de Atenas. Sólon teve 

ativa participação na incitação da juventude ateniense a retomar a guerra contra a pólis 

vizinha de Megara pelo controle da Ilha de Salamina345. Seu sucesso em suplantar uma lei 

vigente pelo poder de convencimento de um poema escrito por ele, e recitado na ágora a 

despeito da proibição legal, rendeu-lhe o comando militar da expedição346 bem sucedida 

pela conquista de Salamina. 

 

O apelo de Sólon aos seus compatriotas envolveu o questionamento do status de 

Atenas como cidade respeitável, caso viesse a perder a posse de Salamina para Megara. 

Valendo-se do horror grego à vergonha e à derrota, fez com que os atenienses mais uma 

vez colocassem em risco suas vidas em prol da manutenção de uma honra que é da cidade 

como um todo.347 

 

Nesta escala de valores há também evidências de preponderância da honra sobre a 

riqueza e os bens materiais.  

  

                                                 
343 HDT. Hist, VII, 220. 
344 LENDON, Jon E., Soldiers and Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, 1ª ed., New Haven, 
Yale University Press, 2005, pg. 50. 
345 PLU. Vit. Par. – Sol., VIII, 3. 
346 PLU. Vit. Par. – Sol., VIII, 3. 
347 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 23. 
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O livro vinte e três da Ilíada descreve uma série de jogos funerários promovidos 

como parte das homenagens de Aquiles ao recém caído Pátrocolo. Aquiles estabelece os 

prêmios e supervisiona a realização de provas de corrida de carros de guerra, pugilismo, 

luta, corrida, luta armada, lançamento de massa, arco e flecha e lançamento de dardo. 

Dentre eles a corrida de carros é a primeira a ser descrita, e a que ocupa com folga o maior 

número de versos.  

 

Cinco competidores apresentam-se para corrida: Eumelus, Diomedes, Menelau, 

irmão de Agamenon e Antíloco, filho de Nestor e por último Meriones348. 

 

O velho Nestor, antes do início da corrida, aconselha o jovem filho a se valer da 

astúcia para ganhar, uma vez que sendo mais jovem e não possuindo os melhores cavalos, 

de outra forma não teria chances349. Durante a corrida Antíloco segue o conselho do pai e 

ao perceber uma imperfeição na pista faz uma manobra temerária, põe em risco a sua vida 

e a de Menelau, lançando seu carro para cima do de Menelau, que se vê forçado a deixá-lo 

passar para evitar um acidente350. 

 

Terminada a prova, Diomedes vence e Antíloco fica em segundo lugar seguido de 

perto por Menelau351. O primeiro prêmio estabelecido por Aquiles era uma mulher cativa 

habilidosa e um valioso tripé, o segundo lugar receberia uma égua prenhe, para o terceiro 

prêmio um caldeirão trabalhado, provavelmente em metal precioso, para o quarto colocado 

dois talentos em ouro, finalmente para o último colocado uma urna intocada pelo fogo.  

 

Terminada a prova a distribuição dos prêmios enfrenta um problema. Menelau 

levanta-se e, furioso com Antíloco, reclama à assembléia de guerreiros que fora trapaceado 

e por isso perdeu o segundo prêmio. Pede por um julgamento, uma vez que sua honra teria 

sido manchada, perdendo o prêmio mesmo detendo mais excelência do que Antíloco como 

condutor, e mesmo possuindo os mais excelentes cavalos352.  

 

                                                 
348 HOM. Il., XXIII, 288. 
349 HOM. Il., XXIII, 316. 
350 HOM. Il., XXIII, 426-441. 
351 HOM. Il., XXIII, 499. 
352 HOM. Il., XXIII, 570. 
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Tal como na disputa entre Aquiles e Agamenon era inadmissível que o melhor 

prêmio não fosse dado àquele que houvesse demonstrado a maior excelência e possuísse os 

melhores cavalos, apenas porque um dos competidores, tendo agido com trapaça, distorceu 

o resultado da prova. 

 

As competições, tão freqüentes na antiguidade grega, tinham uma função de 

fixação de hierarquia, definição de status social em razão da maior ou menor demonstração 

de habilidade de cada qual. Qualquer elemento que pudesse distorcer a distribuição de 

vantagens de modo diverso do que poderia ser auferido com base numa competição franca 

e direta, era tido como indigno e detestável. Premiar a trapaça ou mesmo considerar na 

distribuição dos prêmios algo que não a excelência de cada qual, seria retirar do prêmio a 

legitimidade que ao vencedor conferia autoridade sobre os demais, e angariava o respeito 

que todo grego almejava obter de seus compatriotas. 

 

Não dar o segundo prêmio a Menelau não só seria diminuir-lhe a honra, deixando 

de reconhecer-lhe a areté, mas seria também conferir, honra a Antíloco que havia 

trapaceado, e que, portanto, não era merecedor. Ao guerreiro detectado em trapaça é 

também desinteressante a manutenção do prêmio, e aceitá-lo é dar provas da própria 

incapacidade e fraqueza. Aquele que se aferra a um prêmio imerecido passa como uma 

pessoa incapaz de ganhar o prêmio pelos próprios méritos, em suma, um covarde, que pela 

falta de excelência apenas pela trapaça pode triunfar. Assim sendo, a manutenção de uma 

vitória sem mérito, uma vez descoberto o ardil, é uma deletéria demonstração de 

inferioridade. 

 

Importante notar que não se trata exatamente de uma desaprovação da argúcia 

como instrumento da vitória. Caso esta fosse desaprovada estaria condenada a estratégia 

vitoriosa de Odisseu para a tomada de Tróia, por meio do ardil com o cavalo de madeira. A 

desaprovação advém não apenas do fato de tratar-se de uma competição com o fim 

específico de estabelecer uma escala de excelência e honras, conspurcada pela atitude de 

Antíloco, mas da demonstração de falta de confiança em si próprio que a vontade de 

vencer pelo ardil comporta. 

 

A contenda entre Menelau e Antíloco acaba por ser resolvida pelos próprios 

envolvidos, muito embora não sem um procedimento formal e público de resolução de 
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conflitos353.  Menelau propõe que Antíloco faça diante da assembléia, em nome de 

Posêidon, e apondo as mãos sobre os próprios cavalos, um juramento de que não vencera a 

prova por meio de um truque, caso em que Menelau consentirá em lhe conceder o segundo 

prêmio354. 

 

A resposta dada por Antíloco é genial e demonstra como de fato a formação do 

guerreiro não se limitava aos exercícios militares, abarcando ainda o cultivo de uma mente 

rápida e sagaz. Ciente do uso do truque sugerido por seu pai, Antíloco ignora o pedido por 

um juramento e prontamente reconhece que Menelau é mais velho e melhor do que ele, 

afirmando serem muitas as transgressões dos mais jovens.  

 

Antíloco não admite que a égua seja de Menelau nem expressamente reconhece ter 

se valido de um truque. Afirma apenas que mesmo sendo dele a égua ele a entregará de 

livre e espontânea vontade à Menelau, bem como entregará ainda o que mais Menelau 

queira tomar para si de dentro da tenda de Antíloco. Pego em trapaça Antíloco não admite 

e manifesta generosidade, qualidade do homem magnânimo, como meio de obter a boa 

vontade dos juízes. 

 

Antíloco entrega a égua a Menelau, enquanto este afirma ter cessado de sentir a 

raiva que até então direcionava a Antíloco. Menelau aceita as indiretas desculpas de 

Antíloco, afirma ser sua a égua e, tal como Antíloco, devolve-lhe de imediato a égua 

prenhe, o valioso prêmio pelo qual até então lutara tão ferozmente355, fazendo-se mais 

magnânimo do que o jovem. 

 

Se antes havia uma disputa por excelência guerreira, cuja honra não poderia ser 

dada se não ao legítimo ganhador da contenda, após a reclamação de Menelau e seu 

desafio pelo juramento, Antíloco percebe-se acuado e, ao invés de fazer o juramento, abre 

uma nova contenda, demonstrando grande generosidade, ainda que de modo infundado. 

Menelau não só não permite que lhe seja roubada a honra pela corrida de carros, mas, 

apressa-se a mostrar generosidade maior ainda do que a de Antíloco, devolvendo a égua 

que lhe havia sido conferida por Aquiles. 

                                                 
353 GAGARIN, Michael, Early Greek Law, 1ª ed., Berkeley, University of California Press, 1989, p. 37. 
354 HOM. Il., XXIII, 581. 
355 HOM. Il., XXIII, 610. 
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Menelau recebe a honra pela vitória na corrida, já que Antíloco reconhece-lhe a 

superioridade, e ainda demonstra-se superior ao jovem competidor na generosidade, 

vencendo mais uma vez. Ter ele perdido ou não o prêmio, sem dúvida valiosíssimo, uma 

égua que em breve lhe daria ainda um novo cavalo, é irrelevante. Por maior que fosse o 

valor financeiro do prêmio, o que realmente interessava a Menelau era a obtenção do 

inequívoco reconhecimento de sua superioridade e de sua excelência, função precípua da 

competição, subvertida pela atitude de Antíloco. 

 

A riqueza aparece como mera desculpa numa contenda na qual a honra e o 

reconhecimento da excelência devida a cada um, e a consequente distribuição de status que 

a acompanha, é o verdadeiro prêmio a conquistar.  

 

Que outros povos tenham dado valor e destaque à honra é coisa que não se pode 

negar, mas há relatos nas fontes que nos convencem de que entre os gregos tal valorização 

de elementos honoríficos era superior à média de sua época. Entre os persas a dedicação 

com que os gregos lançavam-se à conquista da honra causou espanto a Xerxes. 

 

Interrogando desertores árcades que se haviam entregado aos persas, o intérprete do 

rei persa perguntou o que faziam os gregos no acampamento deles. Ouviu que estavam eles 

celebrando o festival olímpico, com jogos e corridas de carros. Xerxes então perguntou que 

prêmios eram distribuídos aos vencedores, obtendo a resposta de que a eles eram entregues 

apenas uma grinalda de ramos de oliveira e nenhum dinheiro. A passagem não distingue 

entre gregos e a todos atribui o mesmo apreço pela honra.  

 

Xerxes exclamou então a seu general:  

 

“παπαῖ Μαρδόνιε, κοίους ἐπ᾽ ἄνδρας ἤγαγες μαχησομένους ἡμέας, οἳ οὐ 

 περὶ χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιεῦνται ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς. 

 

Por deus, Mardonius, contra que tipo de homes nos trouxeste para lutar? 
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 Não por dinheiro competem, mas por excelência!” 356   

 

O parâmetro que escolhemos para verificar que valores influíram na formação da 

legislação ateniense é acertado. Não apenas o conceito de honra é absolutamente central, 

mas ainda ocupa, em diversas ocasiões, a mais elevada posição na escala axiológica da 

época. 

 

Abaixo demonstraremos como a honra se fez presente na legislação, seja para dar 

forma a pólis, constituindo-a por meio da noção eminentemente honorífica da cidadania 

ática, seja para manter a pólis financeiramente funcional, e institucionalmente estável, por 

meio da legitimidade e da receita que as liturgias conferiam ao estado, bem como aos ricos 

cidadãos que se prestavam à sua execução, e, por fim, analisaremos como a integridade da 

pólis está intimamente relacionada com uma correta distribuição de honras, e uma proteção 

efetiva contra ofensas e ataques à integridade moral de cada cidadão, quando então a idéia 

de hýbris será o ponto em torno do qual a dissertação caminhará. 

 

Antes, porém, façamos uma breve análise a respeito das origens de tão fundamental 

valor da sociedade grega, e por consequência ática, e, por fim, analisemos uma das 

consequências negativas de uma presença tão forte da honra e da areté na civilização 

helênica, o recorrente aparecimento da vingança como categoria jurídica ao longo da 

legislação e da prática forense de Atenas. 

 

Assim se a honra de fato põe-se como mais importante conceito da cultura grega é 

preciso demonstrar que tanto a guerra quanto a vingança são indissociáveis de uma 

sociedade, por assim dizer, “timocêntrica”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
356 HERODOTUS, The Histories, VIII, 26, Loeb Classical Library, vol. 120 da coleção e volume IV da obra 
de Heródoto, 1ª ed., 1925, reimpressão de 1969, London, Willian Heinemann Ltd., pgs.508/509. 
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2.4 – GUERRA E HONRA. 

 

A autoridade e legitimidade de qualquer tipo de governante ou líder na antiguidade 

grega derivam, de um modo ou de outro, da habilidade daquele que se propõe a comandar 

de se mostrar um bom combatente. A vitória nem sempre é necessária, mas a conduta deve 

refletir um caráter autodeterminado, altivo, insubmisso e corajoso, para que inspire nos 

demais a confiança necessária para que suas determinações sejam acatadas. 

 

O posto de Zeus não foi conquistado de modo pacífico357 e o respeito que lhe 

devotam os demais deuses do Olimpo está relacionado à habilidade guerreira do mais 

poderoso dos deuses358. Legitima-se pela guerra travada contra os titãs e mantém-se graças 

ao temor reverencial daqueles que não ousam enfrentá-lo.  

 

A literatura épica, como demonstrado acima, também destaca a guerra como tema, 

e tal marcante presença do tema bélico fez com que Heráclito concedesse à guerra a 

condição de origem de tudo quanto existe. Num dos fragmentos da obra do obscuro pré-

socrático lê-se:   

 

“πÒλεµοj π£ντων µeν πατ»ρ ™στι, π£ντων δε βασιλεÚj καˆ τοÝj  

µεν θεοÝj œδειξε τοÝj δε ανθρèπουj, τοÝj µεν δοÚλουj ™πο…ησε τοÝj 

 δε ™λευθeρουj 

 

A guerra é a origem de todas as coisas e de todas ela é soberana, e a uns ela 

apresenta-os como deuses, a outros, como homens; de uns ela faz escravo, de 

outros, homens livres.”359 

 

O fragmento, como em regra dá-se com o pensamento pré-socrático, é fértil e 

ilustra a importância do combate para a Grécia arcaica e formação das póleis. 

 

Se foi por meio da guerra e da manifestação da excelência guerreira que Zeus pôde 

tomar para si o comando do Olimpo, é também através dela que os líderes, os cidadãos de 
                                                 
357 HES. Th., 617 a 721. 
358 HOM. Il., I, 581. 
359 HERÁCLITO DE ÉFESO, Fr. 53, Hipólito Ref. IX, 9, 4 apud, KIRK, G.S., RAVEN, J.E. e SCHOFIELD, 
M., Os Filósofos Pré-Socráticos, 4ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, pgs. 200 e 201. 
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uma pólis, bem como os escravos que nela habitam, serão, cada um em seu tempo, 

designados em seus devidos escalões quando o desfecho do combate lhes revelar o próprio 

mérito. 

 

 A proximidade entre o conceito de cidadania e o de habilidade e aptidão para pegar 

em armas e defender a pólis é bem clara. Além disto, é sabido que a maior fonte de 

escravos era a conquista militar360, definindo-se assim pelo combate os limites entre o 

grego apto a ter direitos e o escravo destituído em grande parte da tutela jurídica de que 

gozava o cidadão. 

 

Se, antes das reformas de Sólon, a escravidão por meio de dívidas e a entrega do 

próprio corpo como garantia, eram bastante comuns no território ático361 após as reformas 

promovidas por Sólon, proibindo o uso de empréstimos garantidos pela liberdade dos 

tomadores, e realizando o cancelamento de dívidas, a denominada seisáchtheian362, 

(levantamento dos fardos), resta a captura por meio da conquista militar como fonte isolada 

de escravos, com talvez exceção dos atos de pirataria.  

 

Areté e habilidade militar são mencionados nas fontes com uma correlação muito 

próxima, demonstrando a predominância deste tipo de excelência dentre os valores da 

Grécia arcaica. É certo que o uso da palavra areté não se restringe à superioridade militar, 

uma vez que qualquer coisa de que se fale pode ser considerada como dotada de 

excelência, mas, em seu sentido bélico ela alcança o posto de mais valiosa dentre as 

qualidades dos homens. 

 

Importa demonstrar que a guerra flerta com a honra com muita freqüência, de modo 

que posteriormente se possa entender de que modo as normas jurídicas acabam por exigir 

para certas posições honoríficas, requisitos relativos à excelência em combate, ou por fazer 

exigências referentes à coragem e autonomia do cidadão como forma de manutenção de 

sua condição de cidadão. 

 

                                                 
360 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 165. 
361 ARIST. Ath. Pol., II, 2.  
362 ARIST. Ath. Pol., VI, 1. 
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Afastemos uma idéia que é comumente associada ao pensamento grego. Costuma-

se afirmar que para os gregos o estado de guerra era tido como natural363 e que a paz nada 

mais era do que um intervalo excepcional entre dois conflitos.  

 

Muito embora tenhamos citado acima um fragmento de Heráclito, tal fragmento 

serve-nos para ilustrar o quanto era atribuído à guerra na Grécia arcaica, mas isto não nos 

impede de argumentar no sentido de que a guerra, muito embora frequente não era 

necessariamente desejável e que, se era suscitada com facilidade, não o era em razão de um 

sentimento de amor incondicional pelo conflito, mas sim em razão de um amor à honra. 

 

Assim não fosse e não se veria os guerreiros aceitarem com tamanha presteza a 

sugestão de Agamenon de que os combatentes, cansados após nove anos de luta, deveriam 

retornar à Grécia. Ludibriado por Zeus por um sonho destrutivo364, Agamenon sugere aos 

soldados o fim do cerco como meio de testar-lhes o ânimo365.  

 

O resultado foi desastroso. Os guerreiros começaram a discutir e falar ao mesmo 

tempo, e o estrondo que se ouviu foi como o do mar batido pelos ventos. Em seguida, com 

altos brados levantaram-se e se apressaram a embarcar, levantando a poeira pelo caminho 

onde passara a imensa turba366. Os homens organizaram-se para lançar os navios ao mar, 

limpando as rampas de lançamento e arregimentando outros para auxiliar no deslocamento 

das naus, tamanha era sua vontade de retornar à Grécia. 

 

Tal foi o risco de fracasso da expedição, que Hera viu-se forçada a intervir, pedindo 

a Atena que fosse até o acampamento aqueu e com palavras gentis convencesse os gregos a 

ficar, em nome dos que já haviam perecido e como forma de não dar aos troianos a glória 

da vitória. 

 

Atena então inspira Odisseu a realizar a tarefa ordenada por Hera e novamente 

conclamar os gregos a ficar. Ele toma o cetro das mãos de Agamenon e dirigindo-se aos 

reis e homens notáveis que encontrava pelo caminho, pedia-lhes para não se acovardarem e 

sentarem-se em seus lugares, convencendo seus subordinados a fazerem o mesmo. 

                                                 
363 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 5.  
364 HOM. Il., II, 6. 
365 HOM. Il., II, 141. 
366 HOM. Il., II, 142 e ss. 
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 Depois de grande esforço Odisseu pôde fazer com que todos novamente voltassem 

ao lugar de reunião e com isso dirigiu-lhes palavras de incentivo, ladeado pela figura de 

Atena que, invisível aos demais, punha-se a seu lado. Para convencê-los a ficar Odisseu 

viu-se forçado a comparar a covardia deles ao desejar fugir do campo de batalha com a 

conduta de uma viúva ou de uma criança. E como argumento mais forte disse a todos que é 

vergonhoso voltar a sua casa depois de tanto tempo distante, com as mãos vazias e sem 

nada para apresentar367. 

 

 A passagem demonstra que apesar de estarem os gregos frequentemente envoltos 

em guerras as mesmas não eram travadas por mero amor ao combate, nem tampouco sua 

permanência por tempo indefinido era vista como algo natural. A guerra tinha objetivos e 

motivos mais fortes do que o gosto pelo combate. 

 

A reprovação que Odisseu dirige aos guerreiros esclarece que o motivo principal 

para a condução da guerra é a honra. Foi para não incorrerem em vergonha que os 

guerreiros decidiram-se por ficar. A difícil tarefa de impedir a evasão dos gregos só foi 

possível quando a honra de cada qual foi posta em dúvida. Mesmo não mais desejando a 

guerra, uma vez que ávidos por deixar a batalha, mesmo sabendo-se que nenhuma 

alteração na distribuição do butim, com consequente aumento da parcela de riquezas, seria 

levada termo, os guerreiros permaneceram para que fosse conquistada a honra no campo de 

batalha. 

 

 Antes de retomar a palavra na assembléia, Odisseu se vê diante de uma ácida crítica 

de um guerreiro dirigida a Agamenon. Térsites perguntava-se do que reclamava 

Agamenon, e o que mais ele desejava. A guerra o havia dado mulheres, riqueza e conforto, 

e não havia para ele motivos de lamentação. Térsites reclama da má distribuição dos 

despojos de guerra e relembra o entrevero de Agamenon com Aquiles como forma de 

demonstrar o modo injusto como o rei de Micenas conduzia o conflito368. Odisseu o 

repreende verbalmente e na sequência o agride fisicamente, afastando qualquer pretensão 

de alteração na forma como as vantagens obtidas na guerra seriam distribuídas entre todos, 

eliminando qualquer incentivo financeiro para uma permanência que já estava 

                                                 
367 HOM. Il., II, 298. 
368 HOM. Il., II, 211. 
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comprometida. Ainda assim a vontade de obtenção de honra ou a vontade de desfazer a 

desonra cometida por Páris permaneceram suficientemente fortes para não dar aos aqueus 

um motivo para debandar.  

 

Não se pode deixar de ver o óbvio. Aquiles, de todos o mais excelente guerreiro, 

aquele que com maior facilidade obtinha vitórias em combate e que mais derrotas impunha 

aos inimigos dos helenos, tendo motivos de sobra para ter prazer com o combate, retirou-se 

dele quando este não mais traria a ele a honra que merecia, nem tampouco o livrava de 

desonras como a cometida por Agamenon ao tomar dele a cativa Briseis. 

  

Nem por amor a guerra nem por amor ao dinheiro ficaram os helenos nas praias da 

Ásia Menor. Foi o desejo de honra que os fez continuar a guerra. 

 

É a um dos personagens de Platão que se atribui esta concepção de guerra como um 

estado natural da sociedade. Clínias ao debater com os demais a respeito de qual deveria 

ser  a meta do legislador, diz que se deve sempre ter em mente a guerra quando se legisla, 

uma vez que a paz não passa de um nome, uma vez que cada estado está perpetuamente 

engajado numa guerra não declarada com cada um dos demais estados369. 

 

Platão lança mão deste enunciado apenas para logo adiante adotar tese diversa, 

segundo a qual não é à guerra, seja interna ou externa, deve o legislador dar preferência. 

Mesmo quando legislar sobre a guerra, algo que deve ser feito, é preferível que conceba 

sua legislação relativa à guerra visando a paz e não que faça sua legislação sobre a paz 

visando a guerra.370 

 

Não sendo a guerra um fim em si mesmo, nem tampouco a condição natural dos 

estados, o estado mais comum das relações entre as diferentes póleis traduzir-se-ia numa 

espécie de neutralidade, apenas havendo hostilidade ou paz a partir do momento em que 

duas nações passam a manter algum tipo de troca reiterada por alguma razão371 

 

                                                 
369 PL. Lg., I, 626a. 
370 PL. Lg., I, 628d-e. 
371 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 4. 
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Contudo, mesmo não sendo a guerra contra todas as demais póleis o estado natural 

de coisas, mesmo sabendo que os guerreiros na Ilíada prontamente aceitaram a oferta de 

Agamenon de pôr fim à guerra e voltar para suas casas, e mesmo diante da recusa de Platão 

de subordinar todas as leis de uma cidade fictícia aos ditames da guerra, é inegável que os 

helenos entravam em guerra com muita freqüência e com razoável facilidade, sendo este 

fenômeno um dos melhores meios de compreender sua sociedade. 

 

Max Weber sublinhava o papel da guerra na história grega e definia a pólis, 

opondo-a a cidade medieval, como uma associação de guerreiros372.  

 

Se apesar de tudo as guerras continuavam a ser deflagradas não se trata de culpar 

uma natureza humana agressiva e egocêntrica, mas sim de reconhecer que na cultura grega 

algo havia que encorajava diversas comunidades a recorrerem frequentemente à 

violência373. Este algo mais é o apreço incomum deste povo pela honra e pela manutenção 

da própria virtude, condição determinante para o reiterado uso da guerra bem como para a 

marcante presença da vingança na cultura grega antiga, com o que nos ocuparemos no 

capítulo abaixo. 

 

Autores gregos antigos elencavam entre as principais causas da guerra a autodefesa, 

a busca da honra e a obtenção do lucro374. 

 

Para aquele que é considerado o pai da história política375, classificado por todos 

como um realista376, são três as razões para a guerra: o medo, a honra e os interesses de 

Atenas377, repetindo a mesma lista um pouco adiante na mesma obra378. 

 

Xenofonte, dando continuidade ao relato da Guerra do Peloponeso, a partir de onde 

Tucídides havia parado, descreve os objetivos dos Lacedemônios na guerra como sendo 

três: domínio ou liderança, honra e tesouros379.  

                                                 
372 WEBER, Max, Economy and Society – An Outline on Interpretive Sociology, 1ª ed., Los Angeles, 
University of California Press, 1978, pg. 1359. 
373 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 5. 
374 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, pg. 19. 
375 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 
442. 
376 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 446. 
377 THUC. Hist., I, lxxvi, 2. 
378 THUC. Hist., I, lxxvi, 2. 
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Os motivos acima apontados nos fazem crer que em diversas ocasiões o motivo 

para que os gregos entrassem em guerra era a necessidade de obtenção de honra e de 

prestígio, ou ainda, de modo inverso, deflagravam a guerra não para acrescer ao seu 

prestígio uma medida adicional, mas, para reparar um ato desonroso dirigido à pólis ou a 

um de seus cidadãos. 

 

Demonstrações de desprezo por parte de outras póleis, de desrespeito a um 

privilégio ou costume estabelecido, ou ainda a falta de reconhecimento da superioridade de 

uma pólis em relação à outra não raro davam ensejo a guerras. Sendo a honra não apenas 

referente ao status que uma determinada pólis ocupava no quadro internacional, mas 

também o reconhecimento deste status pelas póleis que com ela travavam contato380, 

qualquer ato que desrespeitasse este status ou que de algum modo desse a entender uma 

vontade de subverter a ordem existente, deixando de reconhecer o valor de outra cidade-

estado, seria provavelmente interpretado como uma provocação para a guerra. 

 

Colocado em dúvida o status de uma pólis, a maneira mais segura de readquiri-lo, 

restaurando a honra, era a demonstração de superioridade militar, de modo que, seja qual 

fosse o motivo inicial do conflito, uma vez deflagrado, o desfecho inevitavelmente 

reorganizaria o status dos envolvidos, formando-se uma espécie de escala de prestígio 

internacional381. 

 

Numa sociedade marcada por mitos, com uma enormidade de tradições religiosas, 

repletas de datas comemorativas, festivais, e ritos que davam à pólis uma ideia da própria 

criação, bem como um firme senso de pertencimento aos seus cidadãos, a miríade de 

condutas vedadas pelos deuses, bem como a manutenção da infinidade de condutas 

exigidas para o bom andamento da vida cotidiana, era suficientemente aterrorizante e 

trabalhosa. 

 

Os membros da comunidade constantemente angustiavam-se diante da dúvida a 

respeito do atendimento da grande quantidade de preceitos necessários ao correto trato com 

                                                                                                                                                    
379 XENOPHON, Hellenica, III.v.12, Loeb Classical Library, vol. 88 da coleção e volume I dedicado a 
Xenofonte, 1ª ed, 1918, Reimpressão de 1930, London, Willian Heinemann, pgs. 252/253. 
380 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 22. 
381 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, pg. 23. 
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a divindade. A angústia dos atenienses chegou a níveis alarmantes quando após o 

julgamento dos Alcmeônidas e seu banimento da cidade, nisto inclusos os corpos dos 

pertencentes à família, eventos desfavoráveis continuaram a ocorrer. Niséia e Salamina 

foram tomadas por Mégara e a cidade se viu tomada de pavores e relatos de aparições, 

determinando a busca de um especialista, Epimênides de Creta de modo a garantir a 

completa expiação dos males e a correta superação do desagrado divino382. 

 

Em sociedades assim constituídas as oportunidades para ofensas e ultrajes são 

numerosas. Certa feita um corte de carne sacrificial foi a causa de uma guerra entre Corinto 

e sua colônia Corcyra. Os coríntios odiavam os habitantes da colônia porque eles não 

deram aos habitantes da metrópole os privilégios convencionais quando da realização de 

um festival comum. Enquanto outras colônias serviam sempre a primeira porção dos 

animais sacrificados a um coríntio, os cidadãos da Corcyra não o fizeram, e com isso 

provocaram a guerra383. 

 

O apreço elevado pela honra deu origem a um conjunto de póleis onde a tolerância 

à ofensa e ao ultraje era baixa. Qualquer pequena ofensa poderia, e não raro era, 

interpretada como uma forma de desmerecimento e um convite para uma disputa de 

virtudes e honras que acarretava conflitos de ordem bélica. 

 

Esta disputa entre Corinto e Corcyra ocorreu no ano de 443 a.C. e é relatada nestes 

termos por um autor que não fazia concessões frequentes a uma visão romântica de 

mundo384. Não se pode desprezar ainda a possibilidade de que, mesmo cientes de todos os 

ritos e pequenos gestos que a etiqueta exigia de uma colônia, os habitantes da Corcyra 

tenham voluntariamente ignorado tais parâmetros para testar a metrópole e provocá-la a 

agir. Isto porque o trecho subseqüente do relato de Tucídides descreve a Corcyra como 

uma pólis poderosa, rica e militarmente apta a combater385. Não por acaso o desfecho 

imediato da guerra entre os dois foi francamente favorável aos cidadãos da Corcyra. 

 

                                                 
382 ARISTÓTELES, A Constituição de Atenas, I.1, tradução e notas de Francisco Murari Pires, 1ª ed., São 
Paulo, Hucitec, 1995, pg. 139, ver nota 2. 
383 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 19. 
384 THUC. Hist., I, xxv, 3-4. 
385 THUC. Hist., I, xxv, 4. 
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Percebendo a própria ascensão militar e econômica a colônia pode ter decidido que 

era hora de libertar-se dos vínculos muitas vezes restritivos que mantinha com sua cidade 

de origem. Caso a desfeita com a distribuição de carne sacrificial fosse ignorada pelos 

coríntios, estes seriam a partir de então vistos com desdém, como senhores fracos, afetando 

sua reputação diante de outras colônias também. Ao provocado não havia opção. Ignorar o 

ultraje era aceitar uma desonra e correr o risco de dar azo e uma série de condutas 

parecidas de outras colônias, enfraquecendo-se sobremaneira, ao passo que reclamar do 

ultraje era propiciar o início de uma guerra. Ao menos na segunda opção, admitindo-se a 

hipótese de provocação, a chance de manter a colônia em seu poder estava presente na 

guerra iminente, angariando com a vitória ainda mais prestígio como decorrência de 

demonstração de excelência militar. 

 

O temor de ser suplantada em honras e preeminência entre as póleis gregas foi, 

segundo Tucídides, a causa do início da Guerra do Peloponeso uma vez que Esparta via 

com maus olhos a ascensão de Atenas e de seu império. O risco trazido pelo 

enriquecimento de Atenas era grande demais para ser tolerado, não porque aos espartanos 

interessava um estilo de vida mais pomposo ou luxuoso do que o gozado pelos atenienses, 

pois sabemos que esse não era o caso com os lacedemônios, mas, acima de tudo porque a 

perda da posição de pólis hegemônica era uma desonra que os espartanos não estavam 

prontos a tolerar. 

 

Inegável a existência de interesses econômicos na guerra, mas, a eles sempre se 

pode vincular uma vontade de manutenção de status quando bom, ou a de alteração de 

status para melhor, quando se tratava de uma pólis de menor relevância. 

 

Vale aqui a mesma lógica empregada por Antíloco na corrida de carros de guerra 

presente no livro vinte e três da Ilíada. Por ocasião da competição o jovem participante 

valendo-se de uma trapaça sugerida pelo próprio pai, obtém uma alta colocação na 

hierarquia. 

 

Aquiles estava prestes a distribuir os prêmios, inclusive o prêmio ao segundo 

colocado, quando Menelau, desafiado e trapaceado, se levanta e relata como os fatos se 

deram e como está sendo alvo de uma diminuição de sua honra, recebendo prêmio inferior 
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mesmo possuindo maior habilidade e melhores cavalos386. Houvesse Menelau se calado e 

Antíloco haveria recebido a honra maior, mesmo valendo-se de trapaça. No plano maior 

dos conflitos entre as póleis não se pode afirmar com certeza que a atitude da Corcyra seja 

tática similar, mas, é seguro que tentativas como as de Antíloco eram repetidamente 

realizadas na competição incessante por status elevado, seja no plano pessoal seja na esfera 

da política regional. 

 

O motivo pelo qual entre os gregos a honra e a areté receberam tamanha atenção, 

ou a razão pela qual ali estes valores tiveram destaque maior do que o obtido noutros 

locais, é questão por demais complexa para que se possa analisá-la aqui, mas, há uma 

similaridade notável entre algumas sociedades onde a honra e a excelência receberam 

destaque.  

 

Os períodos mais comumente associados à honra na história do extremo oriente são 

sem dúvida o período Muromachi (1392-1568) bem como o período Edo (1600-1868) da 

história japonesa. No primeiro deles a sociedade japonesa, marcadamente hierarquizada e 

divida por diversos níveis de status, fragmenta-se politicamente387 e disputas entre mais de 

250 senhores feudais, os daimios, tornam a habilidade militar um bem valioso, e seus 

cultores, os samurais, modelos de conduta para toda a história futura do Japão. 

 

No período Edo (1600-1868) a figura do guerreiro já está plenamente 

institucionalizada e conta com diversos privilégios legalmente estabelecidos por um quadro 

político que, após alcançar o ápice de descentralização em 1500, é de unificação e 

centralização de poder, por obra de Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi388. Neste 

período os samurais correspondiam a cerca de 7 a 10% da população e gozavam de um 

estatuto privilegiado no topo da sociedade Tokugawa. Viviam do trabalho alheio e 

possuíam autorização exclusiva para portar espadas e abater os cidadãos comuns. O status 

nada tinha a ver com a riqueza do honrado guerreiro, uma vez que mesmo um samurai 

pobre deveria mostrar desdém por um comerciante ou agricultor rico389. Estes guerreiros 

                                                 
386 HOM. Il., XXIII, 570. 
387 CALLCUT, Martín; JANSEN,  Marius; KUMAKURA, Isao, Japão, o Império do Sol Nascente, vol. I, 1ª 
ed., Rio de Janeiro, Edições Del Prado, 1997, pg. 103. 
388 CALLCUT, Martín; JANSEN,  Marius; KUMAKURA, Isao, Japão, o Império do Sol Nascente, vol. II, 1ª 
ed., Rio de Janeiro, Edições Del Prado, 1997, pg. 132. 
389 CALLCUT, Martín; JANSEN,  Marius; KUMAKURA, Isao, Japão, o Império do Sol Nascente, vol. II, 
pg. 144. 
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eram os portadores da honra e dos valores militares e sua honra estava intimamente 

relacionada com o ato de morrer lutando390. 

 

O respeito a eles devotado, por outro lado, pouco se distinguia do medo sentido 

pelos comuns de serem mortos por eles. Não é exatamente esse o tipo de respeito que um 

rico ateniense procura para si quando assume uma caríssima liturgia, tal como abaixo 

demonstraremos, mas é curioso notar um paralelo interessante. 

 

O personagem Térsites da Ilíada, a que acima nos referimos, parece ser um homem 

comum, sem uma linhagem proeminente como é a de todos os heróis que desfilam pelo 

campo de batalha na guerra contra Tróia. Ao ser mencionado por Homero, diferentemente 

dos demais, não são nomeados seus ancestrais, notadamente pai e avô391.  Muito embora 

Térsites dirija a Agamenon o mesmo tipo de crítica que fora levantada por Aquiles, a 

saber, a desproporção entre os méritos militares de Agamenon e as recompensas com as 

quais se vê honrado, o tratamento dado a Térsites é diverso do que foi dado a Aquiles.  

 

Este teve a interferência de uma deusa e do próprio Zeus em nome de sua causa e, 

além disto, tinha como trunfo a mais perfeita areté como sua aliada, uma vez que sem ela 

não seria possível superar Tróia. Isto posto, Aquiles consegue dobrar Agamenon, ainda que 

não aceite o pedido de desculpas, enquanto que Térsites, desprovido de habilidade 

guerreira suficiente para que fosse notada sua falta, recebe de Odisseu, golpes de cetro e 

um hematoma nas costas, seguido de uma ameaça de humilhação em caso de futura 

intervenção. O respeito devotado aos heróis da Ilíada não deixava de conter um pouco do 

elemento medo em sua fórmula. 

 

Voltando ao caso japonês o vácuo de poder central e a oportunidade de ascensão 

social pela guerra, aliada à chance de obtenção de um poder soberano dentro de seu 

pequeno feudo, podem ter contribuído para despertar em líderes, que de outra forma não se 

preocupariam em obter um prestígio incomum,  o desejo de uma ascensão social e de uma 

posição de preeminência antes vedada por um poder central definido e consolidado. 

 

                                                 
390 BENEDICT, RUTH, El crisantemo y la espada: Patrones da La cultura japonesa, 1ª ed, 3ª tiragem, Madri, 
Alianza Editrial, 2006, pg. 34. 
391 HOM. Il., II, 211. 
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Não por acaso a Europa medieval, marcada por claras divisões de status e 

politicamente fragmentada, encastelada, ou “encelulada”392, viu nascer a figura do 

cavaleiro, com ou sem razão, tomado até hoje como símbolo de honra, de virtude e de 

excelência de caráter393 pela cultura ocidental. 

 

Também a Grécia antiga comunga desta condição de fragmentação política, e tal 

característica histórica pode ter contribuído para a imensa valorização da honra na 

civilização helênica, na exata medida em que o vácuo de poder deixado pelo 

desaparecimento de um poder centralizador exigiu a seleção e a manifestação de lideranças 

novas. Lideranças que acima de tudo buscassem sobrepujar os outros pequenos grupos 

restantes da fragmentação e que, acima de tudo, contassem com a legitimidade política, 

que no caso helênico, depende da posse da areté e, portanto, não prescinde de uma posição 

honorífica destacada. 

 

Parte da moderna historiografia grega rejeita de modo categórico aquilo que 

considera um erro calcado num preconceito eurocêntrico. Qual erro seria este? O de tomar 

a Grécia como algo absolutamente separado do resto das culturas e povos que habitavam as 

margens do Mar Mediterrâneo no mesmo período394. Vlassopoulos vai além para apontar 

que nunca houve uma unidade sequer cultural, entre os falantes da língua grega da 

Antiguidade, comumente agrupados sob o título de nação395. 

 

Nós aqui não iríamos tão longe, na medida em que pensamos que a honra como 

valor ocupa proeminente local nas mais diversas póleis espalhadas pelo território do que se 

convencionou denominar Grécia. 

 

Dos personagens que se engajam de corpo e alma nas disputas da poesia épica, em 

que a honra invariavelmente aparece, encontramos heróis e guerreiros oriundos das mais 

variadas regiões, ainda que na poesia épica não se possa falar de comunidades organizadas 

sob a forma de uma pólis, evidentemente. Trata-se apenas da verve poética de Homero, 

sem apoio nos fatos, poderia se dizer. Ora, basta seguir o curso da história e ver as disputas 

                                                 
392 LE GOFF, Jaques, As Raízes Medievais da Europa, 1ª ed., Petrópolis, Vozes, 2007,  pg. 78. 
393 LE GOFF, Jaques, As Raízes Medievais da Europa,  pg. 82. 
394 VLASSOPOULOS, Kostas, Unthinking the Greek Polis, 1ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 
2007, pg. 3. 
395 VLASSOPOULOS, Kostas, Unthinking the Greek Polis, pg. 4. 
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entre as posteriores cidades-estado, e constatar que a motivação para as guerras, na maioria 

das vezes ocupando diversas póleis, era a obtenção de honra e a demonstração de 

excelência, como o atestam os exemplos acima aduzidos. 

 

Tais exemplos incluem passagens da descrição da Guerra do Peloponeso por 

Tucídides, que pouco cede ao romantismo, fato facilmente perceptível no seu relato a 

respeito do tratamento dado pela Ekklesía (™kklhs…a) à revolta de Mitilene396. Mesmo 

neste caso, e mesmo tomando-se em consideração o discurso derrotado e radical de Cleon, 

nele percebe-se que a dureza das penas propostas aos habitantes de Mitilene derivam da 

falta de reciprocidade de tratamento com que Mitilene comportara-se. 

 

Mitilene não havia sido submetida ao império marítimo ateniense, como muitas 

outras póleis, possuía condições de defender-se de Esparta, logo, a revolta, que o orador 

prefere chamar de pura agressão, vez que inexistia opressão contra a qual se voltar, foi uma 

forma desrespeitosa de tratar Atenas, aliando-se à sua maior rival, depois de ter sido tratada 

de modo honrado397 por Atenas. Mais uma vez demonstrando ser a honra o motivo do 

conflito. 

 

As póleis da antiguidade clássica eram também o produto de um processo de 

descentralização ocorrido séculos antes. A destruição de Pilos e Micenas pela tribos 

dóricas acaba com uma organização social centrada no palácio sob o comando de um rei 

divinamente sancionado, contra o qual há pouca chance de oposição. Tal modelo que 

desaparece do horizonte grego398, dá lugar a um considerável número de comunidades 

menores. 

 

Consultando as plaquetas de linear B, Vernant coloca como figura principal da vida 

palaciana micênica a figura do rei,  ánax (¥nax) concentrando, como no oriente, as 

funções de sacerdote líder político e militar399. É apenas no quadro provinciano distante do 

palácio que temos a figura do basileu (basileÚj), palavra que costumamos associar à 

figura do rei, que foi usada para nomear uma das nove mais altos magistraturas da Atenas 

                                                 
396 THUCYDIDES, História da Guerra do Peloponeso,  3.xxxvi.1, 2ª ed., Mineola, Dover Publications, 
2004, pg. 132. 
397 THUC. Hist.,  3.xxxix.2. 
398 VERNANT, Jean Pierre, As Origens do Pensamento Grego, 19ª ed. , Rio de Janeiro, Difel, 2010, pg. 10. 
399 VERNANT, Jean Pierre, As Origens do Pensamento Grego, pg. 29. 
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clássica400, mas que apenas foi alçado a tal posição elevada quando da dissolução do poder 

central o deixou como soberano local401.  

 

Segundo esta sequência de fatos não se estranha que na época clássica possamos 

ver o termo basileu, sendo utilizado para designação de um magistrado402 cujo poder está 

bem distante daquela figura soberana que se espera de um rei, dividindo suas atribuições 

com outros oito magistrados, ainda que concentrando as funções religiosas, de todas as 

mais antigas e tradicionais.  

 

Enfim a fragmentação da sociedade palaciana micênica pode ter deixado um vazio 

que cada um apressou-se a preencher. Ao fazê-lo a guerra tornou-se essencial, e sua prática 

ajudou a moldar aquilo que mais tarde seria identificado como a mais importante virtude, a 

areté,  que por diversas maneiras o cidadão ateniense esforçava-se por obter, ou ao menos 

aparentar, no que foi, sem dúvida, auxiliado por disposições normativas que analisaremos 

no próximo capítulo bem como na terceira parte desta dissertação. 

 

A excessiva competitividade pode ser compreendida como uma espécie de angústia 

de quem pretende alcançar destaque suficiente para ter sua liderança aceita como legítima, 

e evitar com isso os constantes desafios à própria superioridade. Neste intento há que se 

dar atenção à questão da legitimidade uma vez que para obtê-la novamente é preciso 

entender a honra e seu papel. 

 

Para melhor explicar esta função legitimadora da honra e da guerra apontaremos 

diferenças entre a honra nas três sociedades que acima enumeramos. 

 

Apesar das similaridades, à primeira vista, parece existir uma diferença entre o 

modo como a honra do guerreiro japonês dos períodos acima mencionados e aquela do 

grego detentor da areté, que aproximamos da figura do hoplita. Trata-se do modo como 

cada um deles se posiciona diante do conceito de submissão. 

 

                                                 
400 ARIST. Ath. Pol., LV, 1. 
401 VERNANT, Jean Pierre, As Origens do Pensamento Grego, 19ª ed. , Rio de Janeiro, Difel, 2010, pg. 33. 
402 ARIST. Ath. Pol., LVII, 1. 
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O exemplo oriental é explícito. O samurai não era o chefe de seu grupo. Ainda que 

recebesse privilégios e fosse visto como uma pessoa distinta entre os seus, o exercício de 

uma vida honrada não era de todo incompatível com uma constante, e por vezes cega, 

obediência a um senhor, o daimio, a quem o samurai, como decorre da própria etimologia 

do termo, servia. O conjunto de preceitos a que o guerreiro obedecia incluía a proteção da 

própria honra bem como a de seu senhor. 

 

Para o grego a obediência e a submissão a um comando que não detém 

legitimidade, vale dizer, não é dotado de suficiente areté, é incomum. 

 

Apesar de estarem subordinados ao comando de Agamenon na campanha contra 

Tróia, vários dos combatentes sentiam-se à vontade para confrontar as habilidades e a 

capacidade de liderança de Agamenon. Aquiles retira-se do combate, contra a vontade do 

comandante, se não é devidamente honrado403, repreende publicamente o comandante pela 

conduta desleixada e pela má distribuição dos tesouros404, ofende verbalmente o 

comandante dirigindo-lhe impropérios e comparando-o a um cão405, além de questionar sua 

habilidade militar e disposição para enfrentar o perigo ao lado de seus homens, repetindo o 

impropério406. 

 

Depois de lamentar-se muito pelos rumos da guerra Agamenon é publicamente 

reprovado por Diomedes que reclama de ter tido a própria honra posta em dúvida por 

Agamenon e depois afirma em meio à assembléia de guerreiros que Zeus concedeu um 

dote incompleto a Agamenon. A ele deu o cetro, que a ele concede a maior das honras, 

mas, deixou dotá-lo com o valor necessário ao bom guerreiro407. 

 

Até mesmo um guerreiro a quem não é dada proeminência, como Térsites, sente-se 

livre para reprovar Agamenon em público408. O cetro real mencionado por Diomedes é 

usado por Odisseu para impedir a debandada dos guerreiros bem como para punir Térsites, 

não havendo outra defesa da conduta do rei Agamenon que não a de Odisseu. O próprio 

Agamenon não se defende de tamanha ofensa a seu status. 

                                                 
403 HOM. Il., I, 422. 
404 HOM. Il., I, 158. 
405 HOM. Il., I, 160. 
406 HOM. Il., I, 225. 
407 HOM. Il., XI, 37. 
408 HOM. Il., I, 211. 
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Poder-se-ia dizer que após o pedido de desculpas de Agamenon e após ter obtido 

sua vingança com a morte de Heitor, Aquiles volta a tratar Agamenon com normalidade e 

até mesmo com certa gentileza ao reconhecer a excelência de Agamenon no lançamento de 

dardos409, mas nunca com subserviência. Assim, mesmo quando atuando num exército sob 

o comando de alguém o hoplita grego mantinha uma altivez e uma conduta autônoma que 

marcam seu apreço pela honra e o separa dos demais povos, mesmo aqueles em que a 

honra também é valorizada. 

 

Condutas desafiadoras como estas são absolutamente impensáveis no seio de um 

relacionamento entre daimio e samurai, entre um guerreiro persa e Xerxes, ou ainda no 

âmbito do exército romano, que costumava manter a mais estrita disciplina e uma marcada 

hierarquia. 

 

Para o grego, atuar como guerreiro num exército comandado por alguém não é 

necessariamente uma submissão, vez que a ordem e a hierarquia nos exércitos gregos era 

sabidamente frouxa410. Em Atenas havia apenas dois níveis hierárquicos entre o general e o 

hoplita e em Esparta eram cinco, considerado um exagero pelos atenienses. Xenofonte 

deixa claro como era difícil aos comandantes gregos conseguir a obediência de seus 

soldados, recorrendo a elogios e outros expedientes para ser obedecido, e tendo de 

convencer os soldados que é bom para eles obedecer411, conduta incomum onde imperam 

hierarquia e disciplina rígidas. Enquanto a dureza da disciplina militar romana é um lugar 

comum nas fontes, incluindo punições imediatas e até mesmo a pena de morte ordenada 

por um comandante, entre os gregos a disciplina era mais relaxada e punições sem um 

procedimento judicial são raras, cabendo ao superior apenas a imposição de uma multa, 

quando muito412.   

 

A única coisa capaz de garantir inequívoca obediência ao chefe era a demonstração 

por parte deste de que era detentor de areté em grau maior do que o subordinado. Apenas a 
                                                 
409 HOM. Il., XXIII, 884. 
410 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven, Yale 
University Press, 2005, pg. 75. 
411 XENOPHON, Oeconomicus, XIII, 9-12, Loeb Classical Library, vol. 168 da coleção e volume IV 
dedicado à Xenofonte, 1ª ed, de 1923, reimpressão de 1997, Suffolk, St. Edmundsbury Press Ltd., pgs. 
474/475. 
412 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, 1ª ed., reimpressão de 2001, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, pg. 19. 
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areté legitima o comando seja ele militar ou político. A obediência do combatente 

dependia do reconhecimento por parte do hoplita de que o comandante lhe é superior413, de 

que é um homem honorável. 

 

Os oficias não possuíam uma assistência regular e os hoplitas não entendiam a 

obediência aos seus oficias como um dever a que davam particular importância414, até 

mesmo porque eram todos cidadãos de uma mesma pólis, iguais.  Para alguns autores entre 

os espartanos havia uma disciplina mais rígida e maior propensão a obedecer aos seus 

oficiais, ainda que para eles a própria habilidade de seguir as ordens poderia ser vista como 

uma espécie de competição entre os soldados. Espartanos, porém, seguiam não exatamente 

a uma pessoa que ocupava uma posição de mando. Heródoto, em trecho já citado acima, 

onde Demarato explica a Xerxes a conduta espartana, e deixa claro que eles não 

retrocederiam em combate, faz a obediência dos mesmos recair  sobre a Lei. O que quer 

que este mestre comande eles o farão, e o comando nunca varia, sempre é: não retroceder 

em combate415. 

 

O acentuado senso de autonomia dos cidadãos dificultava o reconhecimento de uma 

liderança ou a aceitação de uma justificativa como a simples menção de uma patente, para 

a obtenção de obediência em batalha416. 

 

Só o mérito real importa. A honra, que em tudo o mais se fazia presente, 

encontrava-se à vontade no âmbito militar. A lealdade obtida por Alexandre de seus 

soldados é intrinsecamente vinculada à sua excelência no campo de batalha e de seu 

destemor em combate. Ele teve de extenuar suas tropas até a Bactriana, então tida como o 

fim do mundo, para que os soldados manifestassem seu desejo de retornar. Não só ele se 

colocava sempre na posição mais perigosa da linha de combate, como ainda conhecia pelo 

nome seus comandantes, e reordenava seus homens de acordo com seus feitos de bravura, 

fazendo na medida do possível uma distribuição de honras segundo a areté de cada qual417. 

 

                                                 
413 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven, Yale 
University Press, 2005, pg. 75. 
414 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, pg. 75. 
415 HDT. Hist, VII, 104. 
416 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven, Yale 
University Press, 2005, pg. 76. 
417 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, pg. 136. 
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Se isso nos soa como a realização de um sonho de meritocracia e de 

reconhecimento de honra que Aquiles não pode ver realizado, não se trata de mera 

coincidência. Alexandre era obcecado pela figura de Aquiles418 e desejava em tudo a ele 

igualar-se ou superá-lo. Alexandre realizou o ideal de Aquiles, segundo o qual a excelência 

e o mérito guerreiro sobrepõem-se ao direito divino de governar,  a que Agamenon fazia 

jus419. O resultado foi a consecução de um feito militar que de tão grande foi parâmetro de 

comparação de imperadores romanos nos séculos vindouros. 

 

A paixão de Alexandre pela épica homérica foi herdada do pai, uma vez que Felipe 

também era um fervoroso admirador do poema, dizendo-se ter ele extraído do texto 

diversas idéias para as táticas militares macedônias420. 

 

Aqui cabe mais uma vez alertar. Já dissemos antes que apesar de nos ocuparmos 

adiante de normas do direito ático, fazemos nesta segunda parte do texto inúmeras 

referências a Homero e a eventos que não são exclusivamente relacionados à história de 

Atenas. A razão disto é o fato já demonstrado acima que, em todos os setores da vida 

grega, Homero foi o parâmetro e a inspiração, e que se isto é verdade nos demais setores 

da vida, na guerra a evidência desta influência é absolutamente inarredável. Até o século V 

a.C. a épica homérica constituía a base e quase que toda a educação intelectual recebida 

por um jovem grego, sendo até ao menos o final do mesmo século, um sinal de boa 

educação ser capaz de recitar de cor passagens de Homero421. 

 

Este apreço pelo mérito e esta recusa em honrar senão aquele cuja excelência é de 

fato provada em batalha tem uma explicação. Se noutros campos da vida é possível 

dissociar mais claramente aquilo que denominamos de honra como um valor que se tem 

daquela honra entendida como reconhecimento, vale dizer, se noutros setores da vida há 

espaço para que alguém tenha apenas o reconhecimento social, sem que possua as 

qualidades psicológicas e o tipo de caráter que conferiria mérito, quando se trata de guerra 

há pouco espaço para erros. Valorizar com o reconhecimento alguém que não tem a 

                                                 
418 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven, Yale 
University Press, 2005, pg. 116. 
419 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, pg. 136. 
420 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, pg. 122. 
421 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, pg. 36. 
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verdadeira areté, e, portanto, não possui merecimento para obter privilégios e distinções, é 

arriscar a sobrevivência da pólis.  

 

Um artesão, digamos um tecelão, que não seja excelente, quando muito, produz um 

artefato de qualidade inferior, mas um hoplita sem areté, colocado na ala mais honrosa, e, 

portanto, mais perigosa da falange422, pode significar a derrota no campo de batalha e a 

perda de status da pólis. 

 

É na batalha que os homens podem ganhar sua glória e sua honra, funcionando o 

combate como um julgamento do valor de cada um423. E em que consistia exatamente esta 

virtude do guerreiro? Quando focamos no combate de falanges, em que o hoplita é a peça 

fundamental, a virtude do guerreiro é a capacidade de não permitir ser conduzido ou 

determinado pelo inimigo, vale dizer, não importa em que desvantagem se encontre, 

quanto medo sinta, quão cansado esteja, ele não deve ceder à vontade do inimigo e não 

pode retroceder, mantendo seu posto e empurrando o inimigo para trás, tomando dele o 

espaço que ocupa. 

 

A atitude teimosa do hoplita inamovível dá testemunho de um caráter que não se 

deixa determinar pelos outros, ainda que para isso tenha de morrer ou adotar técnicas que a 

lógica condenaria. Esta negativa em ceder terreno é reconhecida por Heitor como modelo 

de conduta guerreira.  

 

A coragem impassível diante do perigo, típica postura do bom hoplita constitui  a 

suprema arena de excelência grega. A verdadeira habilidade marcial não está no manejo da 

lança, mas sim na capacidade de manter seu território e não retroceder424. Tal é a conduta 

que realmente decidirá se àquele homem será concedida honra ou não. Se a habilidade com 

a lança pode ser aprendida e praticada, a coragem que é desejada em batalha expõe o 

verdadeiro caráter de um guerreiro sem que seja possível treinar para tal. 

 

                                                 
422 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven, Yale 
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423 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, pg. 33 
424 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, pg. 55. 
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Disputas tão comuns entre Platão425 e os sofistas426 a respeito da possibilidade de 

ser a areté ensinada, relacionam-se com esta forma de excelência que só o combate pode 

revelar. 

 

E é exatamente este o ponto onde fica claro que a areté, que pode ser encontrada 

nos léxicos também como sinônimo de habilidade em uma determinada atividade humana, 

ou até mesmo de excelência de um objeto ou animal427, é também a virtude de que nos 

ocupamos na primeira parte ao cuidar da honra como o valor que se tem. O conceito 

aponta agora claramente para uma qualidade moral e uma forma de excelência de caráter 

que é o que pretendemos indicar quando enunciamos o termo virtude. 

 

Através desta postura virtuosa em combate o hoplita dá provas de destemor da 

morte e de uma autodeterminação que pode inclusive fazer com que entregue a própria 

vida em prol de um bem maior, a glória de sua pólis. Adiante veremos que é este o 

comprometimento que faz do bom guerreiro o cidadão. 

 

A honra com que o guerreiro enfrenta a morte é uma forma de autodomínio que, 

mais do que qualquer outra forma de competição, não permite trapaças e mede com 

precisão o caráter. Nenhuma herança, nenhuma vantagem corporal ou habilidade manual 

incomum pode suplantar a existência do autodomínio428. Heráclito enaltece esta 

moderação, temperança e controle de si em seu fragmento 112 quando diz que a 

moderação sophrosyne (swfrosÚnh) é a maior das virtudes429, secundado por Platão que 

a coloca como segunda virtude mais importante, dando mostras de que as virtudes 

mantinham pontos em contato e formavam como que um conjunto bem concatenado de 

conceitos éticos. 

 

                                                 
425 PL. Lg., I, 643d-e. 
426 UNTERSTEINER, MARIO,  I Sofisti, 3ª ed., Milano, Edizioni Scholastiche Bruno Mondadori, 1996, 
 pg. 97. 
427 LIDDELL, Henry George & SCOTT, Robert, Greek-English Lexicon, 9ª ed., Oxford, Oxford University 
Press, 1996, pg. 238. 
428 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven, Yale 
University Press, 2005, pg. 55. 
429 FREEMAN, Kathleen, Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers – A complete translation of the 
Fragments in Diels – Fragmente der Vorsokratiker, 2ª ed., 24ª reimpressão, Cambridge, Harvard University 
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Ao homem que está disposto a dar a própria vida por algo mais importante do que 

ele, tomando seu lugar na falange e nele permanecendo, se pode confiar os assuntos de 

Estado. Ele pode participar da vida política, e não apenas votar na assembléia como ser 

escolhido para ocupar uma honorável magistratura. 

 

Se na sociedade atual há uma cisão bem definida entre a vida civil e a vida militar, 

com a existência de guerreiros profissionais, na antiguidade grega temos uma 

complementação necessária. É devido à sua conduta na guerra, devido à sua areté e à 

honra demonstrada em combate que é dada a plena cidadania. E é exatamente por isso que 

a ocupação de um posto ou magistratura em Atenas é por si só uma honra. Ela traz consigo 

a pressuposição de atendimento aos requisitos de coragem e autodeterminação que acima 

comentamos. 

 

Fica clara a razão pela qual a cidadania é uma honra e um privilégio dos que a 

merecem, e ainda, porque a perda destes direito é uma desonra, ou em termo grego atimía, 

assunto que conta com capítulo específico na terceira parte da dissertação, sendo esta a 

razão pela qual é necessário dar espaço à análise da honra e da areté. Daqui em diante, 

além de tudo o que já foi colocado e da quase onipresença da honra na cultura grega, e 

ateniense por extensão, pode-se ver a areté como um parâmetro de virtude e um medidor 

do caráter, capaz de dar o tom da legislação ateniense como um todo. 

 

Acrescentemos apenas que no teste de virtude que é a guerra,  não havendo margem 

para dúvidas. O resultado do teste deve, tanto quanto possível, ver-se livre de  imprecisões. 

O elemento sorte, bem como a artimanha ou estratégias que eliminam fatores como 

coragem, honra, e autodeterminação devem ser excluídos da equação de guerra. 

  

Nos combates descritos na Ilíada o autor retrata o combate descrevendo em 

detalhes, muitas vezes cruéis, diversos duelos430 travados entre gregos e troianos. O duelo é 

por excelência a forma mais clara de definição de capacidade guerreira e o melhor jeito de 

se destacar um guerreiro por seu talento militar. Esta verdade confirmou-se pelos séculos e 

pode ser vista em sua forma não letal nas justas medievais praticadas em torneios431.  

                                                 
430 LENDON, J.E., Soldiers & Ghosts – A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven, Yale 
University Press, 2005, pg. 28. 
431 LE GOFF, Jaques, As Raízes Medievais da Europa, 1ª ed., Petrópolis, Vozes, 2007, pg. 82. 
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A formação típica da infantaria grega, a falange, etimologicamente significando um 

cilindro de madeira432, de fato funcionava como um rolo compressor empurrando e 

atropelando a formação inimiga. Ela é mencionada já na Ilíada433 mas torna-se certamente 

o padrão de estratégia militar, com as características que conhecemos de formação cerrada, 

de grandes escudos emparelhados e guerreiros com armaduras munidos de lanças e 

espadas, por volta do final do século VII a.C434.  

 

Neste tipo de formação não é tão simples discernir o mérito pessoal de cada um, 

muito embora não fosse impossível, uma vez que Alexandre o fazia em sua falange 

macedônica. Assim sendo ao invés de medirem-se apenas pela habilidade em armas, de 

difícil aferição no calor do combate, o critério passou a ser a participação do combate em 

formação até seu final, não lançando seu escudo ao chão e não fugindo. 

 

Antes do impacto das falanges era possível marcar os covardes que deixavam a 

formação435. Dos que permaneciam, os primeiros a morrer davam mostras de maior 

coragem, uma vez que atestavam não haver cedido terreno aos inimigos436. Após a batalha 

era possível identificar aqueles que heroicamente mantiveram-se firmes, morrendo ou não, 

e aqueles que haviam covardemente fugido. Isto porque ao fugir era impossível correr com 

o pesado escudo da infantaria, fazendo com que o covarde fosse obrigado a lançá-lo, 

deixando a vergonhosa prova de sua desonra largada no chão437. 

  

Era honroso desejar a posição na linha de frente, mais perigosa, e de preferência no 

flanco direito438, tradicionalmente tido como mais exposto em função do costume de 

carregar o escudo com o braço esquerdo. 

 

Este conjunto de práticas compunha o que podemos chamar de honra do hoplita e 

interferir com ela, impedindo a identificação de virtudes era altamente reprovável. 

                                                 
432 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
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Referências a esta honra de hoplita eram comuns mesmo em cenários diversos do campo 

de batalha. Duvidando da coragem de Andocides de prosseguir com uma ação judicial 

complexa, seus inimigos espalhavam o boato de que ele fugiria do combate ao invés de 

manter o seu posto numa clara alusão à batalha de infantaria439, ao que Andocides 

responde, assegurando que manteve bravamente seu posto440, como um bom hoplita o 

faria. 

 

O apreço pela honra contrariava até mesmo a boa lógica militar e desaprovava a 

adoção de táticas eficientes, mas incapazes de aferir o valor dos guerreiros. O uso de armas 

de arremesso441 antes do choque de falanges facilitaria em muito a vida da infantaria, 

realizando uma primeira série de baixas nas linhas inimiga. Contar com a inteligência de 

um astuto general, capaz de enganar o exército inimigo e causar sua destruição com pouco 

ou nenhum risco para os seus homens, seria uma vantagem considerável, porém, em nome 

da honra do hoplita, nenhuma destas duas opções era bem vista pela infantaria grega. 

 

Ainda que esta opção significasse a derrota ou a morte, era preferível à idéia de 

lutar sem honra. O combate deveria ser franco, aberto e sem truques442. As armas de 

arremesso eram consideradas um modo covarde de lutar443, pois seu uso não requer a 

coragem passiva que qualifica o guerreiro.  

 

Diomedes exprime esta concepção de guerra após ser atingido por uma flecha de 

Páris444. Este fora repreendido até mesmo por Helena, diante da falta de valor no duelo 

travado com Menelau445. O arco, segundo o bravo Diomedes, é a arma de um homem 

inútil, não de um guerreiro, e fosse o caso de Páris a ele se opor em combate, que 

Diomedes literalmente compara a um julgamento (de areté como dissemos acima),  suas 

flechas de nada adiantariam446.  

 

                                                 
439 AND. de myst., 4. 
440 AND. de myst., 9. 
441 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 134. 
442 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, pg. 41. 
443 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, pg. 41. 
444 HOM. Il., XI, 380. 
445 HOM. Il., III, 432. 
446 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pgs. 33 e 34. 
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Eurípedes resume: O arco não é teste da coragem de um homem, manter sua 

formação na falange, calmamente observando as lanças inimigas, é447. 

 

Quanto à astúcia dos generais, a vitória por meio de estratagemas e truques, temos 

que era mal recebida pelos hoplitas e conflitos ocorriam entre estes e seus líderes, pois, 

quando estes conseguiam vencer sem expor os homens ao conflito aberto os hoplitas 

sentiam que lhes estava sendo roubada a honra a que tinham direito, e a satisfação era 

menor com este tipo de vitória do que com a vitória em campo aberto448. 

 

Demóstenes, no século IV a.C., reforça esta tese pondo em dúvida a areté dos 

guerreiros macedônicos que venceram os gregos em Queronéia em 338 a.C., afirmando 

que a causa de sua vitória foi antes a sorte aliada à habilidade de seu comandante449, e não 

a virtude dos homens.  

 

Um conflito parece ter emergido uma vez que também a astúcia era privilegiada na 

Ilíada. Fora graças a um truque de Odisseu que a guerra foi finalmente decidida. A solução 

para este conflito parece residir no reconhecimento de que a astúcia era tolerada, quando se 

somava a um ato de coragem, como no caso da estratégia de Leônidas nas Termópilas, 

anulando a superioridade numérica persa com o uso da geografia, sem afastar a 

necessidade de honrar os gregos por meio de um combate de infantaria onde a coragem 

passiva foi posta a prova. Quando, porém, esta astúcia se traduzia numa forma de subtrair 

do combate a necessidade de demonstrar coragem, era repelida como desonrosa. 

 

O repúdio grego à trapaça era, portanto, não tanto uma defesa da honestidade como 

um ditame de uma ética abstrata. Era uma intolerância para com a assunção da própria 

debilidade. O guerreiro que aceita a trapaça como meio de fazer a guerra é aquele que não 

confia na própria excelência. O trapaceiro é o covarde, o fraco, o que não tem confiança 

em si e evita o embate franco. Em resumo, fazendo uma aproximação que é tão grega 

quanto pode ser uma afirmação acerca da ética, dize-se que a trapaça é evitada porque é 

feia, repugnante e amesquinha o ser humano. A ética grega, como o ideal de kalokagathia 

explicita, é também uma noção estética. 

                                                 
447 EUR. Herc. Fur.,162-164. 
448 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pgs. 88. 
449 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, pgs. 88. 
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Tão fortemente impregnado desta ética do hoplita estava o combatente grego, e tão 

forte era a sua noção de coragem que nem mesmo a cavalaria, sempre coberta das mais 

altas honrarias, símbolo de nobreza e virtude guerreiras, alçada à condição de altas classes 

na divisão social de Sólon450, escapou de críticas. No diálogo platônico Laques, Sócrates 

pede a seu interlocutor uma definição de coragem e o mesmo responde que se resume a 

manter sua posição451, Sócrates diz ser insuficiente uma vez que também isto incluiria a 

cavalaria, pressupondo como óbvio que a cavalaria não era o lugar dos bravos. Quando 

Esparta teve de reinstituir a cavalaria destinou à sua composição os mais fracos, que sejam 

menos ávidos por honras e que não se importariam com uma forma de combate não 

heróica452. 

 

Também a marinha, apesar de sua imensa importância estratégica nas vitórias de 

Atenas, bem como na manutenção do império, foi alvo de críticas. Os que nela serviam, 

com exceção do comandante, em geral um rico a exercer a caríssima liturgia da trierarquia, 

eram de classes sociais inferiores, o combate não envolvia o contato físico e, 

consequentemente, o risco inerente ao combate em formação de falange. Não servia como 

meio de avaliação da virtude e da honra. Por esta razão, Platão, afirma que estados que 

dependem de forças navais para a manutenção de seu poder oferecem honras como 

recompensa pela manutenção de sua segurança a forças armadas que não representam o 

melhor dos guerreiros, homens de toda espécie e pouca respeitabilidade, sendo impossível 

atribuir corretamente as honras aos indivíduos que as merecem453. 

 

A legitimação de um líder passava necessariamente pela excelência militar. A 

reputação de bom legislador e estadista, longe de ser a figura de um intelectual, na acepção 

que tal palavra hoje tem, não prescindia da prova pelo combate. Não é possível precisar 

quanto do prestígio de Sólon se deve à sua participação de comando na batalha contra 

Megara pelo controle da Ilha de Salamina, mas é impossível ignorar que tal evento 

contribuiu para sua indicação como arconte em 594 a.C.. Na arbitragem que se seguiu a 

uma desgastante batalha, e na qual Esparta foi chamada a decidir,  Sólon valeu-se de uma 

                                                 
450 ARIST. Ath. Pol., VII, 4. 
451 PLATO, Laches, 190 e, Loeb Classical Library, vol. 165 da coleção e volume IV da obra de Platão, 2ª ed, 
1937, reimpressão de 1952,  London, William Heinemann, pgs. 44/45. 
452 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pgs. 54. 
453 PLATO, Laws, IV, 707 A, Loeb Classical Library, vol. 187 da coleção e volume X da obra de Platão,1ª 
ed, 1926,  Cambridge, Harvard University Press, pgs. 262/263. 
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citação de Homero, retirada do catálogo dos navios, para demonstrar o direito ateniense à 

ilha, bem como outros argumentos bem burilados. Disto decorreu grande fama e poder 

para Sólon454. 

 

O presente capítulo demonstra que se o apreço pela honra conduziu os gregos a 

uma beligerância reconhecidamente acima da média, também a guerra serviu para formar 

um conceito mais claro do que considerar como conduta honrada. 

 

Podemos então retomar o ponto de partida e afirmar com Werner Jaeger que o tema 

essencial da história da formação grega é o conceito de areté, que remonta a tempos 

remotos da história helênica455. Ou ainda, dizer que a sobrevivência dos valores do herói 

dotado de areté e timé na figura do hoplita assinala, na origem da pólis, um significativo 

marco na formação da técnica militar bem como na psicologia do grego antigo456.  

 

Muito já se falou do importante papel político que a consolidação do hoplita e da 

guerra de falanges, como conquistas da idade arcaica, representaram para a idade 

clássica457, bem como sua importância para a idéia democrática de participação política. O 

que nem sempre fica claro é que nesta transição a ideia que forneceu o rumo para as 

alterações é tão antiga quanto os fundamentos mesmos da cultura helênica, retomando 

valores homéricos como a honra. 

 

Tamanha influência não deixou, por óbvio de se sentir no direito ático. Ocorre, 

porém, que se até o momento falamos, em grande parte no que de bom a areté trouxe para 

a Grécia, em termos de formação ética e modelo de conduta louvável, é preciso apontar 

que a busca incessante pela honra também deu causa a sérios problemas, aos quais os 

legisladores tiveram de dar tratamento inteligente, sem desconsiderar as peculiaridades 

éticas de seus conterrâneos. 

 

 Afinal, é diante dos conflitos que o legislador deve mostrar suas habilidades, 

solucionando um problema sem se afastar da matriz valorativa de um povo, ao mesmo 

                                                 
454 PLU. Vit. Par. – Sol., XI, 1. 
455 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 23. 
456 BRANDÃO, JUNITO DE SOUZA, Mitologia Grega, vol. I, 9ª ed., Petrópolis, Vozes, 1994, pg. 150. 
457 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 62. 
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tempo em que evita a desagregação social que a falta de um ordenamento justo e legítimo 

acarreta. 

 

Tal foi o caso de Drácon e de um problema de grande monta a que sua legislação se 

viu obrigada a dar combate. 

 

A honra também pode ser um complicador. Numa sociedade em que concordar com 

a opinião alheia pode ser visto como um ato de covardia, e a discordância pode ser uma 

virtude e um ato de bravura, são infinitas as chances para que de pequenas disputas grandes 

conflitos emerjam. Em meio à acre disputa por honra e status travada entre Agamenon e 

Aquiles458, quando o motivo da fúria deste é revelado, o filho de Peleu dá mostras de que a 

competitividade tão característica dos heróis, haveria de se fazer sentir por séculos a fio, 

prenunciando uma cena absolutamente característica de uma assembléia ateniense clássica, 

onde a retórica e especialmente a erística, fariam no campo do direito, novos heróis. 

 

A prova desta sobrevivência do amor à disputa como algo prejudicial aos interesses 

da pólis nos é dado por Tucídides. Este ateniense, estratego durante a Guerra do 

Peloponeso, havia sido educado, entre outros possíveis mestres, por sofistas como 

Antifonte, de quem era próximo459, razão pela qual tinha conhecimento de causa quando 

tratava da retórica e de seus efeitos. 

 

Mesmo que seu estilo deva muito a estes controversos mestres da retórica460, ele 

não se furtou de relatar uma dura crítica a este hábito tão identificado com Atenas, o hábito 

de debater. Talvez aí sua origem aristocrática tenha falado mais alto461. 

 

Numa passagem do livro III de sua História da Guerra do Peloponeso Tucídides 

relata uma reunião da Ekklesia em Atenas onde se decide o que fazer com os cidadãos de 

Mitilene, depois de debelada uma revolta contra Atenas e a Liga de Delos. A assembléia 

dividia-se entre os que pugnavam pela morte de todos os homens e a venda de mulheres e 

                                                 
458 HOM. Il., I, 292. 
459 PONTANI, Filippo Maria, Letteratura Greca – Disegno Storico, Firenze, Casa Editrice G. D´Ana, 1964, 
pgs. 148 e 236. 
460 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 
441. 
461 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 440. 
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crianças como escravos, tendo como líder Cleon, e outros que pretendiam aplicar punição 

mais branda aos revoltosos462. 

 

Cleon reclama da excessiva discussão que o impedia de tomar rapidamente a 

atitude que considerava acertada. Diz ele que muitas vezes o homem ordinário é por vezes 

superior ao homem de bons dotes intelectuais, uma vez que este se esforça por opor-se 

sempre que pode à lei, tomando-se por mais inteligente do que o legislador, opinando 

incessantemente em assuntos de interesse público, pois, neles crê poder angariar maior 

prestígio para si pela demonstração de combatividade oratória463.  

 

O deleite com a discussão faz com que se preocupem mais com a forma do que com 

o conteúdo relativo ao governo da pólis, deleitando-se os cidadãos com aquilo que ouvem 

como se fossem a platéia de um retórico, deixando descuidada sua função de cidadãos em 

assembléia política464. 

 

O amor à disputa, a busca de prestígio pessoal, tornam cegos os cidadãos numa 

assembléia que não apenas decide com pouca qualidade os assuntos políticos, mas que 

ainda atrasa sobremaneira uma decisão, incentivando a disputa verbal incessante com sua 

sede por malabarismos retóricos e sua admiração por sofistas e retores habilidosos. 

 

A honra e sua busca têm, portanto, consequências funestas para a adminstração da 

pólis, lembrando-se muito as críticas platônicas ao uso da retórica em Atenas e seus efeitos 

muitas vezes indesejáveis. 

  

Qual seria então o traço cultural capaz de inflamar os gregos com mais facilidade 

do que outros povos da Antiguidade? Em nossa opinião a honra ocupa este espaço e o 

mesmo impulso bélico que dela advém, impele os homens a comportarem-se de modo 

avesso à concórdia e à conciliação, com efeitos diretos sobre a legislação de Atenas. 

 

                                                 
462 THUC. Hist.,  III, xxxvii, 4-5. 
463 THUC. Hist.,  III, xxxvii, 5. 
464 THUC. Hist.,  III, xxxviii, 7. 
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Vejamos abaixo um grande problema gerado pelo amor à honra e à disputa, bem 

como olhemos para a solução legislativa dada por aquele que é considerado o primeiro 

legislador de Atenas. Tratemos da vingança e de Drácon. 
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2.5 – DRÁCON: VINGANÇA E RESTABELECIMENTO DA HONRA. 

 

Ao cuidar da centralidade do conceito de honra para a cultura grega dividimos a 

Ilíada em dois grandes blocos, cada um dos quais dominado por um tema. Se na primeira 

parte do livro a trama gira em torno da disputa por honra e status, a segunda parte tem na 

vingança seu foco. 

 

No nono livro da Ilíada, Agamenon não mais suporta o risco de iminente derrota do 

exército aqueu destituído de seu melhor guerreiro e oferece um tesouro em troca do retorno 

de Aquiles ao combate. Agamenon não demove Aquiles de seu intento e os troianos 

alcançam e incendeiam os navios gregos, pondo em risco o retorno dos aqueus à sua pátria. 

Pátroclo não se contém e ingressa no combate para ser morto de modo covarde por 

Heitor465. 

 

Aquiles, afastado do combate por falta de reconhecimento de seu valor, e que 

dinheiro nenhum conseguia agradar, retorna à batalha por desejo de vingança. É imperioso 

para ele matar Heitor, vingando a morte que o príncipe troiano dera à Pátroclo.  

 

Werner Jaeger sintetiza a trama do poema em termos de vingança e honra a partir 

da morte de Pátroclo: 

 

“A sua morte pelas mãos de Heitor consegue, enfim, o que não haviam 

alcançado as súplicas e tentativas de reconciliação dos Gregos: Aquiles entra 

de novo na luta para vingar o amigo morto, mata Heitor, salva os gregos da 

ruína, enterra o amigo com lamentos selvagens conforme os antigos usos 

bárbaros e vê avançar sobre si próprio o destino. (...) A terrível cólera do 

herói, que é o motivo de toda a ação, aparece-nos com o mesmo fulgor 

crescente que por toda parte circunda a figura dele: o heroísmo sobre–

humano de um jovem magnífico que prefere, em plena consciência, a dura e 

breve ascensão de uma vida heróica a uma longa existência sem honra, 

cercada de prazeres e de tranqüilidade, um verdadeiro megalopsychos que, 

                                                 
465 HOM. Il., XVI, 818. 
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sem indulgência para o adversário de igual condição, só atenta no único fruto 

de sua luta: a glória pessoal.”466       

 

É natural que Homero trate destes temas como condutores da trama uma vez que há 

proximidade entre honra e vingança. A valorização do primeiro conduz na maioria dos 

casos a um destaque conferido ao outro. Felizmente a língua grega acabou por deixar 

explícita esta relação.  

 

O grego designa aquilo que os tradutores comumente vertem para as línguas 

modernas como vingança com o substantivo feminino timwr…a (timoría)467, enquanto o 

ato de vingar é enunciado com o verbo timwrew (timoréo)468. As semelhanças entre estes 

dois termos e aquele usado para significar a honra, tim», vai muito além da mera 

similaridade sonora. 

 

Em realidade o termo comumente traduzido por vingança é etimologicamente 

derivado do termo que se emprega para designar a honra. Segundo Chantraine todo o 

campo semântico de timé está centrado na noção de prêmio, valor, o que engloba ainda o 

preço que se paga, multa ou reparação469. E é justamente quando se fala em reparação que 

podemos nos valer do termo timwr…a, comumente traduzido por vingança.  

 

Àquele que vem ao nosso socorro e nos dá a reparação após a ofensa se diz 

timwrÒj (timorós), o vingador, o protetor ou defensor, aparentado à palavra timwr…a, a 

vingança470.  No verbete dedicado à tim», se afirma que o mais frequente nome composto 

derivado de tim» nas fontes antigas é ¥timoj (átimos)471. A atimía será o tema de nosso 

próximo capítulo, mas, sua conexão com a vingança nos é útil desde já, uma vez que por 

                                                 
466JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 74.  
467 PEREIRA, ISIDRO, Dicionário Grego-Português e Português-Grego, 7ª ed., Braga, Apostolado da 
Imprensa, 1990, pg. 575. 
468 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 1795. 
469 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV.1 , Paris, Éditions Klincksieck, 1977, pg. 
1120. 
470 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV.1 , pg. 1120. 
471 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV.1 , pg. 1119. 
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átimos se entende: aquele a quem não honramos, inclusive negando a ele os direitos civis, 

e significa também aquele privado de compensação, aquele que não foi vingado472. 

 

A idéia é abrangente, mas neste caso, ao invés de a extensão do termo reduzir nossa 

compreensão, o cotejo com os demais vocábulos que com ele se relacionam favorece nossa 

visão do  quadro maior em que se inserem tais conceitos. Uma sociedade que tem a tim» 

como um bem valioso demonstra baixa tolerância à ofensa e demais formas de agressão. 

Elas são uma diminuição do status pessoal do ofendido, a ele é dado vingar-se, vale dizer, 

obter a sua reparação.  

 

Relevar a ofensa e nada fazer para restaurar a honra ferida não é a conduta esperada 

do herói homérico ou do cidadão da pólis. Qualquer forma de ofensa ou provocação deve 

encontrar uma rápida vingança de modo a evitar a desonra e a vergonha473. A idéia do 

perdão não integra com facilidade o conjunto de práticas típicas de um homem grego da 

Antiguidade. Deixar de obter do ofensor a devida reparação pode ser encarado como um 

atestado de temor, fazendo do negligente com a própria honra um covarde. 

 

Para ser respeitado é necessário ter honra e para mantê-la não se pode admitir 

nenhuma ofensa sem que haja a correspondente reparação. Vingar-se dos injustos sofridos 

é mais do que uma opção para a vítima, é um direito e também um dever.  

 

A idéia de reparação ou de preço que se paga pela ofensa à honra, a cada vez que 

ocorre um ato contrário às leis, evidencia-se novamente pela palavra t…mhma (tímema), 

significando preço ou pena474. Este tipo de pena ou preço poderia ser utilizado pelo 

devedor inadimplente para fugir à execução pessoal475, e constituía uma estimativa fixada 

como suficiente para o ressarcimento do dano, uma forma de pena476, não sendo muito 

clara a divisão entre um direito que chamaríamos hoje de civil e um penal. A etimologia 

                                                 
472 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV.1 , Paris, Éditions Klincksieck, 1977, pg. 
1119. 
473 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 28. 
474 PEREIRA, ISIDRO, Dicionário Grego-Português e Português-Grego, 7ª ed., Braga, Apostolado da 
Imprensa, 1990, pg. 574. 
475 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 326. 
476 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 80. 
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mais uma vez vem em nosso auxílio atestando a derivação de t…mhma a partir de tim»477. 

T…mhma é um termo do vocabulário jurídico ático que tem como sentido a quantidade 

estimada como pena ao autor de um ato contrário às leis478, e deriva desta idéia de preço a 

ser pago pela ofensa, pela desonra. Uma vez que a pena ou a reparação que se dá é 

t…mhma, é possível confirmar que a intenção última de quem buscava punir o ilícito era a 

de restabelecer a honra perdida. 

 

Restabelecer esta honra significava comunicar ao agressor e aos demais potenciais 

agressores que tratar aquela pessoa, ou sua família, sem o devido respeito a seus direitos, 

traz consequências indesejadas. Significava dizer que aquela não é uma vítima que se deixa 

anular pela ação agressiva. 

 

 O desafio que se coloca é grande. A sociedade timocêntrica será necessariamente 

propensa ao nascimento de disputas. Tais disputas, se mal administradas, gerarão 

vinganças sucessivas numa espiral de violência que tende a conduzir a pólis à 

desintegração, à guerra civil. 

 

Aos legisladores não cabia alterar os costumes ou valores do povo. Tentá-lo seria 

um convite ao fracasso. Absolutamente dissociadas dos valores do povo e da época em que 

são editadas, as normas seriam amplamente desobedecidas, senão ignoradas. Como opção, 

restou apenas a de legislar com a honra e a areté sempre ao alcance da vista, mas, sem que 

tais valores conduzissem à destruição do grupo. O quadro assemelha-se a uma complexa 

tarefa de arquitetura legislativa como a de quem constrói com materiais muito nobres e 

rígidos, cuja própria falta de flexibilidade ameaça pôr abaixo toda a estrutura, se submetida 

a um abalo maior. A imagem do arquiteto sugere, porém, uma atividade minimamente 

planejada e com vistas a um resultado a ser colhido em longo prazo, algo bastante raro 

quando se fala em termos de normatização de um povo, tarefa sempre sujeita a diversas 

variações e reviravoltas.  

 

                                                 
477 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV.1 , Paris, Éditions Klincksieck, 1977, pg. 
1120. 
478 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 1793. 
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A moderna oposição entre vingança e justiça é em grande medida descabida no 

direito grego. Manter a própria honra e vingar a ofensa recebida é fazer o que é justo. 

Vingar está bem longe de ser uma alternativa ao que é conforme o direito. Vingar é algo 

realizado com o suporte das leis e por meio das instituições políticas. Talvez a tradução do 

termo timwr…a por vingança não seja das mais exatas, mas, as ações de alguém, seja no 

âmbito privado, seja no seio de uma corte constituída, buscando a reparação por uma 

ofensa sofrida, são tratadas por meio desta mesma palavra. Assim timwr…a poderia ser 

compreendida também como uma recomposição da honra atacada, algo que é um direito do 

ofendido, mas que é para ele também um dever. 

 

Dentre as várias causas mencionadas por Aristóteles para o nascimento de 

revoluções e de disputas sociais que podem conduzir a sociedade ao extremo da guerra 

civil, o estagirita destaca a sensação de injustiça daquele que pensa receber menos do que 

aquilo que crê lhe seja devido por merecimento, ou que vê outros, de merecimento 

reduzido, receberem mais do que lhes é devido por mérito479.  

 

A distribuição desigual de bens, prêmios e honras desempenha papel central na 

formação desta satisfação que impede o despontar de revoluções e disputas intestinas. Para 

Aristóteles é evidente o poder que tem a honra de causar disputas entre grandes grupos, 

uma vez que estes se formam quando se unem pessoas que foram desonradas, ou quando 

pessoas sem mérito são honradas em detrimento das merecedoras480. 

 

Sendo considerada desonrada a pessoa que não pode vingar-se, é por meio da 

vingança que o reequilíbrio será buscado, ainda que ao fazê-lo possamos dar início a uma 

sequência de retaliações potencialmente desagregadora. 

 

Nas palavras de Jaeger, a Ilíada tem uma matriz pedagógica, a saber, a ação 

construtiva é exercida pela Nêmesis sobre a consciência481. Nêmesis é comumente 

identificada com ato de vingança. Sendo a Nêmesis, propriamente dita, não mais do que a 

personificação divina da retribuição482, de um sentimento de justificada raiva em face de 

                                                 
479 ARIST. Pol., V, i, 1302a, 23-28 e V, ii, 1302a, 28-32. 
480 ARIST. Pol., V, ii, 1302a, 39-40 e V, ii, 1302b, 1-7. 
481 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 51. 
482 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 1167. 
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uma injustiça sofrida, é possível perceber o papel necessário da vingança como forma de 

restaurar a honra e realizar o que é justo.  

 

Para muitos antigos helenos, a justiça não deveria ser feita no ambiente 

absolutamente tranqüilo e estéril de um tribunal, que julga apenas quando todas as 

emoções e fortes sentimentos de injustiça e ultraje já se esvaíram. Podemos encontrar 

exemplos de homens reconhecidamente violentos a desejar uma retribuição rápida, quando 

a raiva ainda é quente, como forma mais adequada de se distribuir justiça. Para alguns, as 

inovações trazidas ao processamento dos casos de homicídio na segunda metade do século 

V a.C., como a introdução da apagwg» (apagogé), que veio a somar-se à d…kh fÒnou 

(díke phónou), ação pública de persecução do homicida e meio tradicional pelo qual a 

família vingava-se do assassino483, são em realidade escolhas por meios mais sumários de 

processamento escolhidos pelos atenienses em razão de desejarem a punição imediata de 

um tal modo que o criminoso não pudesse escapar, reforçando o desejo de efetivamente 

vingar a morte da vítima484. 

 

Encontramos sugestões de vingança por meio dos tribunais entre litigantes que tudo 

fizeram para evitar o conflito. O prazer de devolver ao ofensor o mal feito não é escondido 

atrás de uma cortina composta apenas dos mais altos interesses cívicos, embora o apelo ao 

dever cívico sempre o acompanhe.  Desejar vingar-se por meio da aplicação das leis é visto 

como um direito do litigante e não há acanhamento em dizê-lo à corte. 

 

Retomemos o caso de Cleon, acima já mencionado, em que eram julgados os 

responsáveis pelo levante em Mitilene. Reconhecido como um homem violento485, ele 

propõe uma medida dura e rápida como punição aos revoltosos e a justifica dizendo que o 

atraso na punição sempre opera em favor dos culpados, fazendo com que o ofendido 

proceda contra o ofensor com o fio de sua raiva já sem corte, ao passo em que onde a 

vingança segue de perto a ofensa, ela melhor equaliza as partes e mais amplamente 

recompensa o mal sofrido486. 

 

                                                 
483 VOLONAKI, Eleni, “Apagoge” in homicide cases, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico, vol. 3, Milão, 2000 , p. 158.  
484 VOLONAKI, Eleni, “Apagoge” in homicide cases, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico, vol. 3,  p. 158. 
485 THUC. Hist., III, xxxvi, 6. 
486 THUC. Hist., III, xxxviii,1. 
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A opinião é compartilhada por pessoas pacíficas, que se voltam ao tribunal 

demandando vingança contra homens violentos após terem tentado de todos os modos 

evitar o confronto direto. Tal o caso de Demóstenes487 lembrando o tribunal heliástico de 

seu dever de vingar a ofensa feita às leis pela conduta ilícita do acusado.  

 

Segundo Ésquines488 e Plutarco489 o discurso de Demóstenes contra Meidias, 

buscando reparação por um soco desferido no exercício de uma liturgia, em meio a um 

festival religioso, nunca foi efetivamente proferido por Demóstenes, que preferiu acordar 

com o adversário uma compensação em dinheiro. Ainda assim, o fato de que uma 

exortação aos juízes para que vinguem a ofensa às leis seja incluído em uma defesa formal 

a ser apresentada ao tribunal, é um sinal de que a valoração da retribuição pelo mal sofrido 

é bastante diversa da que se pode encontrar no direito contemporâneo. Ademais Ésquines 

refere-se à composição entre Meidias e Demóstenes de modo claramente pejorativo. 

 

 Não há surpresa no tom pejorativo uma vez que Demóstenes e Ésquines 

compunham uma das mais famosas rivalidades da argumentação jurídica de que se tem 

notícia. Atente-se, porém, para o desdém com que Ésquines descreve a conduta de 

Demóstenes, abrindo mão de sua vingança e da recomposição de sua honra em troca de 

trinta minas, vendendo a direito de perseguir a ofensa a ele feita por meio de um ato dotado 

de hýbris490, e jogando fora, por amor ao dinheiro e por medo de processar um homem 

muito bem relacionado491, o voto de censura do povo contra Meidias, dado no teatro de 

Dionísio. 

 

O desdém carrega consigo aquela repulsa à covardia492 disfarçada de tolerância 

daqueles que abrem mão do seu direito de vingar-se em juízo por terem medo de agir, e 

submetem-se a um ato desonroso em troca do enriquecimento, relembrando a proximidade 

já apontada entre manutenção da honra, insubmissão e tenaz resistência ao avanço do 

inimigo, ainda que ao custo de prejuízo para o que resiste. 

                                                 
487 DEM. c.Mid., 47. 
488 AESCHINES, Against Ctesiphon, 52, Loeb Classical Library, vol. 106, 1ª ed., 1919, London, William 
Heinemann, pgs. 348/349. 
489 PLUTARCH, Lives, Demosthenes, XII, 2, Loeb Classical Library, vol. 99, vol. VII dedicado a Plutarco, 
London, Willian Heinemann, 1919, reimpressão de 1967, pgs. 28/31. 
490 AESCHIN. c. Ctesiph., 52. 
491 DEM. c.Mid., 47. 
492 ANTIPHON, First Tetralogy, I, 7-8, Loeb Classical Library, vol. 308 da coleção e volume I de Minor 
Attic Orators, 1ª ed, 1941, Cambridge, Harvard University Press, pg. 56/57. 
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Evidente que vingar-se é um dever do ofendido e sem ele a vítima torna-se 

desonrada. Sem a vingança para proteção dos direitos o ofendido fica como quem não os 

têm. Não garantir à vítima uma efetiva reparação é como negar a ela a posse dos direitos 

que dela fazem um cidadão, daí porque também se dizer que o não vingado é um átimos, 

um desonrado, ainda que isto não signifique exatamente aquilo que se entende por atimía 

no contexto das penas aplicáveis por meio do processo ático493. 

  

Se a palavra vingança possui hoje um sentido pejorativo e expressa uma alternativa 

ao que é jurídico, no direito ático ela representa um ato necessário para o ofendido e 

proveitoso para a pólis, que por diversos meios incentiva esta busca de reparação de honra 

pelo uso dos institutos jurídicos à disposição dos cidadãos. 

 

A valorização da honra e a prática da vingança apresentam-se aparentadas desde a 

poesia épica, como vimos no desejo de Aquiles de restabelecer a honra de seu amigo 

morto. 

 

A vingança conta com o apoio divino e é atendida como um pedido justo. O velho 

homem, sacerdote de Apolo, que vem resgatar a filha com valiosa oferta, é rejeitado por 

Menelau e Agamenon494, pedindo ao deus, em seguida, não a obtenção da filha, mas que o 

deus cause com suas setas muita dor aos aqueus, fazendo-os pagar pelo sofrimento do 

sacerdote.  Porque não pedir a Apolo a devolução da filha? Assim como Afrodite tem o 

poder de resgatar Páris de um duelo perdido, também a atuação de Apolo poderia resumir-

se a recuperar a filha cativa das mãos dos irredutíveis filhos de Atreu. O pedido do 

sacerdote, porém, é noutro sentido. Pede que sejam desferidos sobre os gregos golpes 

suficientemente fortes a convencê-los de que não é possível impunemente ignorar o pedido 

do velho troiano. Mais adiante, ao ver seu pedido de vingança atendido, o velho sacerdote 

dirige-se a Apolo já ao lado da filha liberta e pelo sucesso obtido afirma ter sido honrado 

pelo deus495. Não bastava reaver a filha, era imperioso fazer com que os agressores 

compreendessem que ele não toleraria a desonra causada, prevenindo futuros ataques. 

 

                                                 
493 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1998, 
pg. 169. 
494 HOM. Il., I, 42. 
495 HOM. Il., I, 454. 
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Quando Tétis pede a Zeus que interceda pelo seu filho, vingando a desonra 

cometida por Agamenon, a mãe de Aquiles afirma que negar a ela tal pedido é fazer dela a 

menos honrada dentre os deuses496. Não vingar é retirar toda a honra da vítima, tornando-a 

desprovida dos direitos e privilégios que compõem a cidadania. 

 

De todas as vezes em que um guerreiro deseja derrotar o inimigo, aquelas onde 

mais ardente é o desejo de vitória são as que envolvem a morte do inimigo que retirou do 

corpo de um grego derrotado a armadura que o vestia, vilipendiando o cadáver, desonrando 

a alma do morto e sua família, acirrando a sede de vingança dos adversários.  

 

Nem mesmo o ponderado Odisseu furtou-se ao prazer de vingar-se das ofensas 

cometidas pelos pretendentes de sua esposa. O ânimo conciliador de um dos pretendentes 

surpreendidos por Odisseu, que se prontifica a devolver ao palácio do recém retornado rei 

de Ítaca tudo quando foi consumido e ainda buscar nos campos outras compensações a 

ofertar497, foi capaz de reparar o mal por eles feito. Odisseu só se dará por satisfeito após 

matar todos os pretendentes, no que pode contar com o auxílio de seu filho Telêmaco, o 

jovem inicialmente pouco capaz para o combate, mas, convertido por Atena em um 

guerreiro de valor498, apto a partilhar da vingança com seu pai.  

 

Telêmaco, o filho de Odisseu, é a antítese de Aquiles. Enquanto o filho de Peleu 

atira-se à própria destruição ignorando os conselhos de todos, Telêmaco aceita de bom 

grado o conselho dado pela voz da experiência e por meio dele alcança a glória499. Em suas 

viagens a Pilos e a Esparta o jovem Telêmaco, auxiliado por Mentor, em realidade Atena 

disfarçada, adquire as qualidades necessárias a posteriormente participar da vingança do 

pai, que é ao mesmo tempo sua, tendo suportado a insolência dos pretendentes de 

Penélope, sem ter os meios necessários a repeli-los500. 

 

Telêmaco e Atena, esta disfarçada como o forasteiro Mentes, concordam que é 

necessário que os deuses permitam o retorno de Odisseu à Ítaca de modo a poder vingar os 

                                                 
496 HOM. Il., I, 516. 
497 HOM. Od., XXII, 57. 
498 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 55. 
499 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego, pg. 53. 
500 HOM. Od., I, 251. 
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abusos dos pretendentes501. A necessidade de vingar as ofensas feitas ao pai pelos 

pretendentes de Penélope, que consomem o patrimônio de Odisseu, e, por conseguinte, de 

Telêmaco, é de fato um dever do homem adulto. Atena, sob as vestes de Mentes aconselha 

Telêmaco a procurar pelo pai, mas, arremata que seja lá qual for a notícia que conseguir do 

pai Telêmaco deve pensar em um modo de aniquilar os pretendentes, pois, essa é a conduta 

esperada de um adulto, e, comportar-se de modo diferente seria agir como criança502. A 

vingança era um dever do homem adulto, mesmo antes do surgimento da pólis. 

 

O exemplo com que Atena dá fim à conversação com Telêmaco não poderia ser 

mais apropriado. Sob as vestes do sábio estrangeiro ela aconselha o filho de Odisseu a 

seguir o exemplo de Orestes e vingar-se dos pretendentes, tal como Orestes vingou a morte 

do pai com o assassinato de Egisto503. Apesar do ato terrível de ter matado o assassino de 

seu pai, e com ele a própria mãe, Orestes pôde ao final obter sua absolvição. 

 

Se no período clássico de Atenas a condenação por maus tratos aos progenitores era 

suficiente para fazer incidir sobre o cidadão a pena de atimía, em alguns casos aplicada de 

modo automático504, sem que o agente fosse submetido a julgamento505, evidente a 

gravidade do ato de Orestes. Mesmo assim o dever de vingar a morte do pai sobrepôs-se a 

tão contundente violação dos deveres que a religião e o direito prescreviam para os pais.  

 

O caso de Orestes é importante para que possamos entender o tema da vingança, 

uma vez que é tradicionalmente associado ao primeiro julgamento formal ocorrido na 

história grega. Em sua interpretação do famoso episódio Ésquilo não pode deixar de 

associar o evento à evolução do direito ático, indicando o ato e posterior julgamento de 

Orestes como ponto decisivo no processo civilizatório do mundo grego. 

 

Discutindo a respeito do caso Tindareu pergunta a Menelau onde irá terminar esta 

cadeia de horrores caso seja permitido que a esposa mate o marido e o filho vingue a morte 
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do pai matando a mãe?506 Eurípedes descreve então o que foi a solução jurídica contra tal 

calamidade. Segundo ele os antepassados resolveram o problema estabelecendo normas 

pelas quais o assassino era proibido de aparecer em público e purificavam o ofensor com o 

exílio, mas não o matavam como vingança507. 

 

Escrevendo e encenando suas peças teatrais já no século V a.C. Eurípedes já 

desfruta dos avanços obtidos com a legislação de Drácon, das reformas de Sólon e dos 

efeitos das principais reformas democráticas levadas a cabo por Clístenes, um ambiente 

muito diverso daquele vivido na fase arcaica, onde os mitos começaram a se fazer registrar 

por escrito, e onde a vingança, realizada na devolução do mal feito, envolvendo famílias 

inteiras em disputas que podiam estender-se por gerações, era a regra. 

 

A peça Orestes é das últimas de Eurípedes, sendo do ano de 408 a.C.508, dois anos 

antes da morte do dramaturgo, e traz o reconhecimento do valor contido na legislação que 

pôde conter as intermináveis vinganças pessoais e familiares que, em nome da honra 

maculada pela ofensa, deveriam ser levadas adiante sob pena de serem tidos por 

displicentes para com a honra os ofendidos, perdendo prestígio pessoal e familiar. 

 

Tomemos então a legislação de Drácon e demonstremos que se o apreço pela honra 

forjou uma sociedade vingativa, a primeira lei codificada de Atenas de que se tem notícia 

teve como motivação para sua redação a necessidade de contenção, não a eliminação, de 

um subproduto indesejável da honra, a específica forma de vingança levada a termo por 

mão própria. 

 

A lei de Drácon presta-se a bem exemplificar porque aparece nas fontes, ao menos 

desde a metade do século V a.C até metade do século IV a.C. como sendo a melhor de 

todas as leis, dotada de três qualidades: é fundada na religião, é muito antiga e é estável509. 

O apreço pela lei de homicídio de Drácon é atestado antes disso. Quando Sólon reforma a 

legislação ateniense em 594 a.C ele altera todo o conjunto normativo, inclusive outras leis 

                                                 
506 EURIPIDES, Orestes, 510-511, Loeb Classical Library, vol. 11 da coleção e volume II dedicado a 
Eurípedes, 1ª ed, de 1912, reimpressão de 1929, London, Willian Heinemann, pgs. 168/169. 
507 EUR. Or., 513-519. 
508 PONTANI, Filippo Maria, Letteratura Greca – Disegno Storico, Firenze, Casa Editrice G. D´Ana, 1964, 
pgs. 148 e 178. 
509 VOLONAKI, Eleni, “Apagoge” in homicide cases, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico, vol. 3, Milão, 2000,  p. 147. 
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elaboradas por Drácon510 um quarto de século antes, exceto a lei de Drácon sobre o 

homicídio511, por considerá-la de excelente qualidade. Havia, portanto, resistência a que 

fossem inseridas alterações na legislação de Drácon sobre o homicídio. Antífon a qualifica 

como excelente, dizendo que interferir em seu texto é uma ousadia que deve ser evitada512, 

uma vez que ela é a mais admirável e correta de todas as leis, sendo não somente a mais 

antiga de Atenas, mas tendo-se mantido imutável tal como o crime que ela se propõe a 

combater513. 

 

Demonstrar que lei tão importante teve como motivação a contenção de um 

comportamento como a vingança de mão própria, que pelo acima exposto é intimamente 

relacionada à honra, é um passo necessário para na próxima parte do trabalho analisar três 

diferentes institutos jurídicos. Demonstrar a intenção de disciplinar a vingança como uma 

meta da lei de homicídio de Drácon, e colocar a honra e seu perigoso subproduto, a 

vingança de mão própria, como causas do nascimento do direito ático codificado, partindo-

se do pressuposto de que as leis de Drácon foram as primeiras formas de organização 

escrita de leis na Ática, é deixar claro o quão importante é a adoção da honra como 

parâmetro de interpretação da legislação ateniense. 

 

O cenário anterior aquele que se formou com a legislação de Drácon não é muito 

distante de um quadro de verdadeira anomia. Quando Tucídides se refere ao que para ele 

era uma época remota, descreve uma cena de pirataria e pilhagem generalizadas, em que o 

respeito a um código de leis não fazia parte do jogo e grupos pilhavam cidades514 e 

roubavam apenas pelo fato de que podiam fazê-lo. Curioso notar que podemos encontrar a 

honra e a glória aplicadas ao vencedor sem que isso signifique algum tipo de virtude no 

sentido ético que é mais tarde atribuído à honra por Sólon ou Aristóteles, tal como já 

explicado na primeira parte da dissertação. A estes piratas e saqueadores, diz Tucídides, 

muitas vezes eram atribuídas glórias515 sem que se pergunte pela justeza de seus atos. 

 

Sólon teve de lidar com algo mais profundo do que uma reforma legislativa quando  

ascendeu ao cargo de arconte em 594 a.C. Teve de incutir no povo ático uma noção de 

                                                 
510 PLU. Vit. Par. – Sol., XVII, 1. 
511 ARIST. Ath. Pol., VII, 1. 
512 ANT. de caede Her., 15. 
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respeito às leis que fizesse com que abrissem mão de suas prerrogativas costumeiras e de 

sua força bruta, exercida com o auxílio de poderosas famílias, em prol de uma valorização 

do poder da pólis516. Havia a necessidade de que pessoas que se comportavam como 

verdadeiras encarnações da hýbris517 aceitassem a sobreposição das decisões dos 

magistrados à vingança pessoal518. 

 

A situação ao tempo do arcontado de Sólon não era de um caos completo, mas, 

disso aproximava-se, num quadro de anomia519 causado pela hýbris e pelo desejo de 

vingança realizada de mão própria. A intenção de se evitar anomia ou quae se anomia era 

evidente.  

 

O sucesso nesta empreitada era fundamental para a manutenção da Ática como 

sociedade organizada. A mesma idéia de necessária prevalência das normas como condição 

para a manutenção de uma sociedade organizada é ressaltada por Gagarin ao comentar a 

cultuada passagem do escudo de Aquiles em sua obra sobre os primórdios do direito grego, 

referindo-se à anomia como resultado indesejável do fracasso dos juízes520. 

 

Ao julgar a lide posta diante de si, os juízes têm a responsabilidade de manter coesa 

a sociedade, bem como de sustentar a própria reputação, da qual depende sua autoridade e, 

mais uma vez, como que em um ciclo virtuoso, a própria manutenção da ordem cívica, 

numa interpenetração assaz significativa de honra, eunomia, autoridade, reputação e ordem 

política521. A sentença deve não apenas ser conforme as leis, devendo ir além, e sendo 

suficientemente persuasiva para convencer as partes de sua justeza. 

 

A idéia de ausência de uma ordem institucionalizada a Sólon que teve de se opor 

também pode ser resgatada das imagens que ele usa para referir-se ao comum dos 

habitantes para quem legislava. Sólon compara sua própria posição com a de um lobo que 

se põe entre matilhas de cães, cercado por todos os lados por pessoas desejosas de dar livre 

                                                 
516 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 39. 
517 ARIST. Ath. Pol., XII. 2. 
518 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
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ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, p. 36. 
520 GAGARIN, Michael, Early Greek Law, 1ª ed., Berkeley, University of California Press, 1989, p. 21.  
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167

curso à sua hýbris, segundo ele a causa de todo mal, naquilo que pode ser considerada uma 

plausível descrição522 de uma Ática ainda envolta em selvageria.  

 

A imagem de um legislador corajoso a implantar o respeito às normas numa 

sociedade marcada pela anomia e pela prevalência da vingança privada, executada pelas 

próprias famílias, sem qualquer intervenção organizadora do estado é bastante forte. Sólon 

se diz cercado por todos os lados. Quando trata do cancelamento dos débitos, Aristóteles 

cita os versos de Sólon nos quais este se refere à sua condição de legislador. Vejamos sua 

situação: 

 

“τῶν οὕνεκ᾽ ἀλκὴν πάντοθεν ποιούμενος 

ὡς ἐν κυσὶν πολλῇσιν ἐστράφην λύκος. 

 

Wherefore I stood at guard on every side, 

A wolf at bay among a pack of hounds.”523 

 

Outra tradução descreve mais apuradamente o angustiado cerco a que fora 

submetido o legislador, num inequívoco testemunho de uma sociedade onde o poder da 

pólis de impor a lei, competia ferozmente com o poder privado das famílias, que não raro 

recorriam à violência como forma de satisfazer seus interesses, dentre eles o de vingar a 

honra dos seus. 

 

“Por estas razões, coragem por todos os lados dispondo, 

Girei como lobo em meio a muitos cães.”524 

 

A selvageria525 ilustrada pela imagem do lobo, combinada com o dever de restaurar 

a honra ofendida, desenham um quadro extremamente complicado, de império quase 

                                                 
522 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 25. 
523 ARISTOTLE, Athenian Constitution, XII, 4, Loeb Classical Library, vol. 285, Aristotle, vol. XX, 2ª ed, de 
1952, Cambridge, Harvard University Press, pg. 38/39. 
524 ARISTÓTELES, A Constituição de Atenas, XII, 4, 1ª ed. Bilíngüe, tradução e comentários de Francisco 
Murari Pires, São Paulo, Hucitec, 1995, pág. 33. 
525 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 22. 



 

 

168

absoluto da autotutela e de busca das próprias prerrogativas pelo uso privado da força e da 

violência526. 

 

O ofendido, ou no caso de um homicídio seus parentes, tinha que restabelecer a 

honra que fora maculada pelo desrespeito. A ofensa feita a alguém ou a um seu familiar era 

uma espécie de menosprezo do ofendido, como se a ele não se precisasse temer em função 

de uma debilidade qualquer, autorizando-se uma atitude que deixasse de considerar seus 

interesse e direitos como dignos de respeito. Não responder a esta ofensa era a admissão 

como correta desta idéia de superioridade de que se valia o ofensor. A hýbris de que 

trataremos adiante, e que é sem dúvida das condutas mais deletérias na sociedade ática 

antiga, consiste justamente nesta pretensão de com uma conduta, que não necessariamente 

será de violência física, diminuir a pessoa alvo da ofensa, desonrando-a527. 

 

Atena ressalta este dever na conversa com Telêmaco. Do ofendido esperava-se que 

restabelecesse seu prestígio e o de sua família, restaurando a honra maculada pelo ultraje 

sofrido528. A função era sempre restaurar a honra perdida e mandar uma mensagem aos 

demais de que naquela família a honra não permanecia maculada, dissuadindo pretensos 

criminosos de praticarem seus crimes em relação àquele grupo familiar, que soube manter 

a própria honra, e contra o qual é pequena a probabilidade de uma ofensa restar impune.  

  

O escudo de Aquiles demonstra que já no direito arcaico é possível ao ofendido, ou 

aos seus familiares, exercerem a vingança ou optar por uma compensação em dinheiro, 

mas não se pode obrigar o ofendido a aceitar o dinheiro. Na cena engastada no escudo por 

Hefesto dois homens estão em conflito em razão da compensação pela morte de outro 

homem. Um deles afirma ter pago todo o valor da compensação enquanto o outro se recusa 

a aceitar a compensação529. 

 

Uma passagem do livro IX da Ilíada revela ainda que não só a vingança familiar era 

comum muito antes da organização da vida grega em póleis, mas que também o uso de 

compensações em dinheiro pela morte de um parente eram freqüentes, muito embora ao 

                                                 
526 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 29. 
527 ARIST. Rh., II, ii, 1378b, 23-25. 
528 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 278. 
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ofensor restasse apenas a possibilidade da oferta, sem que fosse possível obrigar os 

familiares da vítima a aceitar tal compensação. Ájax repreende Aquiles por ser 

excessivamente orgulhoso, recusando compensação em montante elevadíssimo pela perda 

de apenas uma mulher, e, lembre-se, perda apenas temporária, quando é comum que um 

homem aceite compensação do assassino de seu irmão ou de seu filho530. Aquiles é 

repreendido pela sua inflexibilidade também por Pátroclo, segundo o qual o valor de 

Aquiles é causador de males, já prevendo efeitos destrutivos da honra exacerbada531. 

 

A repressão ao homicídio, como era de se esperar, é anterior à formação da pólis, e 

o modo pelo qual atua, embora tenha sofrido alterações ao longo do tempo, manteve um 

núcleo intacto que nos permite enxergar similaridades entre as mais antigas manifestações 

sobre ao tema e a lei de Drácon. 

 

A punição do homicida contava com o apoio de normas de um direito de ordem 

sagrada e era levada a cabo sob a forma da vingança532. Ao poder instituído cabia, não 

suprimir totalmente a vingança, mas, apenas impedir que ela fosse feita pelas próprias 

mãos dos familiares do morto, sendo transferida a um órgão judicante que inicialmente 

autorizará a vingança e posteriormente a realizará nos limites do socialmente tolerável, 

impedindo que eventuais excessos na vingança, executada de modo privado, possam 

conduzir a guerras civis.  

 

Na ausência de um poder centralizado constituído a execução da vingança ficava a 

cargo dos familiares da vítima, o que poderia envolver uma grande quantidade de pessoas 

num cenário potencialmente caótico que precisava contar com regulamentação normativa, 

sob pena de prejudicar a convivência. 

 

Este direito de vingar não contava, inicialmente com qualquer limitação por parte 

do poder instituído. Percebe-se uma posterior alternativa à vingança, que era a oferta de 

uma composição  por meio da qual os familiares do ofendido abriam mão da vingança. Tal 

compensação era apenas uma opção pra a família do ofendido, destacando que a intenção 

primeira é mesmo vingar. 

                                                 
530 HOM. Il., IX, 628-633. 
531 HOM. Il., XVI, 28-32. 
532 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 257. 
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É provável que num primeiro momento a composição se desse por meio de 

arbitragem voluntária, porém, num segundo momento adota-se a arbitragem como 

obrigatória. A vingança permanece, mas, para exercê-la é necessária uma espécie de 

autorização da corte, só então levando a cabo a reparação da honra pela retaliação ao 

assassino533. Trata-se de um abrandamento do antigo costume de vingar o morto, mas, não 

de uma supressão deste direito à vingança.  

 

Em Homero a passagem referente ao escudo de Aquiles já demonstra uma espécie 

de pedido de autorização de uma das partes para fazer uso da vingança. Os litigantes 

aproximam-se da assembléia ansiosos por ganhar uma decisão favorável534. A procura de 

uma corte pra resolver o assunto é indício de que já havia a necessidade de um terceiro 

neutro para a dicção do direito. Os familiares da vítima desejam exercer a vingança sobre o 

ofensor, este por sua vez alega que houve uma composição que já foi paga. Os familiares 

então vão até a corte para que ela possa autorizá-los a agir. Não há uma busca ao tribunal 

para que este possa decidir a questão de modo não violento, mas, há como que um pedido 

de licença para o exercício de seus direitos por mão própria535, o que por si só freia uma 

possível escalada da violência. 

 

Tendo como data provável para redação dos poemas homéricos algum ponto no 

tempo entre os séculos IX e VIII a.C.536 têm-se ao menos um período de 200 ou 300 anos 

de vigência de um sistema de vingança privada autorizada por uma corte. Antes dela a 

vingança privada levada a cabo sem qualquer tipo de autorização prévia parece ser a regra 

e, depois de tal fase intermediária de autorização para vingar por si mesmo, temos em 621 

a.C. o sistema instituído por Drácon. 

 

Se o quadro de Atenas à época do arcontado de Sólon, é de selvageria quase 

absoluta, não há razão para se acreditar que um pouco mais do que um quarto de século 

antes de Sólon, à época da legislação de Drácon, encontrássemos algo diferente.  Daí 

                                                 
533 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 278. 
534 HOM. Il., XVIII, 497-500. 
535 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 71. 
536 PONTANI, Filippo Maria, Letteratura Greca – Disegno Storico, Firenze, Casa Editrice G. D´Ana, 1964, 
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porque a necessidade urgente de uma lei que desse combate ao grave problema social da 

retaliação por crimes de homicídio. 

 

Vejamos as características desta lei para que possamos perceber que ela não foi 

uma completa inovação, mas, apenas um modo inteligente de direcionar a vingança de um 

âmbito exclusiva ou principalmente privado para um que fosse público, onde a vingança e 

as disputas por restabelecimento de status e honra não conduzissem ao completo 

esgarçamento do tecido social. 

 

A lei de Drácon sobre o homicídio faz parte da mais antiga ordenação jurídica 

ateniense de que se tem notícia537 e sua edição data de 621 a.C., muito embora tenha sido 

recopiada posteriormente no final do século V a.C., mais precisamente no período que vai 

de 410 a.C até cerca de 404 a.C. Aristóteles, porém, afirma que as leis de Drácon foram 

inseridas numa constituição preexistente e que nada há de notável em suas leis exceto a 

severidade das penas538. 

 

O fato é que tendo a norma em grande apreço e preocupados com a crescente 

ocorrência de antinomias e a freqüência com que tais antinomias eram suscitadas em juízo, 

os atenienses criaram um grupo específico de trabalho destinado a recompilar toda a 

legislação ateniense, republicando-a.   

 

Em 410 um grupo foi indicado para fazer inscrever em pedra as leis atenienses 

vigentes539. A lei de Drácon sobre o homicídio foi incluída em tal republicação geral onde, 

diz-se, foi a primeira a ser recopiada. Parte das disposições desta lei sobre o homicídio já 

eram conhecidas dos estudiosos contemporâneos em razão de citações de seu conteúdo 

encontradas nos discursos de Demóstenes, em especial em seu discurso contra 

Macartato540. O texto da lei foi posteriormente descoberto numa estela de mármore em 

                                                 
537 ARIST. Ath. Pol., IV, 1. 
538 ARIST. Pol., II, ix, 1274b, 15-18. 
539 VOLONAKI, Eleni, The Re-Publication of the Athenian Laws in the Last Decade of the Fifth Century 
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Lettere Economia Diritto, 2001, pg. 140. 
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escavações realizadas em 1843 em Atenas541 e pode ser encontrado em  obras de referência 

epigráfica542.  

 

A lei de Drácon apresenta avanços, mas, sob muitos pontos, se atém à tradição. 

Uma das características arcaicas do trato jurídico do homicídio é mantida na lei de Drácon. 

Trata-se da solidariedade familiar. Uma ofensa feita a um membro da família é ao mesmo 

tempo uma diminuição da honra de todos os seus membros, autorizando a vingança dos 

familiares. 

 

Michael Gagarin ao tratar dos motivos pelos quais Drácon escreveu sua lei sobre 

homicídio divide-a em três seções543: uma primeira de cunho substantivo, uma segunda de 

caráter processual e uma terceira e última resgatada de uma citação encontrada em 

Demóstenes544 onde se cuida de casos que poderíamos chamar hoje de legítima defesa, 

totalizando treze diferentes dispositivos.  

 

Na primeira seção da lei o primeiro e o segundo dispositivos repetem normas que já 

eram comuns em Homero545. A prática de auto-exílio do homicida, mesmo quando 

cometido involuntariamente, aparece na Ilíada, bem como há em outros relatos, que não o 

de Drácon, notícias de punição do cúmplice juntamente com o executor do assassinato. 

Pátroclo fora ele mesmo um homicida na modalidade involuntária546. Quando jovem 

matara o filho de Anfidamante  por conta de um acesso de raiva em razão do jogo de 

dados547. Por isso foi mandado para longe de sua terra natal, para ser criado por Peleu, pai 

de Aquiles, dando origem à amizade entre os dois guerreiros, que motivou a segunda parte 

da Ilíada focada na vingança. Causa estranheza que o homicídio por acesso de raiva possa 

ser tido como involuntário. Tanto este quanto o voluntário atraíam sobre si a represália e a 

vingança da família do ofendido548 mas há diferenças de cunho moral entre os dois. 

 

                                                 
541 A estela contendo a republicação da lei encontra-se no Museu Nacional Epigráfico de Atenas – 
inventariado sob o nº EM6602. 
542 Inscriptiones Graecae, IG, I3, 104. – versão digital - Packard Humanities Institute, 
(http://epigraphy.packhum.org/inscriptions /main). 
543 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, 1ª ed., New York, Cambridge University Press, 2008, pg. 96. 
544 DEMOSTHENES, Against Aristocrates, 60, Loeb Classical Library, vol. 299 da coleção, volume III da 
obra de Demóstenes, 1ª ed.  de 1935, Cambridge, Harvard University Press, 2006, pgs. 252/253. 
545 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, 1ª ed., New York, Cambridge University Press, 2008, pg. 96. 
546 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 292. 
547 HOM. Il., XXIII, 86. 
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 A terceira disposição do texto da lei de Drácon sobre o homicídio faz menção à 

possibilidade de reconciliação entre o assassino e os familiares da vítima. Porém, a 

dificuldade para reconciliar é elevada uma vez que é preciso obter um acordo com o pai, o 

irmão ou com os filhos da vítima, acrescentando ainda, que a oposição de apenas um deles 

é suficiente para impedir a reconciliação e a restituição de honra pelo pagamento em 

dinheiro.  

 

Mesmo no último quarto do século VII a.C., quando a lei de Drácon foi criada, ou 

ainda na última década do século V a.C., quando foi recompilada em Atenas, não existe 

uma forma de impedir os parentes da vítima de levar adiante sua vingança, não sendo para 

eles obrigatório aceitar a recomposição e bastando o descontentamento de um dos parentes 

mais próximos para inviabilizar a recomposição da honra, ainda que todos os demais 

desejassem a reconciliação. 

 

A disposição número 4 da lei de Drácon reforça o papel da família na persecução 

do homicida, delegando ao primo a tarefa de perseguir o homicida em juízo, enquanto a 

disposição de número cinco delega tal tarefa, na completa ausência de familiares, aos 

membros da mesma frátria da vítima. Tanto a reconciliação com a família mais próxima da 

vítima quanto a delegação para um familiar mais distante, são reafirmações de uma pratica 

costumeira derivada da vingança privada envolvendo a solidariedade familiar. Harrison 

fala em responsabilidade pela vingança a ser assumida pelos familiares da vítima dispostos 

numa ordem de prioridades549.  

 

Esta primeira seção, de cunho substantivo não inova muito, podendo-se talvez 

compreender a avaliação da legislação draconiana por Aristóteles como sendo de pouca 

novidade. O quadro muda de figura quando passamos à segunda seção, de natureza 

processual. Nesta segunda seção Drácon está criando direito550 e com um intuito que nos 

interessa. Conter a vingança privada e domar esta consequência direta de uma sociedade 

que deposita enorme interesse na honra. 
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Segundo Gagarin o fato de que as leis e códigos da antiguidade grega dêem 

destaque em seus textos para normas processuais, seja iniciando seu texto por tais 

normas551 como no caso do Grande Código de Gortina, ou ainda detalhando as disposições 

processuais mais do que o fazem com disposições de cunho substantivo552 é indício de que 

o processo possuía na Antiguidade, ao menos nas normas mais antigas, um status mais 

elevado do que aquele que geralmente lhe é atribuído553.  

 

E porque deveriam conter normas processuais claras os códigos e leis da 

Antiguidade? Porque na ausência de um poder policial permanentemente constituído554, e 

na ausência de instituições judiciárias absolutamente seguras, eram estes mesmos 

particulares os responsáveis pela execução das sentenças. 

 

Daí porque, se o desejo é substituir a vingança privada, na qual a violência física é 

diretamente exercida pelos familiares da vítima, por uma forma de vingança privada 

exercida pela família da vítima com o consentimento do estado e onde tal família não 

exerce diretamente a violência física sobre o acusado, que se submete ao processo fixado 

em lei, então as normas devem ser suficientemente claras para comunicar-se com os 

membros das famílias que eram os executores das leis. 

 

A tese central da obra de Gagarin acerca da redação das leis gregas antigas é  de 

que desde o princípio de sua atividade legislativa os gregos costumavam redigir grandes 

quantidades de normas com o intento de fazer suas leis acessíveis a um maior número de 

membros da comunidade, enquanto outras culturas redigiam tais leis para fins de 

propaganda da autoridade dos líderes ou para um grupo restrito de estudiosos555. 

 

Ao mesmo tempo em que redigiam suas leis os gregos faziam pouco uso de escrita 

para registro dos procedimentos legais, evitando que o processo se tornasse 

excessivamente técnico e evitando o surgimento de diversas profissões jurídicas tão 

comuns na cultura alhures556.  
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À parte a afirmação de que cidadãos atenienses não necessitavam da assistência de 

profissionais do direito para ter acesso à lei, o que nos parece um exagero diante da vasta 

gama de discursos jurídicos que nos foram legados por logógrafos profissionais, bem como 

diante da valorizada tradição do ensino retórico representado pela escola sofística e pelos 

cultores da retórica557, o restante da tese de Gagarin dá suporte à idéia de que a lei de 

Drácon tinha como fim evitar o caos que a vingança privada causava. 

 

Na segunda seção da lei, Drácon dispõe sobre o modo como deve ser processada a 

persecução penal ao assassino. Ele especifica quais familiares são ativamente legitimados a 

perseguir em juízo o ofensor e em seguida dispõe sobre o cerne do problema, uma vez que 

o acusado passaria, a partir da proclamação de sua acusação pelos familiares da vítima, a 

contar com a proteção da pólis, que lhe garantiria a integridade física caso ele fosse 

submetido a julgamento. Uma vez condenado e determinado o exílio do assassino também 

no exílio a ele era dada proteção de modo que, se ele respeitasse os limites a ele impostos 

pela lei ateniense, sua vida seria garantida por uma disposição que punia alguém que o 

matasse, como se tal pessoa houvesse matado um cidadão ateniense comum558. 

 

As disposições normativas cumpriram um papel fundamental. Impediram que as 

próprias famílias levassem a cabo sua vingança feita com sangue e por meio de uma 

execução que era realizada com o apoio físico dos familiares. 

 

À época de Drácon já se fazia necessário controlar a competitividade exacerbada 

combinada com a intolerância a ofensas que marcava a sociedade ática, como uma herança 

indesejada de um passado sólido de culto à honra e de insubmissão. 

 

 Drácon legislou de modo conservador em matéria substantiva, talvez porque 

pressentisse que qualquer tentativa de convencer os destinatários da lei de que a busca da 

retribuição e recomposição da honra eram riscos que as leis deveriam evitar, seria 

inaceitável para o habitante mediano da ática de então. 
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A saída foi dispor sobre o modo de processamento da causa, com concentração de 

meios coercitivos sobre o Estado, como meio de manter vivo o dever e o direito dos 

familiares da vítima de vingarem a morte do familiar, recompondo a honra abalada, ao 

mesmo tempo em que reduz as chances de um abuso na vingança privada ir além da 

recomposição da honra perdida, e passando ela mesma a ser um excesso com potencial 

desagregador. 

 

Como fazer isso por meio de uma lei? Inovando sobre o processo e fazendo com 

que a lei fosse levada ao conhecimento do maior número possível de famílias e pessoas, 

uma vez que eram elas que deveriam ficar cientes de que agir segundo o costume de auto-

execução da vingança era, a partir de então, um erro e uma ilegalidade. 

 

Mais uma vez aqui a poesia nos esclarece a questão. O que hoje se poderia 

denominar de uma execução civil ou penal dependia imensamente do apoio que uma 

família, no amplo sentido que o termo possui, poderia oferecer em forma de meios 

materiais de execução e cumprimento de uma sentença. 

 

O tratamento normal que o homicida recebe nos poemas homéricos é o de exilar-se 

como meio de evitar a perseguição e as ameaças dos parentes da vítima559. Duas exceções 

apontadas por Gagarin são eloquentes demonstrações da falta de meios públicos de 

execução da pena.  

 

Quando narra o episódio em que os pretendentes são submetidos à prova por meio 

do arco de Odisseu, Homero relata como tal arco veio a ser do rei de Ítaca560, tratando 

então do episódio em que Héracles mata Iphitus sem sofrer pena alguma por isso. A razão 

de tal impunidade reside no fato de ser a vítima um estrangeiro que não tem família capaz 

de levar a cabo para ele a merecida vingança561. 

 

                                                 
559 GAGARIN, Michael, Early Greek Law, 1ª ed., Berkeley, University of California Press, 1989, p. 14. 
560 HOM. Od., XXI, 31. 
561 GAGARIN, Michael, Early Greek Law, 1ª ed., Berkeley, University of California Press, 1989, p. 14. 
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Outro exemplo é o de Édipo que continuou a reger Tebas mesmo depois de se ter 

tornado público que ele era o assassino do próprio pai562. Sem parentes vivos do pai para 

levar adiante a devida vingança Édipo ficou impune. 

  

Alguém sem família é alguém sem direitos uma vez que sem meios de executar 

qualquer tipo de vingança contra o ofensor. A previsão de uma norma que punia com a 

atimía total e vitalícia um cidadão que fosse condenado por maus tratos aos seus pais563 

gonewn kakèsewj (goneon kakóseos) é, sem dúvida, um sinal da percepção desta 

realidade jurídica. Andocides nos presenteia com uma vasta lista de possíveis tipos de 

atimía e dentre eles está presente o caso daquele que maltrata os próprios pais564. 

 

Aquele que age de modo a desfazer sua família e que enfraquece o próprio oikos 

está ao mesmo tempo roubando de si mesmo a possibilidade de fazer valer seus direitos, 

fazendo da atimía quase que uma consequência natural de seus atos. O que o legislador fez 

no caso da atimía foi apenas acelerar um processo que, a depender da conduta do 

condenado, decorreria naturalmente pelo decurso do prazo combinado pela reiterada 

conduta de desrespeito dos pais e de enfraquecimento do oikos. 

 

Inexistia um corpo policial permanente que pudesse servir como instrumento de 

execução de direitos já reconhecidos por uma corte formada segundo a norma vigente. 

Andocides ao relatar a reação dos magistrados atenienses, quando às vésperas da saída da 

frota atenienses para a Sicília deu-se o episódio da mutilação da Hérmias565, diz terem os 

mesmos dado ordens para que os generais arregimentassem cidadãos residentes na Ática 

para armarem-se e rumarem para a ágora, num esforço para garantia a captura dos 

pretensos culpados. O corpo policial era formado ad hoc, evidenciando a inexistência de 

um corpo permanente. A pólis não possuía uma polícia566 à sua disposição, e tal ausência 

fortalecia a influência da força bruta de origem privada a cargo de poderosas famílias.  

 

                                                 
562 HOM. Od., XI, 273. 
563 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 78. 
564 AND. de myst., 75. 
565 AND. de myst., 75. 
566 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, 1ª ed., reimpressão de 2001, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, pg. 18. 
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Antes de Drácon cabia aos familiares da vítima iniciar a persecução do homicida e 

executar a punição567, pois não havia magistrado que pudesse compelir o acusado a exilar-

se, e mesmo no período helenístico o procedimento dependia da participação de cidadãos. 

As cidades-estado não possuíam uma instituição tal como um corpo policial que pudesse 

levar a cabo a execução dos julgados, recaindo a execução na vingança feita por 

particulares568. A inovação da lei de Drácon foi impedir a ocorrência desta execução 

privada, a não ser depois de submeter o acusado ao devido processo, garantindo neste 

ínterim a proteção do estado ao acusado e direcionando a vingança e a reaquisição da 

honra perdida para o espaço dos tribunais.  

 

Assim se manifesta Glotz acerca da importância de Drácon para o direito ateniense, 

relatando o nascimento da democracia: 

 

“Então surgiu Drácon. Um único homem soube executar 

em alguns meses a obra que, durante muitos anos, representava um 

desafio para todo um colégio. Ele deixou um nome sinistro e 

temido, por ter armado o Estado do poder judiciário; passou por 

legislador sanguinário, por ter-se dedicado a pôr fim ao 

derramamento de sangue. As guerras civis eram um encadear de 

guerras privadas em que os gene se lançavam uns contra outros 

com todas as suas forças. Para obrigar a parte lesada a dirigir-se 

aos tribunais, Drácon fixou as condições em que se devia recorrer 

à vingança ou à conciliação.”569 

 

Segundo o mesmo historiador, os ódios entre os gene e demoi, só a muito custo se 

aplacavam sob a autoridade do poder público. 

 

Como a mudança legislativa de Drácon não estava na descrição dos delitos ou na 

relação das penas, mas sim no modo de processamento, era necessário que tais novidades 

fossem levadas ao conhecimento de quem executava as vinganças, ou restabelecimento de 

honras feridas: os particulares e seus familiares. 

                                                 
567 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, 1ª ed., New York, Cambridge University Press, 2008, pg. 103. 
568 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, pg. 104. 
569 GLOTZ, Gustave, A Cidade Grega, 1ª ed., São Paulo, DIFEL, 1980, pg. 101. 
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Segundo Michael Gagarin foi exatamente este o intuito dos primeiros legisladores 

áticos quando puseram por escrito suas leis, dentre os quais se destaca Drácon. Desejavam 

facilitar a consulta à lei para que a mesma pudesse ser do conhecimento daqueles que 

efetivamente executavam as decisões e faziam valer o direito declarado pelos tribunais. 

 

Desejoso de conter ou domar o subproduto mais perigoso da honra, a vingança, 

Drácon teve de limitar a autotutela, e para tal teve de inovar no campo processual e 

facilitar o acesso à legislação para garantir que todo cidadão, um executor em potencial, 

pudesse estar a par da novidade da lei. 

 

O modo como eram escritas as leis e a vontade de fazer com que fossem 

efetivamente lidas e compreendidas por seus usuários, e não somente pelos responsáveis 

pela aplicação do direito, nos parece uma característica não apenas necessária numa 

sociedade como a ateniense, onde havia um grande número de cidadãos que poderia vir a 

ocupar uma magistratura responsável pela aplicação das leis, mas demonstra ainda que 

eram os particulares que deveriam ter acesso às leis de Drácon, especialmente inovadoras 

na seara processual, uma vez que mesmo na condição de particulares era a eles que cabia a 

execução dos julgados. 

 

Mesmo no regime censitário de Sólon, onde a distribuição de prerrogativas e cargos 

entre os cidadãos dava-se pela quantidade de grãos que poderiam fornecer na conhecida 

divisão social em quatro classes570, o número de pertencentes às classes mais elevadas era 

maior do que o número de súditos aptos a ocupar uma posição de juiz numa sociedade tal 

como as monarquias do oriente próximo, justificando a necessidade de que as leis se 

fizessem claras, e fossem afixadas em local a todos acessível.  

 

Características físicas do suporte em que as primeiras leis gregas foram escritas nos 

permitem notar o intuito de facilitar a leitura para o cidadão em geral. A lei era feita para 

ser lida por outras pessoas e não apenas inserida numa estela para servir de símbolo de 

poder do rei ou da autoridade legiferante571. São encontradas nalgumas inscrições símbolos 

destinados a facilitar a separação de palavras tais como linhas verticais ou pontos, 

                                                 
570 ARIST. Ath. Pol., VII, 3. 
571 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, 1ª ed., New York, Cambridge University Press, 2008, pg. 40. 
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sugerindo que ao fazer inscrever as leis havia a preocupação de tornar os textos fáceis de 

serem lidos, mesmo por um público cujas habilidades de leitura fossem rudimentares572. 

 

Só deste modo o conhecimento do modo correto pelo qual se deveriam processar os 

casos de homicídio seria levado ao conhecimento daqueles que tradicionalmente 

executavam a vingança, os próprios familiares da vítima. Desta forma se fez com que as 

pessoas soubessem que a continuidade do procedimento tradicional estaria dali em diante 

em desacordo com a lei, caso a pena ao ofensor não fosse antes arbitrada por uma corte, 

devidamente constituída para tanto. 

 

A lei de Drácon previa também meios eficientes de evitar burlas às suas 

disposições. Caso fosse o condenado enviado para o exílio seria bastante simples aos 

familiares executarem sua vingança fora dos limites da pólis. O legislador previu então, na 

décima e décima primeira disposições da lei, que caso o ofensor fosse levado ao exílio e, 

contanto que respeitasse as proibições a ele impostas de não frequentar certos lugares, se 

fosse ele morto, o novo assassino seria tratado e processado tal como um homicida que 

houvesse matado um cidadão ateniense. 

 

Há aqui uma clara alteração do padrão anterior e um passo adiante em termos de 

prevenção à guerra civil que sempre se põe à espreita quando a escala da vingança atinge 

áreas mais abrangentes. Noutros casos a pena seria mesmo a morte do ofensor, não 

havendo aí grande inovação e mantendo-se vivo o direito dos familiares da vítima de 

vingar, não sendo raro que o homicida condenado se auto-exilasse como meio de fugir à 

pena de morte573.   

 

A existência de um corpo de magistrados destinado a executar as penas em caso de 

ações públicas, denominados de os Onze é o sinal de que a execução privada perderia 

espaço e com ela a vingança sem limites, frequente no modo tradicional de lidar com o 

homicídio. 

 

                                                 
572 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, 1ª ed., New York, Cambridge University Press, 2008, pg. 48. 
573 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1998, 
pg. 186. 
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Em casos de execução de julgados de confisco de bens, por exemplo, não raro o 

interessado na punição inventariava os bens do condenado a serem confiscados, ou até 

mesmo os membros de seu demos se incumbiam desta tarefa. Só em casos excepcionais 

eram designados oficiais da pólis para levar a cabo a execução do julgado574. Em casos de 

imposição de multa a ser paga pelo réu, ao autor da ação cabia tomar medidas tais como a 

de inscrever o nome do devedor em listas públicas, para que os valores fossem pagos575.  

 

Em casos de natureza privada a autotutela era a regra576, chegando-se antes das 

reformas de Sólon a ser permitida a execução privada sobre a propriedade do condenado 

bem como sobre sua pessoa, reduzida então à servidão, apresentando a execução, mesmo 

em período clássico, evidentes características da velha concepção de vingança de que 

tratamos aqui577.  

 

Para a punição do homicídio a parcela de satisfação pessoal que a retribuição obtida 

com a vingança traz àquele que a executa não fora de modo algum retirada do 

ordenamento jurídico. Muito embora à existência de magistrados como os Onze em Atenas 

tivesse sido instituída com o fim de dar cumprimento às decisões contra criminosos 

comuns578, bem como guardar os prisioneiros579, a julgar pelo testemunho de Aristóteles 

coube a Sólon organizar o modo de exercício destas magistraturas580, vale dizer, tais 

magistrados tiveram suas atribuições organizadas um quarto de século depois da legislação 

de Drácon, o que faz com que antes disto, caso o cargo existisse, sua atuação não fosse a 

mesma da época posterior.  

 

Quando da execução da pena de morte contra o homicida julgado culpado, o autor 

da ação, muito embora não executasse com as próprias mãos o condenado, tinha o direito 

de estar presente na hora em que os magistrados dessem cumprimento à pena de morte581. 

 

                                                 
574 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1998, 
pg. 186. 
575 DEMOSTHENES, Against Boeotus, 15, Loeb Classical Library, vol. 318, 1ª ed.  1936, Cambridge, 
Harvard University Press, pgs. 458/459. 
576 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1998, 
pg. 187. 
577 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, pg. 187. 
578 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, pg. 17. 
579 ARIST. Ath. Pol., LII, 1. 
580 ARIST. Ath. Pol., VII, 3. 
581 DEM. c. Aristocr., 69. 
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A execução por conta dos particulares era tão comum em casos de natureza privada 

que a resistência do devedor em permitir o credor de satisfazer o seu crédito por ato 

próprio sujeitava tal devedor à d…kh ™xoulÁj  (díke exoules), ação em que uma multa era 

fixada em valor equivalente ao do objeto em disputa e paga ao estado por ter o devedor 

criado obstáculo a uma execução levada a cabo pelo próprio autor da ação originária582. 

 

Acima comentamos diferenças entre ações públicas e privadas. Cumpre então dizer 

que mesmo a diferenciação entre a ação pública graphé, e a privada díke em Atenas, que 

apresenta uma aparente anomalia de critérios de classificação, pode ser melhor 

compreendida pela introdução da honra, e da correspondente reparação da mesma pela 

vingança, na análise dos fatos. 

 

Uma das tentativas de definir os limites entre uma ação privada e uma pública foi a 

de atribuir à primeira o processamento de condutas de natureza civil e à segunda as de 

natureza penal583. A divisão é artificial e dentre as inúmeras dificuldades apresentadas 

destaca-se que não é fácil distinguir a noção de crime dentro das normas atenienses. 

Biscardi em sua classificação das ações atém-se ao interesse protegido, mas, reconhece que 

há incongruências que não se encaixam bem na classificação584. 

 

A diferença mais evidente entre uma graphé e uma díke é processual. Quando se 

trata de quem tem a legitimidade para agir temos de um lado a graphé, que poderia ser 

ajuizada por qualquer pessoa qualificada a estar em juízo, enquanto que a díke somente 

poderia ser ajuizada pela vítima, ou por seu senhor em caso de um escravo. 

 

A anomalia é justamente relativa aos casos de homicídio. Sendo o homicídio o 

crime por excelência em qualquer sociedade que se procure analisar, era de se esperar que 

fosse perseguido por meio de ação pública, pois, o interesse é segurança no que há de mais 

fundamental. Além disto, pretender que a própria vítima fosse a única legitimada agir é um 

contra-senso lógico que faria com que salvo casos de tentativas de homicídio todo e 

qualquer assassinato restasse impune. 

 

                                                 
582 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1998, 
pg. 189. 
583 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, pg. 77. 
584 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 256. 
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Seguindo-se qualquer uma das classificações, seja o interesse protegido: público e 

não privado; seja a divisão entre esfera civil e criminal, ou ainda, adotando o critério da 

legitimidade para agir, tudo levaria a crer que o homicídio deveria ser processado por uma 

ação pública, uma graphé, mas, no entanto, o trato dos casos de homicídio era dado por 

meio de uma ação privada, a díke phónou585.  

 

Biscardi explica esta anomalia recorrendo à existência de uma pluralidade de 

direitos superpostos em Atenas, direito sagrado, familiar marítimo, referindo-se à 

persecução do homicida como parte do direito sagrado à vingança que tem a família da 

vítima, cabendo ao Estado apenas limitar e disciplinar tal direito e não suprimi-lo586. 

 

Harrison também ressalta a qualidade sui generis da repressão ao homicídio por 

ação privada , mas, não oferece nenhuma explicação para o fenômeno587. 

 

A nosso ver Biscardi aproximou-se da resposta correta. Ainda que, no caso do 

homicídio a ação fosse de cunho privado é preciso lembrar que, após a lei de Drácon 

Atenas legislou sobre o tema, mesmo que a todo custo se tenha evitado reconhecer a 

introdução de mudanças ao regime instituído por Drácon. Diversos institutos processuais 

foram criados de modo a diminuir as chances de um homicida ver-se livre da persecução 

penal.  

 

Em caso de os familiares da vítima negligenciarem, mais do que um direito de 

perseguir o homicida, um verdadeiro dever de fazê-lo, qualquer cidadão poderia valer-se 

das denominadas ações públicas extraordinárias, a saber a ¢pagwg» (apagogé), a œndeixij 

(éndeixis) e a ™f»ghsij (efégesis)588. Tais medidas agiam como ações penais públicas 

subsidiárias da ação privada, respeitando-se alguns requisitos. Inverte-se algo comum em 

diversos ordenamentos contemporâneos onde a ação penal privada é subsidiária da pública 

como modo de evitar a desídia dos magistrados. A prevalência da esfera privada sobre a 

pública confirma-se nesta forma de legitimidade subsidiária para agir, bem como o 

nascimento destes institutos mostra a consolidação da esfera pública. 

                                                 
585 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 257. 
586 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, pg. 257. 
587 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1998, 
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184

 

Veja que mesmo depois da introdução de tais novidades, a ação contra o homicida 

continuou a ser uma ação privada. Aqui aplicação da honra como critério hermenêutico 

mostra-se útil, pois é em razão dela que se pode compreender esta incongruência 

normativa. A razão de tal continuidade do uso de ação privada é o fato de que a persecução 

do homicida era um direito e um dever da família do morto, com o qual se pretendia vingar 

a vítima, restabelecendo-lhe a honra. Devia-se evitar que a pólis interferisse nesta 

retribuição tão desejada pela família da vítima. A pólis assevera que há o dever de vingar, 

tanto que na inércia da família do ofendido, tem meios de perseguir o assassino589, mas, 

prefere deixar para o particular o privilégio de obter sua reparação e cumprir seu dever 

perseguindo e punindo o assassino, com inegável satisfação pessoal ao fazê-lo. Vingar e 

restabelecer a honra são necessários, mas, não se pode tirar da família do ofendido o prazer 

da obtenção em juízo da vingança devida. A pólis então dava um passo atrás e permitia ao 

particular levar a cabo a acusação, ajuizando ação privada contra o homicida, mas não 

descurava de tomar as medidas públicas necessária à garantia da punição do ofensor caso o 

particular nada fizesse. 

 

Em deferência ao direito familiar de vingar o morto, abria-se espaço para uma díke 

phónou, ressaltando  que vingar é um direito e uma satisfação aos familiares da vítima, e só 

em caso de falta de medida eficaz a pólis faria alguma coisa590. Deste modo, a ação contra 

o homicida permanece uma díke em deferência ao direito/dever que tem a família da vítima 

de obter sua vingança e restabelecer a honrada família. 

 

Pode-se dizer então que depois da lei de Drácon não houve uma supressão da 

vingança, mas um direcionamento desta, a ser daí pra frente buscada em juízo e não por 

meio da autotutela. 

 

Depois de Drácon o direito/dever de vingar permanece vivo, atestando que a 

intenção da lei contra o homicídio não era colocar fim a uma prática tão arraigada nos 

valores gregos e tão intimamente relacionada com a necessidade de restabelecimento da 

honra. Fosse essa a intenção de Drácon e teria provavelmente fracassado. Sem procurar 

                                                 
589 VOLONAKI, Eleni, “Apagoge” in homicide cases, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico, vol. 3, Milão, 2000,  p. 153. 
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alterar os valores da sociedade, sem pretender que de sua lei em diante as disputas para o 

restabelecimento da honra fossem esquecidas, disseminando-se a idéia de perdão, Drácon, 

inteligentemente, direcionou por meio de normas processuais o modo como a reparação da 

honra seria levada a termo, garantindo a integridade do acusado, ao menos enquanto 

apenas acusado, mantendo o direito à vingança, ao mesmo tempo em que evitava a eclosão 

de violentas disputas que poderiam por em risco a existência da pólis. conter a vingança 

privada591, sem suprimi-la de todo, eis o efeito da lei de Drácon. Se a valorização da honra 

fez da Ática uma terra propícia à vingança, Drácon fez da vingança uma prática alinhada 

com valores herdados do período arcaico sem com isso arriscar a permanência da pólis. 

 

Ajuizar uma ação ainda será visto como uma forma de vingar até pelo menos o 

século IV a.C.. A vingança não desapareceu, foi apenas transportada pra dentro dos 

tribunais. A permanência da idéia de vingar, mesmo em juízo, confirma que a honra 

herdada dos poemas homéricos acompanhou os gregos ao longo de toda a sua história de 

vida política independente. Vingar-se era um ato lícito e constituía um dever da corte 

ajudar o autor a restabelecer sua honra. 

 

A tarefa do vingar é abertamente lembrada como um dever do tribunal. Há bastante 

material sobre isto nos discursos dos oradores áticos que compõem o cânone dos dez mais 

importantes, a atestar a vingança e a recomposição da honra da vítima como um dever da 

corte, senão sua função principal. Vejamos alguns exemplos de modo que possamos 

afirmar com segurança que os valores e práticas que acima descrevemos como sendo das 

mais antigas de que se tem notícia na antiguidade ática, anteriores ao século VIII a.C., 

passaram por Drácon no século VII a.C., foram preservados pela legislação de Sólon no 

século VI a.C., e atravessaram toda época clássica de Atenas até serem vistas com bastante 

freqüência dentre os argumentos mais comumente usados pelos oradores áticos durante os 

séculos V a.C e IV a.C.   

 

 Antífon escreveu um discurso para a persecução de uma madrasta que por meio de 

uma escrava envenenara o marido e atingira também um amigo do marido que com ele 

partilhara a mesa. Este amigo, que não morrera instantaneamente, encarregou o filho de, 
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como um pedido de última vontade, vingar a morte do pai processando a mulher. Este 

filho, dirigindo-se ao tribunal, afirma: 

  

“σκέψασθε οὖν ὅσῳ δικαιότερα ὑμῶν δεήσομαι ἐγὼ ἢ ὁ 

ἀδελφός. ἐγὼ μέν γε τῷ τεθνεῶτι ὑμᾶς κελεύω καὶ τῷ 

ἠδικημένῳ τὸν ἀΐδιον χρόνον τιμωροὺς γενέσθαι: οὗτος δὲ 

τοῦ μὲν τεθνεῶτος πέρι οὐδὲν ὑμᾶς αἰτήσεται, ὃς ἄξιος καὶ 

ἐλέου καὶ βοηθείας καὶ τιμωρίας παρ᾽ ὑμῶν τυχεῖν, ἀθέως 

καὶ ἀκλεῶς πρὸ τῆς εἱμαρμένης ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν τὸν 

βίον ἐκλιπών, ὑπὲρ δὲ τῆς ἀποκτεινάσης δεήσεται ἀθέμιτα καὶ ἀνόσια 

καὶ ἀτέλεστα καὶ ἀνήκουστα καὶ θεοῖς καὶ ὑμῖν, δεόμενος 

ὑμῶν μὴ τιμωρῆσαι ἃ αὐτὴ ἑαυτὴν οὐκ ἔπεισε μὴ κακοτεχνῆσαι. 

 

Atentem para a justiça de meu pedido comparado ao de meu irmão. Peço a 

vocês que de uma vez por todas vinguem aquele que fora indevidamente morto; 

mas meu irmão nada pedirá pelo morto, ainda que tenha direito à sua piedade, 

sua ajuda, e à sua vingança, (…)”592 

 

O orador dirige um pedido a seus juízes sublinhando a justiça de tal pedido. O 

pedido é o de que o tribunal faça vingança. A partir do momento em que uma parte dirige-

se a um conjunto de juízes com a evidente intenção de convencê-los, é difícil crer que o 

orador se porá a contrariar abertamente os valores de tais juízes. Desta feita, se o orador 

pede aos juízes que vinguem a morte do pai, é de se supor que encarar o exercício da 

vingança como tarefa dos juízes é corriqueiro no século IV a.C.  

 

Pedir ao tribunal a realização da vingança, longe de ser um atestado de má índole 

ou um complicador da situação do orador, é um pedido de realização concreta da justiça. A 

completa falta de oposição entre vingança e justiça fica evidente na afirmação feita diante 

dos juízes de que há para a vítima um direito à vingança.  

 

                                                 
592 ANTIPHON, Prosecution of the Stepmother for Poisoning, 21, Loeb Classical Library, vol. 308, Minor 
Attic Orators, vol. I , 2ª ed, de 1941, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 26/27. 
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O autor da ação contra a responsável pelo envenenamento assim descreve seus 

desígnios ao mover a ação: 

 

“καὶ ἐγὼ μὲν ἐπεξέρχομαι λέγων, ἵνα δῷ δίκην ὧν 

ἠδίκηκε καὶ τιμωρήσω τῷ τε πατρὶ τῷ ἡμετέρῳ καὶ τοῖς 

νόμοις τοῖς ὑμετέροις: ταύτῃ καὶ ἄξιόν μοι βοηθῆσαι ὑμᾶς 

ἅπαντας, εἰ ἀληθῆ λέγω: οὗτος δὲ τἀναντία, ὅπως ἡ τοὺς 

νόμους παριδοῦσα μὴ δῷ δίκην ὧν ἠδίκηκε, ταύτῃ βοηθὸς 

καθέστηκε. 

 

Processo para me assegurar que ela pague pelo crime e para vingar meu pai e 

as leis.”593 

 

Assim como é dever do ofendido ou de seus familiares restabelecer a honra 

ameaçada pelo ato ilícito do ofensor, também os cidadãos, ao exercerem as magistraturas 

dedicadas à dicção do direito, devem vingar as leis, menosprezadas pelos atos ilícitos sub 

judice. 

 

A imposição de uma pena à responsável pelo envenenamento, ainda que de morte, é 

descrita pelo orador como a mais justa das recompensas, ao mesmo tempo em que é uma 

forma de agir com o declarado fim de vingar. 

 

Em sua primeira tetralogia Antífon descreve a determinação de um ofensor que 

remonta ao tipo de problema com que Drácon teve de lidar. O ofensor considera uma troca 

vantajosa vir a perder uma ação judicial contra si movida desde que consiga vingar uma 

ofensa anterior, classificando de covarde aquele que não vinga por medo594 e reafirmado 

para o ofendido o dever lutar pela honra595. Ao dever de vingar Antífon soma o direito596 

de fazê-lo. 

 

                                                 
593 ANTIPHON, Prosecution of the Stepmother for Poisoning, 24, Loeb Classical Library, vol. 308, Minor 
Attic Orators, vol. I , 2ª ed, de 1941, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 29/30. 
594 ANT. Prim. Tretr., I, 8. 
595 ANT. Prim. Tretr., I, 8. 
596 ANT. Prim. Tretr., I, 11. 



 

 

188

Na segunda tetralogia a proximidade entre a honra e a vingança é mais uma vez 

explicitada pelo orador quando diz, ao responder à acusação por homicídio involuntário, 

que o rapaz morto não está privado de vingança597 (¢timèrhtÒj) nem devem os juízes 

errar ao seguir os acusadores, partilhando com ele sua desgraça. Vingar é o papel dos 

juízes. Na segunda manifestação da acusação na segunda tetralogia de Antífon o orador 

dirige um apelo aos juízes: 

 

“ὦ ἄνδρες ἀνοσίων ἔργων τιµωροί, ὁσίων δὲ διαγνώµονες, µὴ παρ᾽ 

ἔργα φανερὰ ὑπὸ πονηρᾶς λόγων ἀκριβείας πεισθέντας 

ψευδῆ τὴν ἀλήθειαν τῶν πραχθέντων ἡγήσασθαι: 

 

Vós que fazeis vingança por atos incorretos e determinais onde se encontra a 

correção, não deixais, eu vos suplico, que desprezíveis sutilezas do discurso os 

induzam a desconsiderar os simples fatos e tratar o verdadeiro como falso.”598 

 

Os juízes sabem que têm o papel de vingar o ofendido e o orador se esforça por 

lembrá-los disto sempre que possível. Na verdade, privar a vítima ou seus familiares da 

vingança é uma injustiça que faz da vítima um homem privado de vingança (¢timèrhtoj), 

desonrado599.  

 

A proximidade entre o vocábulo usado para qualificar aquele privado de vingança e 

aquele outro usado para qualificar a pessoa privada de direitos nos faz concluir que não 

apenas a vingança é lícita, não apenas ela é justa, ela é em realidade a recomposição do 

esteio maior do status de homem livre e de cidadão. Sem ela o homem é reduzido à 

situação de desonra e de ausência de direitos. 

 

O termo ¢timèrhtoj é mais uma vez a palavra com que a defesa, em sua segunda 

manifestação, na segunda tetralogia, qualifica aquele que é privado de vingança. A 

passagem é, como quase a totalidade das tetralogias, brilhante. O caso posto em discussão 

é o de um homicídio culposo em que um rapaz é morto acidentalmente por um dardo 

arremessado por outro jovem  que se encontrava a treinar ginástica no mesmo local em que 

                                                 
597 ANT. Sec. Tretr., II, 11-12. 
598 ANTIPHON, Second Tetralogy, III, 3, Loeb Classical Library, vol. 308, Minor Attic Orators, vol. I , 2ª ed, 
de 1941, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 100/101. 
599 ANT. Sec. Tretr., III, 7. 
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a vítima. A acusação, mais de uma vez, argumenta que, muito embora se trate de um 

homicídio culposo, deixar de punir o assassino seria negar à vítima e a seus familiares a 

vingança que é sua por direito. A isso a defesa opõe que o rapaz, que pereceu por seu 

próprio erro, uma vez que entrou voluntariamente na área de arremesso, colocando-se na 

trajetória do dardo, puniu a si mesmo no mesmo átimo em que o ato fora cometido, uma 

vez que veio a morrer pelo erro. Como o matador, no caso a própria vítima, foi punido, o 

homicídio não ficou impune, ou nas palavras da defesa: ¢timèrhtoj600. 

 

 O fato de que o termo grego acima destacado não seja disputado pelas partes, mas 

apenas se busque demonstrar se um fato realmente ocorreu é revelador. Não há dúvida de 

que tanto acusação quanto defesa consideram a vingança como necessária e justa, bem 

como pressupõem seja um dever do tribunal realizá-la. A disputa gira em torno apenas da 

prova se isto que é necessário, vingar,  já foi feito ou se só terá lugar com a morte do 

acusado.  

 

Na terceira tetralogia, dedicada a um caso de homicídio causado por uma briga em 

suposta legítima defesa, Antífon traz à tona elementos de um passado arcaico ao tratar de 

espíritos de vingança despertados pela vítima de um roubo601, que podem voltar-se contra 

os juízes caso não cumpram bem seu papel de vingadores602. A acusação descreve sua 

atividade como a de buscar vingança para a vítima603. 

 

No discurso a respeito do assassinato de Herodes o orador lamenta que seu pai seja 

muito velho para auxiliá-lo na vingança, demonstrando a permanência da arcaica autotutela 

mesclada à solidariedade familiar. Em seguida lamenta-se uma segunda vez por ser jovem 

demais para poder vingar-se do modo como deveria604, ressaltando o ato de vingar como 

um dever e pedindo, por causa de sua falta de capacidade de vingar por si mesmo, o auxílio 

do tribunal e de seus juízes. 

 

                                                 
600 ANT. Sec. Tretr., IV, 8. 
601 ANTIPHON, Third Tetralogy, I, 2, Loeb Classical Library, vol. 308, Minor Attic Orators, vol. I , 2ª ed, de 
1941, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 120/121. 
602 ANT. Tert. Tretr., I, 4. 
603 ANT. Tert. Tretr., III, 1. 
604 ANT. de caede Her., 80. 
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Notável que ainda no século V a.C.605 a intenção de vingar por conta própria seja 

aquela inicialmente considerada pelo parente da vítima, só descartada em prol do recurso 

ao tribunal diante do reconhecimento de que não havia suficientes meios de que o autor e 

sua família levassem adiante a vingança do modo como era seu devido606. 

 

O auxílio prestado pelos juízes na tarefa de vingar a morte, servindo de substitutivo 

da recomposição da honra dos familiares e da vítima, não poderia deixar de angariar para 

os juízes o prestígio de realizar o dever de restaurar honra dos que até ele vêm607.  

 

Os procedimentos relativos aos casos de homicídio, afirma o orador, diferem tanto 

dos demais procedimentos porque neles é de suprema importância que os fatos sejam 

corretamente interpretados, objetivo que será considerado atingido se e quando o 

julgamento for capaz de vingar aquele que foi prejudicado608. 

 

Em seu discurso sobre os dançarinos, em que o orador parece ser um homem 

próximo aos simpatizantes da oligarquia, que fora processado como forma de retaliação de 

seus inimigos políticos, o assunto em debate diz respeito à morte por envenenamento de 

um rapaz selecionado para participar do coro no festival da Thargélia.  

 

O discurso atesta que tão arraigados estavam na cultura ática os procedimentos 

previstos na legislação para a persecução de homicidas, que não raro, aquele que mata um 

escravo seu, ou seja, mata alguém que não tem quem por ele possa vingar-se609 do ofensor, 

prefere, por medo dos deuses, dos homens e das leis, abster-se de frequentar os lugares 

proibidos aos assassinos por lei. 

 

O dever de vingar transformara-se num lugar comum da argumentação jurídica 

ática, um tópos. A repetição do argumento em diversos discursos e, mais do que isso, o uso 

da mesma exata oração em discursos diferentes o confirma. 

 

                                                 
605 O discurso sobre o assassinato de Herodes foi proferido por volta do ano 415 a.C.. 
606 ANT. de caede Her., 80. 
607 ANT. de caede Her., 80. 
608 ANT. de caede Her., 88. 
609 ANT. de Chor., 4. 
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Afirmar que a correta interpretação das leis seria sempre aquela em que o resultado 

do julgamento seria vingar o injustamente prejudicado, faz às vezes de um trunfo no 

repertório610 de um bom orador, ao qual ele recorre sempre que útil à sua tese, facilitando a 

concatenação de idéias. É como o argumento pronto que o defensor conhece de cor e pode 

colocar em seu discurso para enriquecê-lo611.  

 

Depois de ter inserido no seu discurso sobre a morte de Herodes a oração segundo a 

qual a correta interpretação das leis significa vingança para aquele que fora prejudicado, 

Antifonte repete a mesma frase em seu discurso sobre a morte do rapaz pertencente ao 

coro. A frase exata repetida nos dois discursos, em todas as suas letras é: 

 

“Tal correta interpretação significa vingança para aquele que foi 

injustiçado; ao passo que ter um inocente como culpado de 

assassinato é um erro, e um ímpio erro, que ofende a ambos, 

deuses e leis.” 

 

“ὀρθῶς μὲν γὰρ γνωσθέντα τιμωρία ἐστὶ τῷ ἀδικηθέντι, φονέα 

δde τὸν μὴ αἴτιον ψηφισθῆναι ἁμαρτία καὶ ἀσέβειά ἐστιν εἴς τε 

τοὺς θεοὺj καὶ eiς τοὺς νόμους.” 

 

O mesmo texto é utilizado pelo orador no discurso sobre a morte de Herodes612 e 

naquele outro sobre a morte do rapaz do coro613. Identificado o tópos é possível afirmar 

com Aristóteles qual sua função:  

 

“Nosso tratado se propõe a encontrar a uma linha de pesquisa por 

meio da qual nos seja possível arrazoar a partir de opiniões que 

são geralmente aceitas a respeito de cada problema a nós 

                                                 
610 LALANDE, André, Vocabulário Técnico e Crítico de Filosofia, 2ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 1996, 
pg. 1145. 
611 REBOUL, Olivier, Introdução à Retórica, 1ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2000, pg. 51. 
612 ANT. de caede Her., 88. 
613 ANT. de Chor., 6. 
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proposto, e ainda nos permitir, ao enfrentar um argumento, evitar 

dizer qualquer coisa que nos prejudique.”614. 

 

 

Se pudemos encontrar nos discursos de Antifonte um lugar comum de 

argumentação que tem como conteúdo a afirmação de que a correta interpretação da leis é 

aquela que vinga a vítima de ofensa injusta, e se os tópoi são métodos de argumentação 

que partem de opiniões de aceitação geral, é preciso concluir que toda esta visão a respeito 

da vingança e de seu papel no direito ático, atuando como uma forma de restabelecimento 

da honra da vítima, tal como atestado pela etimologia, era idéia de aceitação geral no 

cenário político e jurídico da Atenas dos séculos V e IV a.C. 

 

Em Andocides é possível constatar a presença da vingança como algo frequente na 

vida política de Atenas, além de constatar que apenas o medo de arruinar a pólis, quando a 

vingança alcançava a escala de uma guerra civil, refreava os ânimos que de outro modo 

exerceriam a vingança como um direito fundamental à correta distribuição da justiça. 

 

 Em seu discurso sobre os Mistérios, Andocides relata uma ocasião em que, após o 

retorno dos líderes democráticos exilados pelo Pireu uma oportunidade para a vingança se 

apresentou, não sendo levada a termo pela prudente percepção de que ao fazê-lo a 

segurança de Atenas estaria em risco615. O assunto é retomado ao final do discurso e a 

atitude de refrear o impulso de vingar é visto como algo valioso a partir do momento em 

que isto é feito para a preservação da pólis 616. 

 

Tal como a lei de Drácon limitou o modo de realizar a vingança, em alguns 

momentos críticos da história de Atenas também a vingança teve de ser limitada, não 

porque fosse em si mesma ruim, mas porque sem as devidas balizas poderia colocar em 

risco a permanência da comunidade. 

 

Em sentido contrário, a eloqüência na abertura de um discurso de Lísias: 

 

                                                 
614 ARISTOTLE, Topics, I, i, 100 a, 18-20, The Works of Aristotle, translated into English under the 
editorship of W.D. Ross, vol. 1, 1ª ed., London, Oxford University Press, 1928. 
615 AND. de myst., 81. 
616 AND. de myst., 140. 
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“προσήκει μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, πᾶσιν ὑμῖν τιμωρεῖν ὑπὲρ 

τῶν ἀνδρῶν οἳ ἀπέθανον εὖνοι ὄντες τῷ 

 πλήθει τῷὑμετέρῳ, προσήκει δὲ κἀμοὶ οὐχ ἥκιστα: κηδεστὴς γάρ μοι ἦν 

Διονυσόδωρος καὶ ἀνεψιός. τυγχάνει οὖν ἐμοὶ ἡ αὐτὴ ἔχθρα 

πρὸς Ἀγόρατον τουτονὶ καὶ τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ 

ὑπάρχουσα: ἔπραξε γὰρ οὗτος τοιαῦτα, δι᾽ ἃ ὑπ᾽ ἐμοῦ νυνὶ 

εἰκότως μισεῖται, ὑπό τε ὑμῶν, ἐὰν θεὸς θέλῃ, δικαίως 

τιμωρηθήσεται. 

 

É dever de todos vocês, senhores do júri, vingar os homens que foram mortos 

como defensores de sua democracia, e é também meu dever em particular.”617 

 

A frase com que Lísias abre o discurso apela ao interesse público, muito embora 

tivesse como intenção preponderante vingar a morte de um parente, Dyonisodoro. Este 

havia sido um dos mortos pelo regime dos trinta tiranos em função de seu pertencimento 

ao grupo dos democratas, na condição de militar de alta patente. 

  

O orador deixa claro que considera um ato de justiça e piedade dos juízes bem 

como dele fazer vingança até o limite em que se é capaz618, dando mostras de uma 

obstinação em vingar que evidencia os riscos que a vingança privada de mão própria, que 

Drácon conseguiu direcionar, trazia para a sobrevivência de Atenas. 

 

Vê-se no discurso a obstinação em vingar. Descrevendo a conduta dos homens que 

pelo apoio à democracia foram sentenciados à morte, relata que Dyonisodoro, já preso e 

sentenciado à morte, chamou para si a esposa, fez a distribuição de seus bens e, depois, 

apontou Agoratus como responsável pela sua morte, incumbindo o cunhado, o autor da 

ação, bem como o próprio irmão Dionysius, e todos os seus amigos de executar a vingança 

sobre Agoratus. Incumbiu ainda a esposa, que ele acreditava grávida, de, caso desse á luz 

um menino, contar a ele sobre o assassinato do pai por Agoratus e incumbi-lo de levar 

adiante a vingança do pai619.  

                                                 
617 LYSIAS, Against Agoratus: in Pursuance of a Writ, 1, Loeb Classical Library, vol. 244, Lysias, 1ª ed, de 
1930, reimpressão de 2006, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 282/283. 
618 LYS. c. Agor., 3. 
619 LYS. c. Agor., 41-42. 
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Havia, portanto, o hábito de transmitir a vingança aos outros homens da família por 

meio de disposições de última vontade, como um direito sucessório à vendetta. O 

procedimento é descrito por Antifonte. O moribundo convoca amigos e parentes revela-

lhes o assassino, encarregando-lhes da vingança620. 

 

Em seu discurso preparado para um processo em que um enteado acusa a madrasta 

de envenenar o pai, o autor da ação menciona estar agindo em obediência a um comando 

dado pelo pai em seu leito de morte. O termo utilizado para esta recomendação ou pedido 

de vingança feito pela vítima prestes a morrer é ™p…skhyij (epískepsis), termo idêntico a 

outro utilizado para denominar o instrumento usado nas ações de falso testemunho para 

impugnar a acusação621. O chefe do oikos poderia ditar sua última vontade por meio da 

epískepsis, nela inserindo a incumbência de vingar, como uma obrigação de ajuizamento 

de ação.  

 

O dever de vingar, como uma espécie de herança do dever de restauração da honra 

ofendida, era passado de pai para filho. Em Demóstenes há um bom exemplo disto. Dentre 

os dois homens que foram mortos em razão do envenenamento, um morrera imediatamente 

enquanto o outro suportara os efeitos do veneno por três semanas antes de falecer. Já 

consciente da inevitabilidade da morte ele encarregou o filho de vingá-lo processando a 

culpada por homicídio. 

 

O discurso é um excelente exemplo do ponto que sustentamos. A vingança continua 

a ser necessária e o dever de levá-la a cabo recobre-se da solenidade de uma promessa e do 

desejo de última vontade de um homem injustiçado. Da vigência das leis elaboradas por 

Drácon em diante, em especial sua louvada lei sobre o homicídio, a realização da vingança 

por mão própria, contando apenas com o auxílio de sua família, havia sido limitada. Não 

obstante, o modo de exercício da vingança sofresse a alteração de ter de contar com a 

participação dos tribunais, a disputa judicial era vista pelas partes como exercício de 

vingança (timoria), o que significa que, ao ir a juízo, estava o autor a ingressar numa 

disputa por honra, cabendo ao tribunal a função de vingar a vítima e devolver-lhe a 

dignidade roubada por uma injustiça ainda não punida. A primeira referência do discurso é 

                                                 
620 ANT. Acc. Nov. Intox., 29-30. 
621 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 83. 
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a necessidade de cumprir a promessa feita ao pai, trazendo a assassina à justiça622. O autor 

faz o seguinte pedido: 

 

“δέομαι δ᾽ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες, ἐὰν ἐπιδείξω ἐξ ἐπιβουλῆς καὶ προβουλῆς τὴν 

τούτων μητέρα φονέα οὖσαν τοῦ ἡμετέρου πατρός, καὶ μὴ ἅπαξ ἀλλὰ καὶ

πολλάκις ἤδη ληφθεῖσαν τὸν θάνατον τὸν ἐκείνου ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 

μηχανωμένην, τιμωρῆσαι πρῶτον μὲν τοῖς νόμοις τοῖς ὑμετέροις, οὓς  

παρὰ τῶν θεῶν καὶ τῶν προγόνων διαδεξάμενοι κατὰ τὸ αὐτὸ ἐκείνοις 

 περὶ τῆς καταψηφίσεως δικάζετε, δεύτερον δ᾽ ἐκείνῳ τῷ τεθνηκότι, 

 καὶ ἅμα ἐμοὶμόνῳ ἀπολελειμμένῳ βοηθῆσαι. ὑμεῖς γάρ μοι ἀναγκαῖοι. 

 οὓς γὰρ ἐχρῆν τῷ μὲν τεθνεῶτι τιμωροὺς γενέσθαι, ἐμοὶ δὲ βοηθούς, 

 οὗτοι τοῦ μὲν τεθνεῶτος φονῆς γεγένηνται, ἐμοὶ δ᾽ ἀντίδικοι καθεστᾶσι. 

 πρὸς τίνας οὖν ἔλθῃ τις βοηθούς, ἢ ποῖ τὴν καταφυγὴν ποιήσεται 

 ἄλλοθι ἢ πρὸς ὑμᾶς καὶ τὸ δίκαιον; 

 

Senhores, eu tenho um pedido. Se eu provar que a mãe de meu oponente 

assassinou nosso pai por maldosa premeditação,depois de ter sido pega não 

apenas uma, mas repetidas vezes, atentando contra a vida dele, então em 

primeiro lugar vinguem o ultraje contra suas leis, esta herança dos deuses e de 

seus ancestrais que lhes permite sentenciar a culpa tal como eles o fizeram; e 

em segundo lugar vinguem o homem morto,e ao fazê-lo dêem a mim, um órfão 

solitário, sua ajuda. Pois vocês são minha gente; aqueles que deveriam ter 

vingado o morto e me dado suporte são seus assassinos e meus adversários. 

Assim onde está a ajuda a ser pedida, onde o refúgio a ser encontrado, exceto 

com vocês e com a justiça?”623 

 

O autor, sem que isso pareça algo despropositado ou insólito, dirige ao tribunal dois 

pedidos de vingança. Que vinguem as leis e que vinguem o morto. O trecho é 

particularmente interessante uma vez que o orador lamenta-se do fato de que aqueles que 

deveriam ajudá-lo na vingança, seus familiares, figuram como seus opositores no tribunal. 

                                                 
622 ANT. Acc. Nov. Intox., 1. 
623 ANTIPHON, Prosecution of the Stepmother for Poisoning, 3 e 4, Loeb Classical Library, vol. 308, Minor 
Attic Orators, vol. I , 2ª ed, de 1941, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 14/17. 
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Acredita-se que ação movida seja exatamente aquela por meio da qual a lei de 

Drácon sobre o homicídio era aplicada, vale dizer uma d…kh fÒnou, julgada diante do 

Areópago, o tribunal competente para os casos de homicídio premeditado624, composto de 

ex-arcontes que detinham cargo vitalício625. No pólo passivo da demanda estavam meio-

irmãos do acusado, filhos do mesmo pai e da madrasta do autor. A tradicional necessidade 

de ser a vingança levada a cabo pelos familiares encontrou neste caso o obstáculo de ver 

nos dois pólos do caso familiares da vítima, confirmando a permanência não apenas da 

vingança, mas também da solidariedade familiar na persecução do homicida e execução da 

retribuição. 

 

O orador reprova a conduta de seus meio-irmãos que por sentirem-se obrigados a 

defender a mãe cometem pecado ainda maior e negligenciam o dever de vingar a morte do 

pai626. 

 

Em seu discurso contra Meidias, Demóstenes, o autor da ação, defende sua conduta 

afirmando que seus atos devolveram ao tribunal a tarefa de vingar as leis, o deus, e seus 

próprios interesses627. No mesmo discurso há dois relatos a respeito de eventos recentes de 

vingança exercida pelas próprias mãos e que resultaram em morte. Os relatos demonstram 

a grande necessidade de manutenção de leis tais como a de Drácon. O discurso contra 

Meidias é da metade do século IV a.C., uma vez que Demóstenes tomou para si a coregia, 

onde a ofensa ocorrera,  durante a Grande Dyonisia ocorrida entre os anos de 351 e 350 

a.C. 

 

Os relatos de vinganças exercidas com as próprias mãos são de agressões realizadas 

em banquetes ou festas onde o alvo da vingança fora morto com golpes de mãos nuas628. 

Mais de duzentos e setenta anos depois de sua elaboração, durante o século IV a.C., 

eventos que a lei de Drácon pretendia tornar cada vez mais raros, ainda ocorriam com 

surpreendente freqüência, e com inegável brutalidade. 

 

                                                 
624 ARIST. Ath. Pol., LVII, 3. 
625 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 2, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1998, 
pg. 76. 
626 ANT. Acc. Nov. Intox., 5. 
627 DEM. c.Mid., 40. 
628 DEM. c.Mid., 71-72. 
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Nesta passagem o tradutor, J. H. Vince, fez questão de fazer um comentário a 

respeito do discurso de Demóstenes. Segundo ele, Demóstenes menciona estes dois 

eventos de vingança levada a termo por conta própria como uma forma de dizer aos juízes 

que o fato de não ter revidado o soco desferido por Meidias durante o festival, motivo de 

toda a ação, não pode ser interpretado como um sinal de que ele não ficara 

verdadeiramente ofendido629. 

 

Tão comum, e até esperada, era a prática de tomar a vingança em suas próprias 

mãos que Demóstenes sente-se obrigado a desculpar-se por não tê-lo feito. Ele afirma que 

foi prudente não ter agido por impulso, mas, não pode deixar de justificar-se dizendo aos 

juízes que simpatiza630 com a conduta daqueles que tomaram a vingança em suas próprias 

mãos, e que acabaram por agredir até à morte seus ofensores, em nome de uma efetivação 

da vingança. 

 

A vingança não é repreensível, apenas o excesso cometido ao fazê-lo, diz 

Demóstenes aos juízes. Os juízes que absolveram o homem que agiu por conta própria e 

matou o adversário com as próprias mãos agiram corretamente. Quanto a ele, que não 

retaliara por conta própria para evitar os excessos, cabe pedir ao tribunal que se vingue por 

ele631, retomando, ao menos em tese, o espírito das leis que, como a de Drácon, buscavam 

manter um grau mínimo de paz social mesmo numa sociedade marcada pela honra e seus 

perigosos subprodutos. 

 

O uso de instrumentos jurídicos como forma de vingança não é algo que se 

destaque do comportamento regular de um cidadão que recorre aos tribunais. Assim não o 

fosse e Demóstenes não sugeriria ao seu adversário que tome qualquer vingança legal632 

que quiser contra ele, mas, não o impeça de buscar em juízo a compensação que merece 

pelo ultraje sofrido. 

 

O tribunal ateniense espera da vítima que buque por meio de uma ação judicial a 

vingança a que faz jus. Demóstenes encerra seu discurso contra Meidias lembrando aos 

                                                 
629 DEMOSTHENES, Against Meidias, 71-72, Loeb Classical Library, vol. 299 da coleção e volume III da 
obra completa de Demóstenes, edição de 1935, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 52/53, ver a nota 
de rodapé de letra a. 
630 DEM. c.Mid., 74. 
631 DEM. c.Mid., 75. 
632 DEM. c.Mid., 207. 
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juízes que, para o espanto do jurista moderno, ele presenciou a recepção do acusado pelo 

tribunal. Segundo ele Meidias fora recebido com assobios e gritos enquanto que ele fora 

recebido com aplausos, como se demandassem dele a busca da vingança633. 

  

Em seu discurso Contra Androtion, Demóstenes mais uma vez dá vida ao 

argumento de que o tribunal tem como uma de suas funções, senão a mais importante, 

vingar a injustiça sofrida pela vítima634.  

 

Conclui-se que os tribunais eram procurados pelos cidadãos atenienses para deles 

obter vingança (timoria), e, não apenas isso, mas, este não era um desejo secreto dos 

litigantes, capaz de envergonhá-los, e sim uma vontade declarada aos tribunais, e, pelo que 

colhemos das fontes, aplaudida e esperada pelos juízes que aceitavam de bom grado este 

papel. 

 

A despeito da carga pejorativa que a palavra vingança tem para nossa cultura não é 

difícil entender esta falta de vergonha em buscá-la quando se põe novamente em foco o 

termo grego. Timoria, comumente traduzida por vingança, pode ser melhor compreendida 

pela locução – restabelecimento da honra – ou ainda, se permitido for a criação de uma 

palavra, um “rehonramento”. 

 

Demonstrada a absoluta centralidade da honra dentro do conjunto de valores que a 

sociedade grega, e mais especificamente, ateniense cultivava, é compreensível que a 

recuperação da honra ofendida fosse considerada uma atividade nobre e necessária para o 

correto e saudável funcionamento da pólis. 

 

O tribunal é um local de vingança por excelência. Permutando-se os termos, o 

tribunal é o local correto para se realizar a timoria, ou ainda, é nas cortes e diante dos 

magistrados que os cidadãos atenienses, título que comporta em si mesmo uma honra e um 

privilégio, reparam a honra atacada por alguma ofensa ou injustiça sofrida. 

 

                                                 
633 DEM. c.Mid., 226. 
634 DEM. c. Androt., 3. 
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Segundo Michael Gagarin o uso primário do processo aparece já no direito arcaico 

como sendo o de resolução de disputas geradas a partir de conflitos onde a areté e a honra 

frequentemente estavam envolvidas635.  

 

Adriaan Lanni, resumindo conclusões de estudiosos do direito ateniense, diz que 

tais estudos têm se detido no fato de que a ausência de desenvolvimento de profissionais 

especificamente jurídicos, como em Roma, gerava maior elasticidade dos tribunais em 

aceitar em juízo argumentos que poderiam ser considerados irrelevantes para a maioria dos 

sistemas jurídicos de hoje, e mesmo para alguns da Antiguidade. Elogios e bravatas sobre a 

própria participação, ou de parentes próximos, na execução de liturgias, ataques pessoais 

visando denegrir o caráter do adversário, apelos à piedade, que seriam considerados 

irrelevantes ou inadmissíveis em cortes modernas, são corriqueiros no direito ático636. 

 

Argumenta-se então que as cortes de Atenas eram radicalmente diferentes das 

atuais uma vez que não visavam resolver disputas a partir de regras estabelecidas e 

princípios aplicados de modo imparcial, mas que serviam a um papel social e político. Ao 

invés de solução de disputas, as cortes eram usadas com arenas, de acordo com a tradição 

agonística grega, para que as partes nelas definam seu status637. As cortes seriam locais 

onde as escolhas dos litigantes podiam prejudicá-los ou favorecê-los numa espécie de jogo 

de honra638.  

 

Somos forçados a duplamente discordar. A ausência de juristas profissionais só 

pode ser afirmada de modo categórico quando se desconsidera por completo a atuação de 

sofistas e logógrafos nas cortes de Atenas. O modo cuidadoso com que preparavam a 

defesa, como habilmente explicam aos juízes a interpretação mais correta de uma lei, bem 

como o modo como oferecem soluções técnicas para complexos problemas de direito 

intertemporal, faz deles algo muito próximo do que se espera na atuação de um jurista 

profissional. 

 

                                                 
635 GAGARIN, Michael, Early Greek Law, 1ª ed., Berkeley, University of California Press, 1989, p. 45. 
636 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 1. 
637 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, pg. 1. 
638 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, pg. 1. 
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Além disto, deve-se discordar da visão segundo a qual as cortes não visavam 

resolver conflitos aplicando a lei, mas apenas dar vazão a disputas por status num jogo de 

honras. Tal interpretação equivoca-se por manter em compartimentos estanques o que se 

poderia dizer jurídico daquilo que chamaríamos de ético ou político. Esta divisão não 

existia em Atenas. Aplicar valores como honra a um julgamento, levar em conta o caráter 

do acusado, também é resolver conflitos com base em normas pré-estabelecidas, uma vez 

que tais normas formaram-se sobre uma base valorativa. É ainda político uma vez que é 

um valor, a honra, quem serve de fundamento  para a cidadania ateniense, como veremos 

abaixo. 

 

Tratar destes argumentos presentes nas cortes atenienses como irrelevâncias é uma 

visão equivocada que falha em ver a extrema interpenetração entre o jurídico, o político e o 

ético no ambiente jurídico de Atenas. Apenas dois tipos de cortes em Atenas limitavam o 

tema dos debates e discussões, afastando o restante das afirmações como irrelevantes, os 

julgamentos realizados no Areópago, bem como os casos envolvendo direito marítimo, 

porém, mesmo nos casos de homicídio a permeabilidade para argumentos de natureza não 

estritamente jurídica era considerável, enquanto que a limitação de assuntos nos casos de 

direito marítimo eram uma necessidade cultural. Nestes casos as partes limitavam-se à 

discussão de contratos escritos e sua execução. Como, em geral, estrangeiros integravam 

este tipo de lide, como parte contratante ou contratada, seria descabido exigir deles que se 

comportassem de acordo com os parâmetros de comportamento e os valores Atenienses. 

 

Feita a demonstração de que a valoração da honra condicionara o surgimento de 

uma sociedade com baixa tolerância a ofensas e com litigiosidade elevada, provado que a 

recuperação da honra (timoria) e a realização da vingança são funções primordiais das 

cortes, não a negação de sua natureza, apontada a aceitação deste papel pelas cortes e a 

necessidade de vingar como um dever, podemos afirmar que Drácon, na condição de 

legislador, agiu bem ao promover a paz social e a coesão da pólis, evitando confrontar 

valores estabelecidos e deles se valendo para conduzir autotutela sem controle rumo à 

institucionalização dos tribunais e fortalecimento das instituições. 
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Platão, ao terminar o que ele denomina de prelúdio de suas leis, passa a tratar das 

normas de direito constitucional e de uma espécie de catarse da pólis639 que deve 

necessariamente preceder a formação do novo estado. Assim como os bons remédios são 

amargos, diz ele, a depuração é tão melhor quanto mais dolorosa e, a melhor das 

depurações, é a que se dá por meio da punição por meio da justiça conectada à vingança640, 

coroada pelo exílio e a morte. Nenhuma oposição entre justiça e vingança (timoria). 

Complementam-se e constituem o verdadeiro remédio, (f£rmakon - phármakon) para o 

restabelecimento da saúde da pólis. 

 

Verificada a proximidade lingüística, jurídica e política entre vingança, leis e 

justiça, fechemos o presente capítulo apresentando mais uma interessante relação entre 

estes elementos, a relação topográfica. 

 

Demóstenes descreve os sofrimentos a que seu inimigo pessoal Meidias deve ter 

sido submetido ao ver as honras que Atenas distribuía a Demóstenes. Dentre elas a 

inauguração do sacrifício às terríveis deusas641. Tais terríveis deusas são as Eumênides ou 

Erínias, Fúrias entre os romanos. Entidades misteriosas que não reconheciam a autoridade 

dos deuses olímpicos, uma vez que o próprio Zeus a elas obedecia.  

 

Alecto, Tisífone e Megera eram as vingadoras dos crimes e perseguiam o 

criminoso, atormentando-o até enlouquecê-lo. O testemunho da língua italiana é eloquente 

tributo a tais deusas, usando a palavra furioso642 para referir-se ao louco. Protetoras da 

ordem social, as Eumênides por vezes puniam cidades inteiras pelo envio de uma peste, 

vingando643 toda falta capaz de pôr a ordem em risco, em especial os crimes marcados pela 

hýbris, que como veremos, caracterizam-se pela vontade de desonrar e menosprezar a 

vítima. As Eumênides ou Erínias tinham como função mais importante punir o homicida, 

sendo notória sua participação na perseguição de Orestes644 quando do assassinato de sua 

mãe. Agamenon, cedendo à vontade de Aquiles, e reconhecendo o erro cometido ao 

desonrá-lo com a tomada de Bryseis, devolve a cativa a Aquiles juntamente com um 

fabuloso tesouro a título de reparação pela honra ofendida. Como a promessa incluía a 

                                                 
639 PL. Lg., V, 735c. 
640 PL. Lg., V, 735d-e. 
641 DEM. c.Mid., 115. 
642 Vocabolario Treccani – versão on-line. http://www.treccani.it/vocabolario/tag/furiosi. 
643 BRANDÃO, JUNITO DE SOUZA, Mitologia Grega, vol. III, 6ª ed., Petrópolis, Vozes, 1995, pg. 341. 
644 EUR. Or., 581. 
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devolução de moça intocada, antes de devolvê-la, Agamenon submete-se a um terrível 

juramento. Ele invoca Zeus e as Erínias, que de baixo da terra saem para vingar os homens, 

e declara a todos que nunca se deitara com a moça645.  

 

As relações entre os termos desta equação são crescentes e esclarecem os temas de 

que nos ocupamos. Sendo as Erínias responsáveis pela persecução do homicida, 

vingadoras dos crimes potencialmente desagregadores da sociedade ateniense, ocupam no 

plano mitológico o espaço que Drácon tomou no plano legislativo com sua lei contra o 

homicídio. 

 

A convergência geográfica advém do fato de que, se o tribunal competente para 

julgar casos de homicídio premeditado era o Areópago, constituído para o julgamento de 

Orestes, que vingava o pai, o santuário da Erínias ocupava um local típico de culto na 

religião grega, uma caverna646. O local desta caverna é extremamente relevante, pois, 

situava-se embaixo da colina de Ares, o Areópago. 

 

O órgão máximo da justiça ateniense reunia-se no local de culto da vingança 

furiosa, logo abaixo da colina dedicada ao deus da guerra, confirmando a confluência de 

honra, guerra, vingança e justiça e fazendo com que a religião e a geografia confirmem a 

tese defendida aqui. 

 

Tendo iniciado esta segunda parte da dissertação com referências à mitologia 

deixemo-la terminar neste mesmo ponto, seguindo agora para a terceira parte da 

dissertação onde três institutos jurídicos atenienses demonstrarão a presença da honra nas 

leis e na prática forense de Atenas. 

 

 

 

 
                                                 
645 HOM. Il., XIX, 259. 
646 BURKERT, WALTER, Griechische Religion in Der Archaischen und Klassichen Epochen, trad. port. de 
M. J. Simões Loureiro, Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, 1ª ed., Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, pg. 66. 
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PARTE 3 

 

 

HONRA 

Em Três Institutos Jurídicos Áticos 
 

 

“Declaramos, então, que o Estado destinado a durar, e a ser tão feliz quanto é 

humanamente possível, deve necessariamente dispensar honras e desonras 

corretamente.” 

 

       Platão, Leis, III, 697 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

204

3.1 – HONRA E CONSTITUIÇÃO DA PÓLIS – ATIMIAATIMIAATIMIAATIMIA (ATIMÍA). 

 

Ao depararmo-nos com a grande freqüência com que a honra aparece nas fontes, 

em todos os matizes de que nos ocupamos na primeira parte da dissertação, torna-se difícil 

escolher quais manifestações deste valor no conjunto normativo atenienses devem ser 

abordadas com detalhe. 

 

Sem dúvida o assunto poderia ser abordado sob o prisma adotado pelas leis de 

Sólon contra a injúria647. A ofensa verbal, kakhgor…a (kakegoría), era um delito que 

consistia em pronunciar, em um local público ou religioso, uma das palavras inseridas num 

rol de palavras nefastas, definido à época de Sólon. O ofensor era punido com o pagamento 

de uma multa que reverteria em parte para a vítima e em parte para a pólis648, havendo 

ação privada específica para a persecução deste tipo de conduta, a d…kh kakhgor…aj (díke 

kakegorías)649. 

 

 A necessidade de que a ofensa tenha de ocorrer em local público indica que a 

reputação da vítima era o bem a proteger. Inegável a pertinência do assunto ao tema de 

proteção à honra, tomando-se a esta no sentido de reconhecimento social. 

 

Ocorre que, estabelecido o intuito de retratar a honra como valor fundamental na 

composição das normas de Atenas, discorrer sobre ofensa à honra alheia por meio de 

palavras desrespeitosas não seria o melhor meio de destacar seu importante papel, nem 

tampouco diferenciaria Atenas da maioria dos estados antigos cujos ordenamentos são 

conhecidos, pois, todos são invariavelmente dotados de meios de repressão ao abuso da 

linguagem.  

 

Para se alcançar o cerne do direito ático é necessário partir para algo fundamental 

no seu sentido mais literal, algo que esteja na base de formação de Atenas, e, só então, 

                                                 
647 PLU. Vit. Par. – Sol., XXI, 1. 
648 MODRZEJEWSKI, Joseph Mélèze, “Parole Néfastes” et “Vers obscènes”. À Propos de L´Injure Verbale 
em Droit Grec et Hellénistic, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico pgs. 151-169, vol. 1, 
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 1998, p. 160.  
649 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 155. 
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encontrando a honra como ingrediente da mistura de que foi formada tal base, declarar que 

a honra de fato é valor sem o qual o direito ático não seria tal como é. 

 

Para que se defina o que pode estar na base de sustentação de Atenas é preciso 

então saber o que Atenas é. A resposta é sabida: Atenas é uma pólis. Uma definição de 

pólis dada por uma testemunha direta do fenômeno é sempre bem vinda e, portanto, 

vejamos a definição de Aristóteles, contemporâneo da maioria dos oradores de cujos 

discursos extraímos muito do que sabemos do direito ático, onde ele trata da natureza do 

Estado, dos cidadãos e da cidadania. 

 

“ τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν: 

ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς ἢ κριτικῆς, 

πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ 

τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς 

ἁπλῶς εἰπεῖν. 

 

O que constitui um cidadão é, portanto, claro a partir destas considerações: 

declaramos agora que aquele que tem o direito de participar em cargos 

deliberativos ou judiciais é um cidadão da pólis em que tem tal direito,e a 

pólis será, de modo geral, a reunião de pessoas deste tipo em número 

suficiente a assegurar a independência de vida.”650 

 

A condição para a existência da pólis aqui descrita é a independência, autarquia, 

com o que é possível fazer imediata relação com aquilo que fora dito na primeira parte a 

respeito da insubmissão e da altivez como características da honra e da pessoa que a detém.  

 

Dentre as condições imediatas e imprescindíveis para que se mantenha uma cidade 

como independente estão a capacidade de abastecimento de seus habitantes, bem como a 

possibilidade de repelir investidas de grupos dados à pilhagem, escravização ou destruição 

de póleis.  

 

                                                 
650 ARISTOTLE, Politics, III, i, 1275b, 18-22, Loeb Classical Library, vol. 264 da coleção, vol. XXI da obra 
de Aristóteles, edição com correções de 1944, reimpressão de 2005, Cambridge, Harvard University Press, 
pgs.178/179. 
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Em suma, o estado deve se ocupar, para manutenção de sua independência, com a 

economia e a guerra. E é essa paixão pela independência que faz da cidade, por pequena 

que seja, um Estado soberano651.  

 

A condição de Atenas como cidade-estado modelo ou paradigma por meio do qual 

devem ser julgadas as demais póleis foi amplamente questionada. Atenas, não se 

enquadraria exatamente nos termos aristotélicos para a pólis, sendo classificada por 

Edward E. Cohen como uma pólis anômala652. A sua dimensão exagerada extrapolaria os 

limites do aceitável segundo parâmetros aristotélicos. Segundo o filósofo de Estagira as 

póleis têm um tamanho ideal, aquém ou além do qual passam a funcionar de modo 

ineficiente, e tais parâmetros sobre a dimensão e a eficiência aplicam-se a qualquer 

fenômeno. Aristóteles exemplifica como ferramentas e embarcações, se não adequadas em 

seu tamanho, se tornam ineficientes e complementa: 

 

“ὁτὲ μὲν διὰ σμικρότητα φαύλην ποιήσει τὴν 

ναυτιλίαν, ὁτὲ δὲ διὰ τὴν ὑπερβολήν: ὁμοίως δὲ καὶ πόλις ἡ 

μὲν ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ αὐτάρκης （ἡ δὲ πόλις αὔταρκες）, 

ἡ δὲ ἐκ πολλῶν ἄγαν ἐν μὲν τοῖς ἀναγκαίοις αὐτάρκης 

ὥσπερ δ᾽ ἔθνος, ἀλλ᾽ οὐ πόλις: πολιτείαν γὰρ οὐ ῥᾴδιον 

ὑπάρχειν: τίς γὰρ στρατηγὸς ἔσται τοῦ λίαν ὑπερβάλλοντος 

πλήθους, ἢ τίς κῆρυξ μὴ Στεντόρειος; διὸ πρώτην μὲν εἶναι 

πόλιν ἀναγκαῖον τὴν ἐκ τοσούτου πλήθους ὃ πρῶτον 

πλῆθος αὔταρκες πρὸς τὸ εὖ ζῆν ἐστι κατὰ τὴν πολιτικὴν 

κοινωνίαν: ἐνδέχεται δὲ καὶ τὴν ταύτης 

ὑπερβάλλουσαν κατὰ πλῆθος εἶναι μείζω πόλιν, ἀλλὰ 

τοῦτ᾽ οὐκ ἔστιν, ὥσπερ εἴπομεν, ἀόριστον. 

 

Do mesmo modo uma pólis constituída de muito poucas pessoas não será auto-

suficiente (o que é uma qualidade essencial de uma pólis) enquanto uma 

constituída de pessoas demais, apesar de auto-suficiente quanto à suas 

necessidades básicas, o será do modo como uma nação o é,e não à maneira de 

                                                 
651 GLOTZ, Gustave, A Cidade Grega, 1ª ed., São Paulo, DIFEL, 1980, pg. 23. 
652 COHEN, Edward E., The Athenian Nation, 1ª ed., Princeton, Princeton University Press, 2000, pg. 11. 
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uma pólis, uma vez que não será fácil para ela possuir um governo 

constitucional – pois quem comandará sua grande multidão na guerra?” 653 

 

No trecho acima Aristóteles denomina a pólis com cidadãos em excesso com o 

nome de nação, œqnoj (éthnos), criticando-a por ser um agrupamento difícil de governar. 

Foi com base nesta passagem que Edward Cohen escreveu uma obra por meio da qual 

defende a idéia de que Atenas era uma pólis anômala pelos próprios padrões de Aristóteles, 

devendo ser antes considerada como uma nação abrangendo toda a Ática. Cohen toma o 

critério aristotélico de que é necessário haver número reduzido de cidadãos654, e afirma que 

Atenas por ter um enorme número de habitantes, não se qualifica como pólis, mas como 

nação. 

  

Diz Cohen que a Ática encarna a exata definição de excesso de população de 

Aristóteles. Seu tamanho e o contingente da população era tal que a sociedade imaginada 

por Aristóteles, onde cidadãos poderiam ser agrupados e vistos todos ao mesmo tempo, 

num só golpe de vista655, não seria possível em Atenas. 

 

O autor parece misturar critérios. Aristóteles não fala que o que deve ser reduzido 

para que possa a pólis funcionar de modo eficiente seja a população, mas sim o número 

daqueles que podem tomar parte no governo, bem como equipar-se para a guerra em prol 

da cidade, vale dizer, os cidadãos. Ele esclarece que o que deve ser reduzido é o número de 

cidadãos, uma vez que assim sendo a participação política dos mesmos, necessariamente 

realizada pela sua presença física nos locais de reunião de conselhos, assembléias e 

tribunais, típicos de uma democracia direta, seria impossibilitada656.  

 

Há explícita ressalva de que o número a ser contabilizado não deve levar em 

consideração os escravos, metecos e estrangeiros, uma vez que todos os estados se vêem 

obrigados a conter certa quantidade destas classes de pessoas657. Assim, ao considerar a 

viabilidade de inclusão de Atenas no conceito de pólis de Aristóteles, Cohen não deveria 

                                                 
653 ARISTOTLE, Politics,VII, iv, 1326b, 2-7, Loeb Classical Library, vol. 264 da coleção, vol. XXI da obra 
de Aristóteles, edição com correções de 1944, reimpressão de 2005, Cambridge, Harvard University Press, 
pgs. 556/557. 
654 ARIST. Pol., VII, iv, 1326a, 26-29. 
655 ARIST. Pol., VII, v, 1327a, 1-4. 
656 ARIST. Pol.,VII, iv, 1326a, 25-30. 
657 ARIST. Pol.,VII, iv, 1326a 17-21. 
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considerar diversas classes de cidadãos para fins de avaliação de população adequada. Ele, 

porém, o faz. Ele afirma que a Ática era excessivamente grande para que a sociedade que 

ele chama de face a face pudesse se concretizar. Ao mencionar os números cuja grandeza 

impede Atenas de ser uma pólis, ele nos fala de área territorial (2.400 km²), e ainda do 

número de habitantes (300.000)658, desviando-se do critério aristotélico a respeito do 

número de cidadãos. 

 

Cohen não deixa dúvidas que leva em consideração muito mais do que o número de 

cidadãos ao se referir aos números da Ática. Segundo ele a Ática era muito complexa para 

que fosse estudada apenas em seu aspecto político por meio do foco no conceito de 

cidadania, devendo-se estudar outros focos de autoridade e poder, que não aquele dos 

cidadão em pleno gozo de seus direitos políticos pol…thj (polítes). Ele pretende ver o 

poder que vai além do círculo restrito de participação política nos órgãos e magistraturas, 

tratando do viés social de Atenas, composto de metecos, (mštoikoj), estrangeiros (xšnoj), 

daqueles que haviam sofrido a pena de perda dos direitos civis (¥timoj), de filhos 

bastardos (nÒqoj), mulheres atenienses livres, servidores da pólis privados da própria 

liberdade, bem como escravos659.  

 

Dizer que Atenas não se enquadra no conceito de pólis de Aristóteles, que leva em 

conta o número de cidadãos, dizendo que havia na ática uma população somada de 

cidadãos e não-cidadãos grande demais, não é o meio mais seguro de conduzir um 

raciocínio. Certamente Atenas possuía um número de cidadãos maior do que a maioria das 

póleis, bem como mantinha sob seu controle territórios mais vastos do que a média das 

demais póleis. Isso dificultava a participação direta em função de dificuldades logísticas, 

mas, também é certo que muitos cidadãos, embora possuíssem propriedades em demos 

distantes do centro urbano viviam dentro das muralhas da cidade, mantendo um 

encarregado de sua confiança a gerir os bens da família, sendo conhecida a relação entre a 

cidadania e a propriedade de terras cultiváveis, de onde os cidadãos obtinham suas 

rendas660. 

 

                                                 
658 COHEN, Edward E., The Athenian Nation, 1ª ed., Princeton, Princeton University Press, 2000, pg. 13. 
659 COHEN, Edward E., The Athenian Nation, pg. 10. 
660 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 100. 
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Assim, mesmo levando-se em consideração a dimensão da Ática, e o número de 

cidadãos elevado de Atenas, pode-se entender Atenas como uma pólis clássica muito 

embora se possa afirmar que seu número ultrapassava o que poderia ser o ideal de 

Aristóteles, sendo, ainda assim, muito abaixo da multidão indicada por Cohen e, 

consequentemente, mais distante do conceito de nação do que se poderia supor. 

 

Atenas é, portanto, uma pólis. Pergunta-se então: o que vem a ser uma pólis e o que 

é que a constitui como tal? 

 

Se naquilo que  constitui a Atenas enquanto pólis se puder identificar participação 

da honra como valor, então se terá demonstrado que o papel da honra vai muito além dos 

casos como os de  injúria, exercendo papel fundamental no sistema político e jurídico de 

Atenas. 

 

A comparação entre os conceitos de pólis e Estado, levada a termo por meio do 

Copenhagen Polis Centre, sob a direção de Mogens Herman Hansen, pode nos fornecer 

diretrizes a respeito de como entender um termo que, como pólis, possui tantos 

significados661. Partindo de quatro significados662 Hansen apresentará um conceito de 

pólis. 

 

O primeiro deles encontra-se num trecho da Política de Aristóteles que discute qual 

o princípio capaz de manter a identidade de uma pólis. Conclui-se que um dos modos de se 

lidar com o problema é o de ater-se a aos critérios de população e território663. 

 

“ἔοικεδ᾽ οἰκεῖος ὁ λόγος εἶναι τῆς ἀπορίας ταύτης πως ποτὲ χρὴ 

λέγειν τὴν πόλιν εἶναι τὴν αὐτὴν ἢ μὴ τὴν αὐτὴν ἀλλ᾽ 

ἑτέραν. ἡ μὲν οὖν ἐπιπολαιοτάτη τῆς ἀπορίας ζήτησις 

περὶ τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐστίν: ἐνδέχεται γὰρ 

διαζευχθῆναι τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τοὺς μὲν 

ἕτερον τοὺς δ᾽ ἕτερον οἰκῆσαι τόπον. 

                                                 
661 ARIST. Pol., III, i, 1276 a, 24-26. 
662 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 17. 
663 ARIST. Pol., III, i, 1276a, 24-26. 
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Similar a esta controvérsia parece ser o seguinte assunto, qual é exatamente o 

princípio através do qual pronunciamos que uma pólis é a mesma que fora 

antes, ou não mais a mesma e sim um pólis diferente? O modo mais óbvio de 

se lidar com esta dificuldade é tratar do lugar e do povo.”664 

 

O segundo conceito de pólis pode ser encontrado numa obra platônica considerada 

apócrifa e, portanto, não incluída no corpo de seus diálogos comumente editado no 

conjunto de sua obra. Trata-se de um apanhado de definições que se crê tenha sido reunido 

por seu sobrinho e sucessor na direção da Academia, Euspesipo. 

 

“Pólis é um assentamento de um número de pessoas 

vivendo sob decisões comuns. Um número de pessoas sob uma 

mesma lei.”665  

 

Hansen cita ainda uma terceira definição do filósofo estóico Cleanto e uma quarta 

extraída de literatura lexicográfica bizantina do século XII666, ambas de pouco interesse 

para nós em razão de serem posteriores ao século IV a.C., período dos discursos dos 

oradores áticos. 

 

Os dois últimos sentidos apenas reforçam a idéia presente nas citações de Platão e 

de Aristóteles de que há dois elementos principais no conceito, um local e um grupo de 

pessoas667.  

 

Pólis, porém, não se resume a isso, é preciso ainda que estas pessoas neste local 

vivam sob uma unidade normativa, o que advém do concito platônico de homens vivendo 

sob as mesmas leis. 

                                                 
664 ARISTOTLE, Politics, III, i, 1276a, 17-21, Loeb Classical Library, vol. 264 da coleção, vol. XXI da obra 
de Aristóteles, edição com correções de 1944, reimpressão de 2005, Cambridge, Harvard University Press, 
pgs.182/183. 
665 PLATO, Def. 415C, apud  HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its 
Modern Equivalent, Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish 
Academy of Sciences and Letters, 1998, pg. 18. 
666 SYLBURG, Friedrich, Etymologicon Magnun - 680, 1-9, Leipzig, 1816, pg. 616. 
667 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 20. 



 

 

211

 

Há, portanto, três elementos no conceito: território, população e governo668. Dentre 

eles, porém, há preponderância de uns sobre outros. 

 

O território como elemento importava menos do que a população e o governo na 

determinação do conceito669. O governo pressupõe uma estrutura mínima de órgãos 

destinados a administrar e decidir os destinos da comunidade, que se diferencia da esfera 

privada da vida dos cidadãos. Em “Contra Meidias” Demóstenes discute se o soco 

desferido por seu adversário foi uma ofensa pública ou privada em razão de estar ele 

desempenhando uma liturgia no momento do ataque, e conclui que foi pública uma vez 

que o que desempenha uma função representa a pólis e seus atos670. Como diz Demóstenes, 

tesmoteta é nome dado não a um indivíduo, mas a uma manifestação do poder da pólis, 

delineando a existência de representantes da pólis que encarnam mais do que apenas as 

prerrogativas de cidadão quando agem em nome da pólis, e provando a existência de uma 

esfera pública que não se confunde com a privada. 

 

Retomando a definição de Aristóteles presente no livro III da Política temos que: 

 

“εἴπερ γάρ ἐστι κοινωνία τις ἡ πόλις, ἔστι δὲ κοινωνία 

πολιτῶν πολιτείας, γινομένης ἑτέρας τῷ εἴδει καὶ 

διαφερούσης τῆς πολιτείας ἀναγκαῖον εἶναι δόξειεν ἂν καὶ 

τὴν πόλιν εἶναι μὴ τὴν αὐτήν, ὥσπερ γε καὶ χορὸν ὁτὲ 

μὲν κωμικὸν ὁτὲ δὲ τραγικὸν ἕτερον εἶναί φαμεν, τῶν 

αὐτῶν πολλάκις ἀνθρώπων ὄντων, ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσαν 

ἄλλην κοινωνίαν καὶ σύνθεσιν ἑτέραν, ἂν εἶδος ἕτερον ᾖ 

τῆς συνθέσεως, οἷον ἁρμονίαν τῶν αὐτῶν φθόγγων ἑτέραν 

εἶναι λέγομεν, ἂν ὁτὲ μὲν ᾖ Δώριος ὁτὲ δὲ Φρύγιος. εἰ δὴ 

τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, φανερὸν ὅτι μάλιστα λεκτέον 

τὴν αὐτὴν πόλιν εἰς τὴν πολιτείαν βλέποντας: ὄνομα δὲ 

                                                 
668 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 52. 
669 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, pg. 54. 
670 DEM. c.Mid., 31. 
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καλεῖν ἕτερον ἢ ταὐτὸν ἔξεστι καὶ τῶν αὐτῶν 

κατοικούντων αὐτὴν καὶ πάμπαν ἑτέρων ἀνθρώπων. 

 

Pois na medida em que a pólis é uma forma de comunidade, e de fato é uma 

comunidade de cidadãos num governo, quando a forma de governo for 

alterada e se mostrar diferente segue-se que a pólis não mais será a mesma, 

tal como dizemos que um coro que numa ocasião interpreta uma comédia e 

noutra ocasião uma tragédia é um coro diferente, apesar de ser 

freqüentemente composto das mesmas pessoas, e do mesmo modo com 

qualquer outro todo comum ou estrutura composta nós dizemos que é diferente 

se a forma de sua estrutura é diferente – tome-se uma música composta de 

notas e a chamamos de uma música diferente, mesmo tendo as mesmas notas, 

se for tocada uma vez no modo dórico e outra no modo frígio.”671 

 

Evidente a necessidade de que as pessoas participem de algo que é comum a todos, 

e que é o órgão diretor da atividade desta população. Há que se concordar com Hansen no 

sentido de que dentre os três elementos componentes da pólis o território é o de menor 

importância, seguido pelo governo, restando à população o papel de destaque. 

 

É bem conhecida a forte inclinação dos gregos de identificar a pólis com sua 

população672. Hansen lembra-nos das palavras proferidas por Nícias durante a Guerra do 

Peloponeso: 

 

“οἱ Ἀθηναῖοι τὴν μεγάλην 

δύναμιν τῆς πόλεως καίπερ πεπτωκυῖαν ἐπανορθώσοντες: 

ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί. 

 

Uma pólis é feita de homens, não de paredes ou naus vazias.”673 

                                                 
671 ARISTOTLE, Politics, III, i, 1276b 1-10, Loeb Classical Library, vol. 264 da coleção, vol. XXI da obra 
de Aristóteles, edição com correções de 1944, reimpressão de 2005, Cambridge, Harvard University Press, 
pgs.184/185. 
672 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 56. 
673 THUCYDIDES, História da Guerra do Peloponeso, VII, lxxvii, 7, 2ª ed., Mineola, Dover Publications, 
2004, pg. 363. 
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Esta identificação entre a pólis e sua população conta com exemplos que de 

Homero chegam a Tucídides. Ao permitir à Pátroclo que se vista com a armadura de 

Aquiles e parta para o combate enfrentando os troianos, Aquiles descreve a cena como 

sendo de gregos acuados numa pequena faixa de terra enquanto toda a pólis de Tróia 

deixou suas muralhas e destemidamente veio à praia recair sobre os gregos674.  

 

A pólis não se identifica com o conjunto arquitetônico no qual ela se situa nem com 

o sítio geográfico de seu estabelecimento. Sua composição é o conjunto de pessoas que a 

integra. A dúvida que se tem levantado é a de se saber se  pólis abarca todos os seus 

habitantes ou apenas aqueles que têm o direito de tomar parte no seu governo, os 

cidadãos675. 

 

Há nas fontes suporte para a visão segundo a qual a pólis é o conjunto de todos os 

seus habitantes bem como para sustentar que é o conjunto de seus cidadãos. A dualidade 

não é nova e Aristóteles se vale de tal diferenciação na Política. No livro I, com uma visão 

focada no fenômeno social, a pólis inclui todos os habitantes tendo como núcleo o oikos676. 

No livro III da Política, focada no fenômeno político e jurídico, a pólis é o conjunto de 

seus cidadãos677. 

 

Apesar das duas visões, existe abundante evidência de que a pólis é o conjunto de 

seus cidadãos, vale dizer, homens adultos livres com direito a participar da definição 

rumos e destinos da pólis em seus órgãos deliberativos. Há nas fontes identificação da 

pólis apenas com a ekklesia678, por exemplo, sendo mais difícil encontrar relatos onde a 

pólis é identificada com o conjunto de todos os seus habitantes679, cidadãos ou não. Isso 

                                                 
674 HOM. Il., XVI, 69. 
675 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 57. 
676 ARIST. Pol., I, ii, 1253b, 2-3. 
677 ARIST. Pol., III, i, 1274b, 39-42. 
678 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 58. 
679 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, pg. 62. 
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nos leva a concluir que a visão preponderante é a de que a pólis é o conjunto de seus 

cidadãos680. 

 

Se a pólis é o conjunto de seus cidadãos é preciso perguntar então que critérios são 

utilizados para se definir quem é o cidadão de Atenas. É neste ponto em que a honra se faz 

presente, pois, será a demonstração da areté, e a posterior obtenção de reconhecimento e 

honras que tornará o homem apto a gozar de certos privilégios e distinções, dentre elas, a 

de ser tido como cidadão, apto a participar da direção da pólis. Uma vez cidadão será apto 

ainda a ter direitos, fazendo-os valer por meio de tribunais e magistrados. O cidadão, pura 

e simplesmente, é definido pela possibilidade de participar das funções judiciais e ocupar 

cargos públicos681. 

 

Retomando a fala de Nícias dirigindo-se a hoplitas, vemos que nos guerreiros ele 

identifica uma pólis completa. O contexto bélico é absolutamente evidente em função da 

obra em que se encontra inserido, bem como da explícita menção de Nícias à infantaria 

pesada682. 

 

“ἦλθον γάρ που καὶ ἄλλοι τινὲς ἤδη ἐφ᾽ ἑτέρους, καὶ 

ἀνθρώπεια δράσαντες ἀνεκτὰ ἔπαθον. καὶ ἡμᾶς εἰκὸς νῦν 

τά τε ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐλπίζειν ἠπιώτερα ἕξειν （οἴκτου γὰρ 

ἀπ᾽ αὐτῶν ἀξιώτεροι ἤδη ἐσμὲν ἢ φθόνου）, καὶ ὁρῶντες 

ὑμᾶς αὐτοὺς οἷοι ὁπλῖται ἅμα καὶ ὅσοι ξυντεταγμένοι 

χωρεῖτε μὴ καταπέπληχθε ἄγαν, λογίζεσθε δὲ ὅτι αὐτοί τε 

πόλις εὐθύς ἐστε ὅποι ἂν καθέζησθε καὶ ἄλλη οὐδεμία ὑμᾶς 

τῶν ἐν Σικελίᾳ οὔτ᾽ ἂν ἐπιόντας δέξαιτο ῥᾳδίως οὔτ᾽ ἂν 

ἱδρυθέντας που ἐξαναστήσειεν. 

 

E então olhem para si mesmos. Notem os números e a eficiência da 

infantaria pesada marchando em suas fileiras, e não cedam ao 

desânimo, mas percebam que vocês são em si mesmos uma pólis onde 
                                                 
680 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 64. 
681 ARIST. Pol., III, i, 1275a, 24-27. 
682 THUC. Hist., VII, lxxvii, 4. 
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quer que se estabeleçam, e que não há outra na Sicília que possa 

facilmente resistir a seu ataque, ou expulsá-los uma vez 

estabelecidos.”683 

 

A identificação entre pólis e cidadãos parece ter-se refinado para abarcar de modo 

mais específico o conjunto dos homens livres adultos que servem ou já serviram à pólis em 

combate. O exemplo homérico que citamos atesta a mesma realidade. Aquiles refere-se à 

massa de guerreiros que deixa Tróia para enfrentar os Aqueus em seu acampamento como 

constituindo uma pólis. Como a luta armada em defesa da cidade era uma prerrogativa 

daqueles que podiam participar da definição de seus destinos, a referência ao conjunto de 

guerreiros como sendo a pólis, combinada com a noção de que a pólis é o conjunto de seus 

cidadãos, nos faz concluir que a participação militar é o portão de acesso à participação 

política. 

 

Por óbvio não se deve falar em Tróia nos termos de uma pólis clássica, mas, o uso 

do critério militar para obtenção de cidadania é inafastável. No caso de um reino a 

correlação entre nobreza, guerra e participação política também se fará presente. Trocando-

se reino por pólis e nobre por cidadão a necessidade de êxito militar permanece, bem como 

a explicação para o sentimento de privilégio que a condição de cidadão incitava. 

 

A postura que se espera de um homem honrado diante das adversidades, da qual 

nos ocupamos na primeira parte, a autonomia que demonstra e a aversão a qualquer tipo de 

submissão, que não a um critério de conduta auto-imposto, ou admitido como legítimo, 

seja em função da tradição ou da sacralidade com que se reveste, é também exigida da 

pólis. Sua independência econômica e política é essencial para sua existência. 

 

Mesmo quando nos ocupamos da pólis como um fenômeno econômico sua 

independência é o alvo em razão do qual é necessário haver um número mínimo de pessoas 

em sua constituição. A pólis deve ser um conjunto de diversos lares e suas terras 

adjacentes, bem assim de posses suficientes para a manutenção da uma boa vida684.  

 

                                                 
683 THUCYDIDES, História da Guerra do Peloponeso, VII, lxxvii,4, 2ª ed., Mineola, Dover Publications, 
2004, pg.362. 
684 ARISTOTLE, Economics, I, i, 1343a, 10-11, The Works of Aristotle, translated into English under the 
editorship of W.D. Ross, vol. 10, 1ª ed., London, Oxford University Press, 1928. 
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Percebe-se que também o oikos tem como marca a auto-suficiência. Ele engloba as 

pessoas livres e escravas, parentes consangüíneos ou não, capazes de obter, por meio de 

bens de toda espécie, móveis e imóveis, a garantia da existência material685.     

 

Valorizando-se a autonomia no plano individual e a auto-suficiência no plano mais 

abrangente do oikos, não seria surpreendente perceber que o critério para concessão de 

cidadania fosse a exibição segura de um caráter insubmisso e pronto a sacrificar a própria 

vida se necessário for pela manutenção de um interesse maior, a independência da pólis. 

 

O poder político esteve desde Homero vinculado à capacidade e à disposição de 

manter o que fora decidido, se necessário for, por meio de confronto militar. Muito embora 

as assembléias entre os guerreiros sejam relatadas como compostas na maioria dos casos 

pelos guerreiros mais famosos, retratados imbuídos da nobre areté, quando se trata de 

participação, nem mesmo o menos apto de todos os guerreiros, desde que guerreiro, é 

excluído das reuniões onde as decisões são tomadas.  

 

Térsites é descrito por Homero como o mais feio dentre todos os homens que foram 

à Tróia, de pernas arqueadas, possuindo um pé ruim, de ombros curvados sobe um peito 

estreito e cabeça pontuda, onde crescia pouco cabelo686. A descrição está bastante longe de 

retratar o guerreiro ideal, sendo as descrições e adjetivações dos principais heróis bem mais 

generosas. Ainda assim, Térsites tem assento naquilo que Odisseu denomina de local de 

assembléia687. Após a desastrada idéia de Agamenon de testar o moral da tropa todos são 

reunidos novamente com a ajuda de Odisseu e retornam para sentarem-se no local de 

assembléia. A despeito de sua conduta desprezível, constantemente ofendendo pessoas, 

Aquiles e Odisseu em especial, de sua patética forma física, apesar de ser o mais reles 

mortal a ter embarcado para Ílion688,  ainda assim Térsites é admitido a sentar-se junto com 

os demais, participando da deliberação acerca da permanência dos gregos nas praias 

troianas. 

 

                                                 
685 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 51. 
686 HOM. Il., II, 211. 
687 HOM. Il., II, 264. 
688 HOM. Il., II, 248-250. 
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Térsites sente-se confortável para dirigir palavras agressivas a dois reis e um 

príncipe por mais de uma vez. Odisseu, rei de Ítaca é amiúde alvo das palavras dele, bem 

como Agamenon, rei de Micenas e comandante de todo o exército grego, sem esquecer 

Aquiles, filho do rei Peleu e o mais temido de todos os guerreiros. A todos Térsites 

repreende e provoca689. 

 

Tal possibilidade de manifestar-se não lhe é tirada pelos mais nobres, uma vez que 

nenhuma de suas deficiências ou particularidades, é suficiente para que se possa 

desconsiderar o fato de que ele é um guerreiro, arriscar a própria vida como os demais, 

logo, sente-se apto a participar da assembléia. 

 

As críticas que mesmo este, que é dito o mais baixo dos mortais, dirige a 

Agamenon são bastante razoáveis e de modo algum muito diferentes daquelas que 

motivaram ira de Aquiles e sua retirada de combate. Critica ele a falta de habilidade militar 

de Agamenon e sua insatisfação apesar de todos os tesouros, mulheres e glórias 

conquistadas com o suor dos demais gregos. Térsites tem ao final a mesma dúvida que 

Aquiles: porque devemos lutar por alguém que não tem méritos e que não merece ser 

honrado com o posto que ocupa? Porque lutar se o líder não possui suficiente excelência e 

os que vencerem serão privados da honra devida, tal como Agamenon privou Aquiles?690 

 

O menos excelente dos guerreiros tem, pois, assento na assembléia e sustenta idéias 

tão claras acerca da justiça e da devida distribuição de honras quanto as do mais excelente 

dos combatentes. Odisseu repreende Térsites por criticar Agamenon, mas, em nenhum 

momento a reprimenda que lhe dirige nega-lhe o direito de participar da assembléia. 

Odisseu lhe diz apenas que não tome novamente em vão o nome de reis, (Odisseu fala 

também por si mesmo), fazendo deles motivo de riso. Isso, diz Odisseu, não mais fará 

quando se puser diante da assembléia, não havendo proibição de manifestar-se de outro 

modo sobre outros assuntos.  

 

Mesmo ao pior dos guerreiros é dado o direito de participar das decisões e de 

sentar-se na assembléia que conduz os rumos do grupo. O fato de ser um guerreiro e 

colocar a própria vida em risco para obtenção de um fim maior, a recuperação da honra de 

                                                 
689 HOM. Il., II, 253-255. 
690 HOM. Il., II, 224-242. 
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Helena e com ela dos Gregos, legitima-o como participante ativo dentro do grupo. Não 

possui o poder e a influência de outros guerreiros, nem seu conselho é ouvido com a 

mesma reverência daqueles dados pelos homens mais valorosos, mas, ainda assim a ele é 

devida a palavra, porque participando do esforço de conquista é dado a ele participar da 

direção do que é conquistado. 

 

A virtude de um guerreiro e sua honradez definem e legitimam sua participação 

política. Só quem possui honra arriscaria sua vida pela obtenção de um fim maior, e só 

quem possui a autodeterminação típica do homem honrado é capaz de manter-se firme em 

meio aos perigos do combate e, por conseguinte, só a ele são dados os espólios de guerra, 

bem como o direito de participar das decisões. Aquele que não tem a capacidade de 

manter-se firme no campo de batalha, assumindo as consequências do que fora decidido 

em assembléia, perde o direito de decidir.  

 

Ao guerreiro vitorioso são distribuídas partes dos despojos de guerra, sejam eles 

bens valiosos ou mesmo a terra conquistada do inimigo ou defendida contra o invasor. O 

bom guerreiro é aquele que possui a areté e o prêmio pela areté é a honra, entendida aqui 

como reconhecimento social. A  cidadania é concedida também como um privilégio e um 

sinal de distinção a honrar aquele que a recebe.  

 

As dificuldades de comando enfrentadas por Agamenon, bem como os 

questionamentos de sua posição como líder ligam-se todas à sua falta de coragem e virtude 

necessárias ao guerreiro de valor. Aquiles comumente chama Agamenon de rei sem 

vergonha, uma vez que este sentimento só é possível a quem tem pudor e apreço pela 

reputação conquistada691. Sendo um poema sobre honra e vingança, a Ilíada não poderia 

deixar de apresentar a tensão entre o mérito justificador do recebimento das honras, 

presente em Aquiles, e a existência de prerrogativas dadas a quem não possui tais méritos, 

Agamenon, gerando uma percepção de injustiça que alimenta a trama. 

  

As palavras de Aquiles dão mostras de que Agamenon é pouco respeitado em seu 

posto por faltar-lhe a coragem com a qual todo guerreiro, e em especial o líder, deve se 

comportar. 

                                                 
691 HOM. Il., I, 339-341. 
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Πηλεΐδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 

Ἀτρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο: 

οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, 

οὔτέ ποτ᾽ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι 

οὔτε λόχον δ᾽ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν 

τέτληκας θυμῷ: τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. 

ἦ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν 

δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον εἴπῃ: 

δημοβόρος βασιλεὺς ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις: 

ἦ γὰρ ἂν Ἀτρεΐδη νῦν ὕστατα λωβήσαιο. 

 

Você pesado com tanto vinho, com a face de um cão mas o coração de 

uma corsa, nunca ousou armar-se para batalha com suas tropas, ou 

partir em uma emboscada com os principais dentre os aqueus. Isto lhe 

parece a morte. É seguramente muito melhor tomar os prêmios de 

quem quer que pelo largo acampamento dos aqueus se oponha a você. 

Rei devorador de pessoas, uma vez que governa sobre ninguém!”692 

 

  Não há direito para o homem, seja de reger outros ou de participar em 

assembléias, se não por meio da demonstração de areté na luta contra o inimigo. Tais 

direitos são como privilégios conquistados pelo guerreiro corajoso. Enfim, o ideal 

aristocrático se realiza mesmo no período clássico. 

 

Há uma passagem em que Aquiles diz aquilo que pode ser considerado como o 

embrião das relações entre cidadania, capacidade para ter direitos, honra e militarismo. 

Após ser repreendido por Pátroclo por sua inflexibilidade, Aquiles explica a ele porque de 

tamanha indignação com a conduta de Agamenon. 

 

                                                 
692 HOMER, Iliad, I, 225-231, Loeb Classical Library, vol. 170 da coleção e volume I da Ilíada, 2ª ed, de 
1999, Reimpressão de 2001, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 30/31. 
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“κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν, 

δουρὶ δ᾽ ἐμῷ κτεάτισσα πόλιν εὐτείχεα πέρσας, 

τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων 

Ἀτρεΐδης ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην. 

 

Isto para mim é terrível mágoa, pois sofri pesar em meu coração. A 

garota que os filhos dos aqueus escolheram para mim como prêmio, e 

que conquistei com minha lança ao saquear uma bem fortificada pólis, 

o senhor Agamenon tomou de meus braços,o filho de Atreu,como se eu 

fosse um refugiado sem direitos (¢t…mhton).”693 

 

   A expressão escolhida por Homero para designar aquele que não tem direitos é a 

mesma que será utilizada na Atenas dos séculos V e IV a.C para designar a pessoa que fora 

apenada com a perda de seus direitos civis, ¢tim…a (atimía). A cidadania é constituída de 

um conjunto de direitos dados como privilégio a um grupo de homens que demonstra 

virtude em prol da pólis a que pertencem. 

 

Sendo os cidadãos os elementos constituintes da pólis não surpreenderia que o 

direito que hoje denominaríamos constitucional carregasse consigo uma acentuada 

tonalidade bélica, e uma grande preocupação com a honra. A prova de que tal belicosidade 

podia ser encontrada em diversas constituições gregas antigas, encontramos nas palavras 

de Platão. 

 

Em seu diálogo Leis o tema debatido entre os personagens é o mesmo já explorado 

na República, a formação ou constituição de uma pólis por meio de um conjunto planejado 

de leis, uma constituição. Sendo Leis um diálogo escrito por Platão em sua maturidade694, 

nele as reformas mais radicais propostas na República, um estado por Platão reconhecido 

como só viável para deuses ou filhos de deuses695, são abandonadas em favor de uma teoria 

mais flexível e apta a ser posta em prática. 

 

                                                 
693 HOMER, Iliad, XVI, 59, Loeb Classical Library, vol. 171 da coleção e volume II da Ilíada, 2ª ed, de 1999, 
Cambridge, Harvard University Press, pgs. 166/167. 
694 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego,4ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 2003, pg. 
1296. 
695 PL. Lg., V, 739d. 
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Tão intensa é a vinculação da cidadania, e da constituição da pólis, com a guerra 

que Platão, sempre pronto a reformar as leis e costumes de seus contemporâneos, dedica 

uma grande parte do primeiro livro da obra a afastar a idéia comum a todos os estados de 

que as constituições devem ser elaboradas com vistas ao sucesso na guerra. Clínias, no 

início do diálogo, expressa a opinião segundo a qual os homens de uma pólis estão 

envolvidos incessantemente numa guerra vitalícia contra todas as demais póleis, não 

passando a paz de um mero nome para um estado contrário àquele que é seu natural 

comportamento, a guerra.696 

 

Platão desaprova este modo de avaliação das constituições que tem no sucesso 

militar o critério mais importante para aprovação de uma dada configuração política, 

dirigindo crítica direta ao excessivo enfoque bélico dórico697. Ao erro de organizar a pólis 

de modo a obter sempre a vitória militar sobre qualquer outro Estado, Platão contrapõe 

uma constituição que leve em conta, em primeiro lugar, a virtude (areté) 698. 

 

Afastar o sucesso na guerra com meta da legislação e, na sequência, apontar a areté 

como objetivo, não é senão confirmar um modelo tradicional de leis, devido ao vínculo 

entre areté e guerra. Esta a provável razão pela qual Platão, na sequência do livro I, 

redefine a escala de valores de sua pólis modelar, levando a coragem, típica do guerreiro 

honrado, para o posto de quarta virtude mais importante, atrás da prudência, moderação e 

justiça699.  A vitória ou derrota em batalha não deve ser prova decisiva do valor de uma 

instituição política700. 

 

Platão esforça-se para afastar uma idéia comum em seu tempo, de que é em função 

da guerra que se molda a constituição de uma pólis. Seu esforço em debelar esta idéia, 

porém, atesta que a visão tradicional era largamente aceita, para não dizer unanimemente 

aceita, como principal critério para a outorga de cidadania. 

 

A continuidade de valores aristocráticos na definição da cidadania na Atenas 

clássica pode ser confirmada pelo juramento do cidadão ateniense. 

                                                 
696 PL. Lg., I, 625e  combinado com I, 626a. 
697 PL. Lg., I, 626b. 
698 PL. Lg., I, 630b-c. 
699 PL. Lg., I, 630d. 
700 PL. Lg., I, 638a-b. 
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Ao completar dezoito anos o jovem era inscrito no rol de membros do seu dÁmoj 

(demos)701, com o que poderia iniciar seu treinamento militar de dois anos, ao termo dos 

quais será tido como cidadão de Atenas702. Ao término do primeiro ano os jovens, reunidos 

em assembléia no teatro, realizam demonstrações militares e solenemente recebem da pólis 

escudo e lança703. É neste momento que o jovem faz seu juramento.  

 

O juramento, constante do discurso Contra Leocrates de Licurgo, acabou por 

perder-se em seu manuscrito medieval. Foi, porém, redescoberto numa inscrição 

encontrada em 1932 em Acarnas. Vejamos: 

 

“βούλομαι δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι τοῦ ὅρκου. λέγε, 

γραμματεῦ.“Ὅρκος 

 

Οὐκ αἰσχυνῶ τὰ ἱερὰ ὅπλα, οὐδὲ λείψω τὸν παραστάτην 

ὅπου ἂν στοιχήσω: ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ 

οὐκ ἐλάττω παραδώσω τὴν πατρίδα, πλείω δὲ καὶ ἀρείω 

κατά τε ἐμαυτὸν καὶ μετὰ ἁπάντων, καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ 

κραινόντων ἐμφρόνως. καὶ τῶν θεσμῶν τῶν ἱδρυμένων καὶ 

οὓς ἂν τὸ λοιπὸν ἱδρύσωνται ἐμφρόνως: ἐὰν δέ τις ἀναιρεῖ, 

οὐκ ἐπιτρέψω κατά τε ἐμαυτὸν καὶ μετὰ πάντων, καὶ 

τιμήσω ἱερὰ τὰ πάτρια. ἴστορες θεοὶ Ἄγραυλος, Ἑστία, 

Ἐνυώ, Ἐνυάλιος, Ἄρης καὶ Ἀθηνᾶ Ἀρεία, Ζεύς, Θαλλώ, 

Αὐξώ, Ἡγεμόνη, Ἡρακλῆς, ὅροι τῆς πατρίδος, πυροί, κριθαί, 

ἄμπελοι, ἐλάαι, συκαῖ ...  

 

Não desonrarei minhas sagradas armas nem abandonarei meu companheiro 

onde quer que esteja lotado. Defenderei os direitos de deuses e homens e 

quando morrer não deixarei minha pátria menor, mas maior e melhor, até 

onde for possível para mim e com a ajuda de todos. Respeitarei 

                                                 
701 ARIST. Ath. Pol., XLII, 1. 
702 ARIST. Ath. Pol., XLII, 5. 
703 ARIST. Ath. Pol., XLII, 1. 
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adequadamente os governantes em exercício (do momento) e as normas 

existentes e todas as que vierem a ser estabelecidas no futuro.  E se alguém 

tentar destruir as normas a ele me oporei no limite de minha capacidade e com 

a ajuda de todos. Honrarei os cultos de meus ancestrais. Que sejam 

testemunhas disto os deuses Agraulus, Héstia, Enyo, Enyalius, Ares, Atena a 

Guerreira, Zeus, Thallo, Auxo, Hegemone, Héracles, e as fronteiras de minha 

terra nativa, trigo, cevada, vinhas, oliveiras, figueiras. . .”704 

 

O aristocrático tema da guerra é evidente. Note-se ao final a referência à 

sacralidade da produção agrícola, remetendo a um vínculo arcaico entre aristocracia e 

agricultura, uma vez que esta era considerada a única ocupação considerada digna do 

homem honrado705, mesmo que na época clássica a composição do exército já não fosse 

exclusivamente aristocrática, nem apenas de grandes proprietários de terras. Segundo 

Finley gregos e romanos não se cansavam de elogiar a excelência moral da atividade 

agrícola706.  

 

Predominavam ainda os valores da aristocracia guerreira, e o combate permanecia o 

meio mais seguro de testar a honra e avaliar se o homem merece o privilégio da cidadania. 

 

Que o combate deveria ser aquele travado na falange, prova-o o fato de que mesmo 

participando do esforço militar, os que combatem em navios, não devem receber a honra 

de serem cidadãos707, muito embora a marinha ateniense tenha sido a grande responsável 

pela maioria das vitórias militares de Atenas, e a ascensão e queda de Atenas sigam de 

perto a construção e perda de sua frota708. Veja-se, por exemplo, a famosa muralha de 

madeira de Temístocles, com a qual a batalha de Salamina foi vencida709. Segundo 

                                                 
704 LYCURGUS, Against Leocrates, 77, Loeb Classical Library, vol. 395, Minor Attic Orators, vol. II , 1ª ed, 
de 1954, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 68/69. 
705 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 24. 
706 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, 3ª ed., Los Angeles, University of California Press, 1999, pg. 
123. 
707 ARIST. Pol., VII, v, 1327b, 5-9. 
708 STRAUSS, Barry, WHEELER, Everett L., Battle, capítulo 7 in The Cambridge History of Greek and 
Roman Warfare, Volume I: Greece, the Helenistic World and the Rise of Rome – ( org. por) SABIN, Philip, 
WEES, Hans Van e WHITBY, Michael, 2007, Cambridge, Cambridge University Press, pg. 224. 
709 HDT. Hist, VII, 141. 
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Demóstenes, os primeiros requisitos para  uma guerra são dinheiro e navios710, além de 

bravos soldados, dos quais Atenas dispõe em número maior do que têm seus inimigos. 

Aristóteles refere-se aos combatentes embarcados como uma  multidão de marinheiros 

para os quais não há necessidade de cidadania711. 

 

Da marinha, apenas os comandantes das embarcações, escolhidos dentre cerca de 

800 homens que representavam os 2 ou 3% mais ricos de Atenas, e eram capazes de 

suportar a onerosa trierarquia712,  bem como os poucos hoplitas que serviam 

embarcados713, mereciam a distinção de cidadãos714. 

 

Retomando o raciocínio, a pólis é os seus cidadãos, e cidadãos são apenas aqueles 

que tomam parte na defesa da pólis, mas, não todo e qualquer um que luta em prol da pólis. 

Apenas os que o fazem do modo correto para o homem virtuoso e honrado que tem a 

coragem de  combater na falange como hoplita. 

 

É cidadão aquele que tem honra, e se tem honra aquele que como hoplita prova sua 

areté em combate. Como ter ou não ter direitos de participação na pólis é sinônimo de ser 

um cidadão, é correto afirmar que toda estrutura do direito ático sustentava-se sobre um 

valor e uma disposição psicológica, consubstanciados na honra e na virtude.  

 

A pólis desejava para si os virtuosos e tal viés ético e psicológico foi claramente 

percebido e reproduzido por Platão. 

 

Segundo o filósofo, o legislador deve, antes de tudo, ter em vista a virtude (areté): 

 

”τοῦτον δή φαμεν ἐν πολέμῳ χαλεπωτέρῳ 

ἀμείνονα ἐκείνου πάμπολυ γίγνεσθαι, σχεδὸν ὅσον ἀμείνων 

δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ φρόνησις εἰς ταὐτὸν 

ἐλθοῦσαι μετ᾽ ἀνδρείας, αὐτῆς μόνης ἀνδρείας. πιστὸς μὲν 

                                                 
710 DEMOSTHENES, On The Navy-Boards, 12, Loeb Classical Library, vol. 238 da coleção e volume I da 
obra completa de Demóstenes, edição de 1930, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 386/387.  
711 ARIST. Pol.,VII, v, 1327b, 5-11. 
712 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 209. 
713 ARIST. Pol.,VII, v, 1327b, 9-11. 
714 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, pg. 78. 
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γὰρ καὶ ὑγιὴς ἐν στάσεσιν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἄνευ 

συμπάσης ἀρετῆς: διαβάντες δ᾽ εὖ καὶ μαχόμενοι ἐθέλοντες 

ἀποθνῄσκειν ἐν ᾧ πολέμῳ φράζει Τύρταιος τῶν 

μισθοφόρων εἰσὶν πάμπολλοι, ὧν οἱ πλεῖστοι γίγνονται 

θρασεῖς καὶ ἄδικοι καὶ ὑβρισταὶ καὶ ἀφρονέστατοι σχεδὸν 

ἁπάντων, ἐκτὸς δή τινων εὖ μάλα ὀλίγων. ποῖ δὴ τελευτᾷ 

νῦν ἡμῖν οὗτος ὁ λόγος, καὶ τί φανερόν ποτε ποιῆσαι 

βουληθεὶς λέγει ταῦτα; δῆλον ὅτι τόδε, ὡς παντὸς μᾶλλον 

καὶ ὁ τῇδε παρὰ Διὸς νομοθέτης, πᾶς τε οὗ καὶ σμικρὸν 

ὄφελος, οὐκ ἄλλο ἢ πρὸς τὴν μεγίστην ἀρετὴν μάλιστα 

βλέπων ἀεὶ θήσει τοὺς νόμους: ἔστι δέ, ὥς φησιν Θέογνις, 

αὕτη πιστότης ἐν τοῖς δεινοῖς, ἥν τις δικαιοσύνην ἂν τελέαν 

ὀνομάσειεν. ἣν δ᾽ αὖ Τύρταιος ἐπῄνεσεν μάλιστα, καλὴ μὲν 

καὶ κατὰ καιρὸν κεκοσμημένη τῷ ποιητῇ, τετάρτη μέντοι 

ὅμως ἀριθμῷ τε καὶ δυνάμει τοῦ τιμία εἶναι λέγοιτ᾽ 

ἂν ὀρθότατα. 

 

Qual então é a conclusão para a qual tende nosso presente discurso e que 

ponto está tentando esclarecer com estas declarações? Simplesmente este: 

tanto o legislador de Creta, inspirado por Zeus, quanto qualquer legislador 

que vale o que come seguramente deve legislar tendo em vista somente a 

suprema virtude: e isto (citando Teógnis) consiste em ‘lealdade no perigo´ 

podendo-se denominá-la ´justiça completa´.”715   

 

Este trecho demonstra que a guerra não era um fim, mas um meio. A guerra, além 

de sua óbvia utilidade na defesa da pólis, atuava como um meio de formar o caráter. A 

virtude acima descrita como lealdade no perigo pode ser exercida em situações diversas da 

guerra, mas é nela que o teste desta lealdade é feito de modo irrefutável. 

 

Interpretação diversa faria o texto perder o sentido. Negaria a tendência de legislar 

com vistas ao sucesso militar, apenas para, posteriormente, dar a toda lei a tarefa de 

                                                 
715 PLATO, Laws, I,  630 B e C, Loeb Classical Library, vol. 187 da coleção e volume X da obra de Platão, 
1ª ed, 1926,  Cambridge, Harvard University Press, pgs. 20/23. 
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desenvolver nos homens a bravura militar. É o caráter aquilo a que visa a legislação. É por 

bem formá-lo que a guerra se faz útil, e é também ele a meta para qual toda boa lei deve 

voltar-se.  

 

Complementando a idéia, Platão dá o tom de sua investigação a respeito de seu 

estudo sobre as constituições no início do terceiro livro das Leis, afirmando que o 

progresso de uma pólis em termos de sua constituição poderá ser aferido através de sua 

maior ou menor capacidade de conduzir a pólis para a virtude ou para o vício. 

 

O início do juramento do cidadão, proferido pelos efebos em Atenas, não deixa 

dúvida sobre este fundamento ético, na medida em que inicia afirmando que na condição 

de cidadão de Atenas o jovem não trará desonra às suas sagradas armas.  A palavra usada 

não é timé ou um de seus derivados, mas sim a palavra aischynoo716, derivada do 

substantivo feminino ¢iscÚnh (aischýne), cujo significado é desonra ou vergonha717, mas 

que também pode ser traduzida por honra ou pudor718, de qualquer modo, dentro do 

gradiente de sentidos de que nos ocupamos na primeira parte.  

 

Platão define a vergonha como sendo o medo que cada um de nós sente pela 

própria reputação ao fazer ou dizer algo vil719, indicando que também a honra, enquanto 

reconhecimento social, serve como desestimulante da conduta indevida pelo medo da 

vergonha. 

 

Parte do sucesso das leis atenienses advém deste seu conteúdo ético e psicológico. 

Ao violar as leis não apenas o cidadão submete-se às sanções nelas previstas, mas, também 

a sanções de cunho ético e reprovação social, misturando-se as duas esferas, uma vez que 

ponderações sobre o caráter dos litigantes eram admitias na maioria dos tribunais de 

Atenas, preocupados não apenas em aplicar a lei, mas também em alcançar uma decisão 

justa. Os critérios do que é ou não relevante em juízo, considerados abrangentes para os 

padrões atuais, eram fruto de uma escolha consciente pelo justo, feita por quem sabia, 

                                                 
716 LYCURG.  c. Leocr., 77. 
717 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 43. 
718 PEREIRA, ISIDRO, Dicionário Grego-Português e Português-Grego, 7ª ed., Braga, Apostolado da 
Imprensa, 1990, pg. 19. 
719 PL. Lg., I,  646e -647a. 



 

 

227

restringir-se à letra da lei quando conveniente, ou melhor, quando o assunto assim o 

permitia720.  

 

A marcante preocupação de Platão com a educação721 não é senão uma forma de, 

por meio dela, garantir a formação de cidadãos honrados e virtuosos, sem os quais uma 

pólis não pode passar. Platão sabe que interferir na educação por meio de leis gerais é 

tarefa dificílima722, mas, como o que está em jogo é vital, o esforço será recompensado. 

Não é por outro motivo que a discussão a respeito da possibilidade de ensinamento da 

virtude723 ocupa tanto espaço nas discussões travadas entre Platão e os sofistas. Disto 

dependia a manutenção da cidadania e dos direitos a ela vinculados.  

 

Cuidando do que ele denomina discurso do humanismo cívico, Vlassopoulos 

resume bem a interpenetração entre o político e o ético na obra de autores áticos clássicos. 

A síntese merece ser vista: 

 

“A participação na comunidade política dependia da 

virtude política,e a preservação da comunidade era igualmente 

dependente da virtude de seus membros. Mas a comunidade 

política era constantemente ameaçada pela substituição da virtude 

por interesses particulares dos cidadãos, ou apenas do elemento 

dirigente. Este era o fenômeno da corrupção,e cada forma de 

civitas era sempre suscetível de ser transformada em sua versão 

corrupta, ou numa forma diferente. 

 

Portanto, a principal preocupação deste paradigma era 

obter e reter a virtude cívica: a totalidade dos relacionamentos 

entre humanos, ou entre humanos e coisas, era vista por meio 

desta lente. O que chamaríamos de aspectos econômicos 

                                                 
720 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 4. 
721 PL. Lg., II, 653c. 
722 JAEGER, WERNER, Paidéia, a formação do homem grego – 4ª ed. – 2ª tiragem, São Paulo, Ed. Martins 
Fontes, 2003, pg. 1348. 
723 GUTHRIE, W. K.. C., Os Sofistas, 1ª ed., São Paulo. Ed. Paulus, 1995, pg. 233. 
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interessavam apenas na medida em que garantiam ou 

contentavam, a virtude política dos cidadãos e da comunidade.”724 

 

A obtenção da cidadania é intimamente relacionada à manifestação da virtude, e 

esta se demonstra no campo de batalha. Não por outra razão a cidadania era restrita aos 

homens adultos livres, excluindo crianças, mulheres, escravos e estrangeiros, uma vez que, 

dos dois primeiros não se podia cobrar nem a força física nem tampouco a coragem, 

virtude essencialmente masculina, enquanto que dos dois outros não se podia cobrar o 

amor à pátria em nome do qual se honraria a terra dos ancestrais mesmo ao custo da 

própria vida.  

 

Na constituição ateniense pré Draconiana, mais próxima ainda de valores 

aristocráticos, a concessão da cidadania era diretamente ligada à atuação militar. Segundo 

Aristóteles, nesta arcaica  constituição os direitos políticos eram concedidos aos que 

pudessem prover suas próprias armas725.  

 

O condicionamento da cidadania à aptidão militar enfraquece divisão 

contemporânea entre o civil e o militar. Ambos eram quase que sinônimos e mutuamente 

complementares. Era-se cidadão porque apto a lutar pela pólis. E uma vez cidadão tinha 

voz nos órgãos deliberativos, porque suportaria as consequências das deliberações em 

formação de guerra, se necessário fosse. 

 

Trata-se de uma constituição que preza pela responsabilidade na condução da vida 

pública,  conforme deliberado em assembléia. O erro de cálculo político cometido na 

ágora ou no Pnyx será punido ou vingado pelo posterior fracasso militar, a ser sofrido pelo 

próprio participante da deliberação quando este, munido de sua panóplia, postar-se na 

falange. O funcionamento desta responsabilização segue a mesma lógica usada por 

Antífon, quando na segunda tetralogia afirma que o rapaz que morre atingido por uma 

lança, perece por seu próprio erro e culpa, entrando voluntariamente na área de arremesso e 

punindo a si mesmo726. Assim também com o cidadão, onde a perspectiva de que seu erro 

ao deliberar na assembléia volte-se contra ele próprio, incentiva-o a deliberar bem. O 

                                                 
724 VLASSOPOULOS, Kostas, Unthinking the Greek Polis, 1ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 
2007, pg. 19. 
725 ARIST. Ath. Pol., IV, 2. 
726 ANT. Sec. Tretr., IV, 8. 
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inverso é também verdade e o insucesso na falange poderia causar a perda de suas 

prerrogativas de cidadão, seja por demonstrar covardia em combate e sujeitar-se à pena de 

atimía, seja porque, derrotada, a pólis passaria ao controle do inimigo.  

 

A autonomia de que tratamos acima como característica da honra, significava 

arriscar a vida e seguir decisões nas quais se teve a chance de participar, inclusive 

convencendo seus iguais por meio do direito ao uso da palavra em público, isegoria. O 

homem honrado deve sustentar o que diz expondo-se  ao elevado risco de ferimentos 

graves e de morte a que se expõe quem quer que se poste em formação de combate. 

 

Aquele que não se dispõe assumir estes deveres e comportar-se desta maneira é 

considerado um ¥timoj (átimos), um homem privado de honra, que, por conseguinte, não 

possui direitos. 

 

Aristóteles afirma ser apropriado que o governo seja composto apenas por aqueles 

que possuem armadura pesada, referindo-se, é claro, aos hoplitas.727 

 

Tratando-se a cidadania como um privilégio dado como prêmio a quem demonstra 

virtude, segue-se a idéia de que o advento do combate de infantaria, inovação militar cuja 

origem se aponta estar no século VII a.C728, foi responsável pela crescente participação de 

homens não pertencentes à antiga aristocracia no trato da coisa pública. 

 

O privilégio729 de ter participação na pólis estende-se a outros homens tão logo 

novos personagens passem a se encarregar da guerra em nome da pólis, através da 

participação em combates na infantaria pesada. Aristóteles afirma que o combate na forma 

de falange não é a mais antiga forma de guerra conduzida na Grécia, apontando para a 

cavalaria, tradicional posto da aristocracia, forma mais antiga. Sendo grande o número de 

hoplitas na guerra de infantaria, maior será o número dos que tomam parte no governo730. 

 

                                                 
727 ARIST. Pol., IV, x, 1297 b, 1-3. 
728 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 62. 
729 HANSEN, Mogens Herman, Polis and City-State an Ancient Concept and its Modern Equivalent, Acts of 
the Copenhagen Polis Centre vol. 5, 1ª ed., Copenhagen, The Royal Danish Academy of Sciences and 
Letters, 1998, pg. 92. 
730 ARIST. Pol., IV, x, 1297 b, 16-24. 
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Esta visão de que os deveres militares e as prerrogativas políticas andam sempre em 

conjunto já foi criticada como um mito731, uma errônea percepção de uma realidade mais 

complexa. Embora uma discussão a respeito do tema possa ser proveitosa, importa-nos 

constatar que, ainda que se conclua que tais idéias não sejam a única explicação possível 

para o fenômeno, delas nutriam-se os cidadãos que preparavam as leis, tomavam assento 

nos tribunais e defendiam suas causas em juízo, sendo evidente sua influência na tessitura 

das normas bem como na argumentação sustentada em juízo. 

 

A correlação entre a capacidade guerreira e mérito como forma de acesso às honras 

públicas é louvado por Péricles em sua famosa oração fúnebre: 

 

“χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, 

παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι 

ἑτέρους. καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ᾽ ἐς 

πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται: μέτεστι δὲ κατὰ μὲν 

τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν 

ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ 

πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ᾽ ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ᾽ αὖ κατὰ 

πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος 

ἀφανείᾳ κεκώλυται. 

 

É verdade que nosso governo é denominado uma democracia, pois sua 

administração está nas mãos, não de poucos, mas de muitos; ainda assim 

enquanto em relação às leis todos os homens estejam em igualdade para a 

solução de disputas privadas, no que concerne ao valor dado a eles, é na 

medida em que cada um deles é de alguma forma distinto que é preferido para 

as honras públicas, não por pertencer a uma classe em particular, mas por seu 

mérito pessoal; nem, novamente, com base na pobreza é um homem impedido 

de ingressar numa carreira pública pela obscuridade de sua posição social, 

bastando apenas que tenha em si a intenção de prestar um serviço à pólis.”732 

 

                                                 
731 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 78. 
732 THUCYDIDES, History of the Peloponnesian War, II, 37, 1-10, Loeb Classical Library, vol. 108, vol. I 
dedicado a Tucídides, 2ª ed., London, William Heinemann Ltd., 1928, reimpressão de 1956, pgs. 322/323. 
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Novamente o critério de qualidade em Atenas é a areté de cada um, desta vez, 

usado como meio de seleção dos mais aptos a ocupar as magistraturas. A prevalência de 

um critério isonômico733, onde as oportunidades estão disponíveis para todos, a serem 

distribuídas aos que demonstrarem excelência no que fazem é motivo de orgulho para 

Péricles pois fortalece sua cidade. 

 

Se Homero enfatizou o poder destrutivo da injustiça, consistente no não 

reconhecimento do mérito, negando as honras devidas a Aquiles e quase pondo fim ao 

cerco de Ílion, pode-se dizer que Sólon, tendo entendido a lição, tomou para si a tarefa 

mais importante na manutenção da estabilidade da pólis, a correta distribuição das honras. 

Em seus poemas Sólon mostra plena consciência de que realizava um ideal de justiça ao 

legislar: 

 
 

“ταῦτα δ᾽ ὅτι τοῦτον τὸν τρόπον ἔσχεν οἵ τ᾽ ἄλλοι συμφωνοῦσι  

πάντες, καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ποιήσει μέμνηται περὶαὐτῶν ἐν τοῖσδε: 

“δήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον γέρας, ὅσσον ἀπαρκεῖ, 

     τιμῆς οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτ᾽ ἐπορεξάμενος: 

οἳ δ᾽ εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν ἀγητοί, 

     καὶ τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν. 

ἔστην δ᾽ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι, 

     νικᾶν δ᾽ οὐκ εἴασ᾽ οὐδετέρους ἀδίκως. 

 

For the people gave I grace enough, 

Nor from their honor took, nor proffered more; 

While those possessing power and graced with wealth, 

These to I made to suffer nought unseemly; 

I stood protecting both with a strong shield, 

And suffered neither to prevail unjustly.”734 

 

Numa Segunda tradução:  

                                                 
733 GLOTZ, Gustave, A Cidade Grega, 1ª ed., São Paulo, DIFEL, 1980, pg. 108. 
734 ARISTOTLE, Athenian Constitution, XII, 1., Loeb Classical Library, vol. 285, Aristotle, vol. XX, 2ª ed, 
de 1952, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 34/35. 
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“Ao povo, pois, dei tanto apreço quanto basta, 

De sua honra nem tendo retirado nem estirado; 

Os que tinham poder e eram admirados pelas riquezas, 

também destes cuidei para que nada de indigno passassem. 

Firmei-me postando um forte escudo contra ambos 

E não deixei que nenhum dos dois vencesse injustamente.”735 

 

Colhido um depoimento autêntico, do maior legislador da história de Atenas, no 

qual ele explica que a motivação de sua atividade foi a correta distribuição das honras e 

dignidades, fortalecida fica a tese segundo a qual a honra se posta como o pilar que 

sustenta a cidadania ateniense, condicionando a própria existência dos direitos à correta 

valorização da honra e da virtude de cada um, tal como, de modo recíproco, é à areté de 

seus indivíduos que a pólis deve sua existência e manutenção de sua autonomia. Abstrair a 

honra do direito ático é arriscar-se a perder grande parte de seu sentido.  

  

As imagens usadas por Sólon nos dois últimos versos remetem-nos mais uma vez à 

altivez e insubmissão do homem honrado. O poderoso escudo colocado entre os dois 

grupos em conflito na pólis não apenas alude à atividade militar, mas ainda à específica 

atitude daquele portador do largo escudo Óplon (hóplon), objeto em razão do qual são 

nomeados os hoplitas736, que se nega a ceder terreno ao adversário no choque entre as 

falanges. Aumentando o poder da imagem Sólon vai além e coloca-se a conter duas 

falanges opostas, teimosamente firmando posição não contra uma, mas, contra duas flanges 

que o cercam, não sendo por acaso que diz agir como um lobo girando em meio a muitos 

cães737 

  

Quando nos referimos à cidadania como um privilégio é preciso ser ainda mais 

específico e nomear que privilégios são estes de que dispõe aquele que ostenta este título. 

Aceitando-se a inclusão de homens na categoria de cidadãos e o aumento de seus números 

                                                 
735 ARISTÓTELES, A Constituição de Atenas, XII, 1, 1ª ed. Bilíngüe, tradução e comentários de Francisco 
Murari Pires, São Paulo, Hucitec, 1995, pág. 31. 
736 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 1240. 
737 ARIST. Ath. Pol., XII, 4. 
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a partir das novidades surgidas na guerra de falanges, era necessário dar a este cidadão a 

necessária proteção jurídica. 

 

Se o aristocrata, tradicionalmente ocupado com a guerra, sobre cavalos ou carros, 

prescindia de alguns tipos de proteção jurídica, não se pode dizer o mesmo do cidadão que 

servia na infantaria. 

 

Sem abraçar completamente o mito da composição da infantaria por uma chamada 

classe média homogênea738, que Aristóteles considerava a mais apta a governar739, há que 

se conferir àqueles que integram a infantaria o devido privilégio pelo serviço prestado. 

Demóstenes, dirigindo-se aos juízes, reclama da perda de cidadania de um árbitro que fora 

pressionado por um adversário seu, ao referir-se àquilo que o homem perdera diz que 

ficara sem seus privilégios comuns e sem seus direitos, tais como o de isegoria740.  

 

A alteração da composição da força militar, perdendo em parte sua linhagem 

aristocrática, sem, contudo, deixar de adotar os valores de uma antiga aristocracia militar, 

foi acompanhada da expansão de direitos e privilégios àqueles que eram cidadãos, 

acumulando vantagens àquilo que já era considerado um sinal de distinção.  

 

Assim, se o hoplita era a figura icônica da cultura grega e sua coragem o modelo 

exaltado nos poemas de Tirteu como a única forma de excelência741, ajustar a proteção 

jurídica e os privilégios dados ao cidadão, na proporção de seu papel na defesa da pólis, era 

uma necessidade sem  a qual o ideal de um exército composto só de cidadãos, bem como a 

concessão de direitos de cidadão apenas aos homens que tivessem papel militar 

significativo742, não poderia manter-se. 

 

A identidade entre o cidadão e o soldado é um princípio antigo que foi mantido por 

alguns até a modernidade, restringindo-se a participação de estrangeiros nas forças 

armadas, e influenciando as idéias de Maquiavel sobre o modo correto de se compor um 

exército. O filósofo, conhecido admirador da Antiguidade, e que não pode ser classificado 

                                                 
738 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 47. 
739 ARIST. Pol., IV, ix, 1295b, 4-12. 
740 DEM. c.Mid., 95. 
741 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 47. 
742 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, pg. 47. 
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como utopista, crítica os governantes que desfazem o vínculo entre cidadania e 

composição das forças armadas, atribuindo a ruína da Itália ao desprestígio deste princípio 

herdado da pólis grega. 

 

“Dico dunque che le armi con le quali un principe difende il suo stato, o 

sono proprie o sono mercenarie o ausiliarie o miste. Le mercenarie e le au-

siliarie sono inutili e pericolose; e, se uno tiene il suo stato fondato sulle armi 

mercenarie, non sarà mai stabile né sicuro; perché sono disunite, ambiziose, 

senza disciplina, infedeli. Sono gagliarde fra gli amici; vili fra i nemici. Non 

hanno timore di Dio, non dimostrano fedeltà con gli uomini. Tanto si differisce 

la rovina quanto si differisce l’assalto. E nella pace sei spogliato da loro, nella 

guerra dai nemici. La causa di questo è che esse non hanno altro amore né 

altra causa che le tenga in campo, che un po’ di stipendio. Esso però non è 

sufficiente a far sì che vogliano morire per te. Vogliono essere tuoi soldati 

finché tu non fai guerra. Ma, come la guerra viene, o fuggono o se ne vanno. 

Dovrei durare poca fatica a persuadere che questo è il loro comportamento, 

perché ora la rovina dell’Italia è causata dal fatto che per molti anni ci si è ri-

posati sulle armi mercenarie”743 

 

Maquiavel não faz aqui senão relembrar os antigos. Os soldados profissionais, vale 

dizer, os mercenários,  acovardam-se quando  perigo os põe num estado de grande tensão 

ou quando estão em desvantagem de número ou equipamentos. Eles são os primeiros a 

correr enquanto que cidadãos-hoplitas mantém seu posto e morrem lutando744. Seu uso do 

termo virtù aplicado ao contexto militar não deixa dúvida de seu apreço pela Antiguidade. 

 

O combate por meio dos hoplitas, ordenados em falanges, organiza-se por volta do 

final do século VIII a.C., havendo-se descoberto em Argos túmulos contendo pesada 

armadura de metal e o grande escudo do hoplita, datados aproximadamente em 700 a.C.745. 

Seguiu-se a tal alteração na estratégia militar a concessão por Sólon, cerca de cem anos 

depois, de um privilégio ao cidadão ateniense que outras culturas levaram séculos para 

conquistar. 

                                                 
743 MACHIAVELLI, Niccolò, Principe , capítulo XII (org. Lugi Firpo),Torino, Einaudi , 1972,  pg. 31. 
744 ARIST. Eth. Nic., III, viii, 1116b, 16-21. 
745 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 50. 
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Por meio da seisáchtheia, ou sacudimento dos fardos, Sólon promoveu o 

cancelamento das dívidas746 e libertou o povo da escravidão por dívidas747 em razão da 

qual, muitos já haviam se exilado e nem mesmo falavam mais a língua ática. Se na Ática, 

antes de Sólon, era comum que um homem livre se tornasse escravo, por ter sido vendido 

como tal, ou, o que é mais comum, tendo dado a si mesmo como garantia de um 

empréstimo não pago748, após a reforma promovida por Sólon não será mais possível que 

um cidadão ateniense seja escravizado em Atenas. 

 

O avanço obtido por SÓLON em 594/3 a.C. só foi replicado pelos romanos no ano 

de 326 a.C. com o advento da Lex Poetelia Papiria749, contabilizando uma intervalo de 

nada menos que 268 anos. 

 

Excluída a escravidão por dívidas permaneceu a conquista como fonte primordial 

da escravidão750, novamente dando à guerra o poder de criar cidadãos e escravos751 e 

transportando para o estrangeiro alguns fardos sem os quais a sociedade ateniense não 

poderia funcionar a contento. 

 

Dentre outros privilégios de que gozava o cidadão estava a garantia de que seu 

depoimento como testemunha não seria dado sob tortura, como ocorreria necessariamente 

com os escravos752.  

 

A prova testemunhal produzida a partir de escravos não era admitida senão quando 

produzida sob tortura753. Este é uma das mais cruéis disposições normativas atenienses. 

Sua origem, mais uma vez, parece ser a idéia segundo a qual dar um testemunho era um 

privilégio, restrito, porém, ao cidadão, capaz de empenhar sua palavra, ou como se 

costuma dizer sua palavra de honra.  A idéia central da tortura judicial era a de que se não 

                                                 
746 ARIST. Ath. Pol., VI, 1. 
747 ARIST. Ath. Pol., XII, 4. 
748 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 164. 
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fosse torturado o escravo seria não mais do que um instrumento de afirmação da tese 

favorável ao seu senhor. A crueldade complementa-se pelo fato de que muitos oradores 

afirmavam que tal tipo de testemunho era até mesmo mais seguro do que o prestado por 

um homem livre754. Licurgo toma como uma espécie de confissão a negativa do adversário 

em ceder seus escravos para o testemunho sob tortura, uma vez que este é um meio seguro 

de se obter os fatos, e não ficar restrito a rumores755. 

 

 Numa passagem de Antifonte há uma referência à oitiva de duas testemunhas sob 

tortura756.  Um deles era um escravo enquanto o outro um homem livre, o que nos faz 

deduzir fosse um estrangeiro. Estrangeiros livres também podiam ser submetidos a tortura, 

desde que em questões relativas à razões de Estado, mas, cidadãos de Atenas eram imunes 

à tortura757, segundo um decreto de datação imprecisa, referido por Andocides como tendo 

sido emitido no arcontado de Scamandrius758. Trata-se de um privilégio nada desprezível. 

 

Se ser um cidadão era um privilégio759, o acesso às magistraturas, quando não 

determinado por sorteio, era honra ainda maior e dependia do prestígio dos candidatos, 

conquistado pela bem sucedida participação nas campanhas militares ou pelo desempenho 

generoso de liturgias das quais nos ocuparemos em breve.  

 

O sorteio nos parece uma forma estranha de selecionar cargos para uma pólis, mas, 

é preciso lembrar não só que esta forma de seleção era tida como um meio de manifestação 

dos deuses, bem como que se sorteando entre os cidadãos seguramente far-se-ia recair o 

cargo sobre uma pessoa honrada, tendo em conta a correlação entre honra e cidadania. 

 

A pressuposição de que a simples condição de cidadão tornava a pessoa apta ao 

exercício virtuoso dos cargos e à participação nos destinos da pólis foi criticada por Platão, 

para quem era incorreto que todos se considerassem naturalmente aptos a governar. Nada 
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mais se poderia esperar, uma vez que nem mesmo os renomados homens públicos 

mostravam-se aptos à tarefa760. 

 

A despeito da crítica de Platão, os nove arcontes, as mais altas magistraturas de 

Atenas, fossem eram providas por sorteio761, ainda que antes do acesso ao cargo deviam os 

indicados submeterem-se a um exame pela Boulé, repetindo-se outro exame noutro 

tribunal. Isto não significa, porém, que além da condição privilegiada de cidadão, a 

reputação pessoal do candidato em nada influenciasse o resultado. Isto porque 487 a.C. em 

diante, antes do sorteio eram eleitos 500 cidadãos e, de dentro deste grupo, era feito o 

sorteio para preenchimento das nove principais magistraturas762.  

 

As perguntas feitas ao candidato quando de seu exame de ingresso relacionam-se 

todas à aferição do caráter do indicado, buscando avaliar se quem está prestes a exercer 

importante papel é um homem honrado. A sequência de temas perguntados é condizente 

com os temas onde a temática da honra é frequentemente tratada. 

 

Perguntava-se, primeiramente, quem eram os ancestrais do candidato. A vinculação 

à pátria, terra dos pais, bem como a ascendência puramente ateniense eram requisitos da 

cidadania. Abaixo trataremos da lei de  Péricles sobre o tema. 

 

Perguntava-se se cultuava os deuses tal como prescrito763. Nas fontes a relação 

entre homens e deuses é quase sempre descrita em termos honoríficos. Do homem mortal 

não se diz que venera, que cultua os deuses. Às vezes ele pede e implora aos deuses, mas, 

nunca tais atitudes são tão frequentes quanto a de honrá-los764. Aristóteles identificara a 

honra como o bem mais valioso, como aquele que oferecemos aos deuses e que é cobiçada 

pelo homem dotado de grandeza de alma765.  

 

Sendo o ato de honrar uma forma de reconhecimento de valor, aos deuses é devida 

a honra, uma vez que sua areté ou superioridade nunca pode ser posta em duvida, sob pena 
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de se incorrer em hýbris766. O homem deve reconhecer a superioridade inerente aos deuses 

e saber honrá-los sob pena de ser tido como ímpio e de caráter duvidoso.  

 

Ao magistrado é questionado ainda se ele cuida bem dos pais e se dá o devido 

cuidado à sepultura dos mortos, a quem é preciso honrar e cuja negligência era apenada 

com a atimía, ou perda de direitos civis767. A preocupação com a manutenção de um oikos 

forte e independente era comum e também necessária. Proteger um oikos da extinção era 

uma das atribuições do arconte epônimo. O texto da lei nos é apresentado por Demóstenes: 

 

“ἐγὼ μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον διῴκησα, ὅπως ἂν 

διασῴζωνται ὅτι μάλιστα οἱ οἶκοι οἱ ἀπὸ τοῦ Βουσέλου: 

τούτους δὲ ἐξετάσωμεν πάλιν. καὶ πρώτιστον μὲν τὸν νόμον 

τουτονὶ ἀνάγνωθι.“Νόμος 

 

ὁ ἄρχων ἐπιμελείσθω τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων καὶ 

τῶν οἴκων τῶν ἐξερημουμένων καὶ τῶν γυναικῶν, ὅσαι 

μένουσιν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ἀνδρῶν τῶν τεθνηκότων 

φάσκουσαι κυεῖν. τούτων ἐπιμελείσθω καὶ μὴ ἐάτω ὑβρίζειν 

μηδένα περὶ τούτους. ἐὰν δέ τις ὑβρίζῃ ἢ ποιῇ τι παράνομον, 

κύριος ἔστω ἐπιβάλλειν κατὰ τὸ τέλος. ἐὰν δὲ μείζονος 

ζημίας δοκῇ ἄξιος εἶναι, προσκαλεσάμενος πρόπεμπτα καὶ 

τίμημα ἐπιγραψάμενος, ὅ τι ἂν δοκῇ αὐτῷ, εἰσαγέτω εἰς τὴν 

ἡλιαίαν. ἐὰν δ᾽ ἁλῷ, τιμάτω ἡ ἡλιαία περὶ τοῦ ἁλόντος, ὅ τι 

χρὴ αὐτὸν παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι. 

 

Deixe o arconte encarregar-se dos órfãos e herdeiras e lares que estão 

extinguindo-se, e das mulheres que permanecem na casa de seus falecidos 

maridos,declarando estarem grávidas.”768  
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O arconte epônimo deve zelar pela manutenção do oikos, protegendo-o da 

humilhação769 uma vez que é em seu seio que os cidadãos são criados.  

 

Ao cidadão prestes se tornar um magistrado é ainda questionado se paga os tributos, 

sendo a sonegação uma forma de agir contra a soberania e independência da pólis. Vermos 

particularidades dos tributos em Atenas no próximo capítulo, quando então 

demonstraremos que também nas finanças públicas a honra desempenhava importante 

papel. 

 

Por fim a ele é perguntado se cumpriu com seus deveres militares, sendo 

desnecessário aqui enfatizar a pertinência da pergunta ao contexto das honras.   

 

Não há dúvida de que a preocupação é avaliar se o que ingressa no cargo é um 

homem honrado, sendo também verdade que o recebimento do cargo e seu bom 

desempenho são ainda para ele motivo de acréscimo de honra. Ao convencer os juízes de 

que um ataque a um oficial da pólis é um ataque à própria  pólis, devendo o ofensor ser 

punido com a total atimía (desonra e perda dos direitos civis) Demóstenes generaliza: 

 

“καὶ πάλιν γε τὸν ἄρχοντα, ταὐτὸ τοῦτο, ἐὰν μὲν 

ἐστεφανωμένον πατάξῃ τις ἢ κακῶς εἴπῃ, ἄτιμος, ἐὰν δ᾽ 

ἰδιώτην, ἰδίᾳ ὑπόδικος. καὶ οὐ μόνον περὶ τούτων οὕτω 

ταῦτ᾽ ἔχει, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων οἷς ἂν ἡ πόλις τιν᾽ ἄδειαν 

ἢ στεφανηφορίαν ἤ τινα τιμὴν δῷ. οὕτω τοίνυν καὶ ἐμέ, εἰ 

μὲν ἐν ἄλλαις τισὶν ἡμέραις ἠδίκησέ τι τούτων Μειδίας 

ἰδιώτην ὄντα, ἰδίᾳ καὶ δίκην προσῆκεν αὐτῷ διδόναι: 

 

Além do mais, isto não é verdadeiro apenas para estes magistrados, mas para 

todos a quem a pólis confere a inviolabilidade de uma magistratura coroada 

ou alguma outra honra.”770 
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 Analisando a famosa lei de Péricles sobre a cidadania, bem como casos onde foi 

excepcionada, poderemos constatar até que ponto a correspondência entre militarismo e 

cidadania pode ser considerada um exagero. No terceiro ano sob o arcontado de Antídoto, 

451 a.C., Péricles propôs uma lei motivada pelo número excessivo de cidadãos, dispondo 

que seriam considerados cidadãos, dali em diante, apenas aqueles nascidos de um pai e 

uma mãe atenienses771, antes disto sendo suficiente o nascimento de pai ateniense772. 

 

A intenção de manter o número de cidadãos dentro de um limite é condizente com a 

idéia segundo a qual a cidadania constitui um privilégio. Estendendo-se as prerrogativas a 

um número muito grande de pessoas não apenas se dificulta a vida pública numa 

democracia direta, como ainda  esvazia-se o conceito de cidadão, menos valioso por ser 

menos exclusivo. As sucessivas concessões de cidadania feitas por Roma provavelmente 

esvaziaram parte do conteúdo do status civitatis tornando-o diferente do que era. 

Fenômeno parecido ocorre no campo da lógica formal onde a extensão de um termo e sua 

intenção ou significado variam entre si em razão inversa773.  

 

A restrição da cidadania feita por Péricles parece afastar-se do critério de outorga 

de direitos cívicos baseado na virtude e na honra tal como sustentado acima, tanto que não 

foi recebida com contentamento. Ocorre que o critério definido por Péricles foi 

desconsiderado em alguns poucos casos, criando exceções que podem lançar alguma luz 

sobre o tema. 

 

Ao final da Guerra do Peloponeso um grupo de recém exilados de Atenas 

organizou uma revolta a partir de Phyle774, e, liderados por Trasíbulo conseguiu 

restabelecer o regime democrático. Lísias o famoso orador, que era um meteco, foi 

fundamental neste esforço de guerra pela restauração da democracia. A ele e aos demais 

que haviam auxiliado no esforço de restauração, alguns sendo até mesmo escravos, foi 

concedida, por um decreto movido por Trasíbulo, a cidadania ateniense775.  
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O decreto foi votado e aprovado pela assembléia, demonstrando que os demais 

cidadãos de Atenas concordaram com uma atribuição de cidadania com base no mérito 

militar. O decreto foi posteriormente atacado por Arquino declarando-o inconstitucional776 

por não ter sido apresentado à Boulé antes da votação. Note que a alegação de 

inconstitucionalidade da proposta baseia-se em erros procedimentais e vícios formais, não 

havendo referência à impropriedade do conteúdo deliberado. A reversão da cidadania, 

portanto, não elide a aceitação da medida pelo conjunto dos cidadãos que conferiram a 

cidadania até mesmo a escravos, uma vez tendo se mostrado suficientemente valorosos.  

 

A cidadania poderia ser concedida como um prêmio por grandes serviços prestados 

à pólis, havendo um  relato de Lísias dando conta de que Agoratus recebera a cidadania 

como prêmio por ter matado um dos oligarcas componente do grupo dos quatrocentos777. 

 

Conclui-se que quando a sobrevivência de Atenas estava em jogo os critérios de 

concessão de cidadania instituídos por Péricles em 451 a.C., eram desconsiderados em prol 

do restabelecimento do antigo vínculo entre cidadania e guerra. 

 

Aproveitando-se a referência a Péricles, serve como um último testemunho da 

íntima relação  entre poder político e destreza militar o fato de que ao longo o século V 

a.C. assiste-se a um crescimento na relevância do cargo de estratego, essencialmente 

militar. O corpo de dez estrategos acaba por suplantar a importância dos nove arcontes778.  

Foi justamente no cargo de estratego que Péricles destacou-se como o principal 

responsável pela época de ouro de Atenas, e pelo grande desenvolvimento obtido entre o 

fim das guerras médicas e o início da Guerra do Peloponeso, sendo considerado pelos seus 

contemporâneos o melhor homem para os negócios públicos779.  

 

Mesmo após a lei de Péricles permanece vivo o vínculo entre prestígio político, 

atuação militar e cidadania. Sólon participara da guerra contra Megara pela retomada de 

Salamina780 na condição de incentivador do combate. Pisístrato, o tirano que por cerca de 
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duas décadas governou Atenas, e ganhara prestígio781 lutando ao lado de Sólon nesta 

mesma guerra contra Megara. E por fim, Péricles destacara-se como estratego. Não é 

irrelevante o fato de que de todas as magistraturas a única cuja escolha nunca fora entregue 

ao método do sorteio, foi a de estratego782, bem como a dos demais oficias militares da 

pólis, fazendo-se sua seleção sempre por eleição através de mãos levantadas783.  

 

Conclui-se que, se para todas as demais posições a sorte bastava, mitigada por uma 

prévia eleição, naquelas magistraturas onde o mérito e a capacidade eram fundamentais 

para o sucesso, e onde a honra não podia faltar, dela dependendo a existência da pólis, vale 

dizer, nas magistraturas militares, a escolha nunca foi entregue a sorte cabendo aos 

cidadãos controlar de perto sua indicação. 

 

Mesmo que tudo o que foi dito acima não bastasse para demonstrar a dependência 

da cidadania e do direito de uma antiga idéia de honra, é possível sustentar o mesmo ponto 

partindo de outras normas. 

 

Até aqui estamos afirmando que a cidadania era concedida como um 

reconhecimento dado ao homem de valor. Há felizmente um instituto ateniense que nos 

permite entender quando um homem pode ser considerado privado de honra, e por 

conseguinte, afirmar que a consequência para tal desonra era a perda dos direitos de 

cidadania. 

 

O instituo de que cuidaremos é a ¢tim…a (atimía).  

 

Biscardi cuida da atimía em seu capítulo sobre a pessoa e a família784. A inserção 

dos institutos jurídicos atenienses, ou até mesmo do direito grego, na tradicional divisão de 

assuntos jurídicos consagrada pelo estudo do direito privado romano, e mantido até os dias 

de hoje no estudo do direito civil, é tumultuada. Harrison prefere cuidar do mesmo instituto 

                                                 
781 ARIST. Ath. Pol., XIV, 1. 
782 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 57. 
783 ARIST. Ath. Pol., LXI, 1. 
784 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 84. 



 

 

243

em seu segundo volume dedicado à lei de Atenas, dedicada exclusivamente à matéria 

processual785. 

 

Dando continuidade ao estudo das causas de redução da capacidade jurídica, 

Biscardi, que havia apontado o gênero, bem como a idade, como fatores que impediam a 

aquisição da capacidade para ter direitos, trata da atimía como uma forma de exclusão 

desta capacidade que opera sobre um homem livre, maior de idade, e nascido de pais 

atenienses. Significa que, mesmo cumprindo com todos os requisitos para a cidadania, o 

homem não teria capacidade de ter direitos a participar da vida cívica caso fosse tido por 

indigno786 de pertencer à comunidade de cidadãos que para Aristóteles, como vimos acima, 

é a definição mesma de pólis. 

 

A interpenetração entre a esfera política e ética é evidente. Isto é natural uma vez 

que a cultura grega como um todo via entre estas duas esferas de comportamento humano 

uma continuidade, percebida de modo absolutamente lúcido no início da Ética à 

Nicômaco787.  

 

Assim, Biscardi define a atimía como uma causa de diminuição da capacidade do 

cidadão para ter direitos. O cidadão portanto deveria, não apenas demonstrar o atendimento 

aos critérios éticos exigidos pelas leis no momento de sua inscrição na lista dos cidadãos, 

quando cumprida a metade de seu treinamento militar, mas, também deveria manter tais 

condições ao longo de sua vida, permanecendo digno da pólis mesmo depois de aceito na 

comunidade de cidadãos. O mérito do cidadão deveria ser constantemente testado e, para 

fazer jus aos direitos cívicos havia uma série de condutas da qual a pessoa deveria se 

abster. 

 

A consequência para quem houvesse cometido conduta que fizesse indigna de 

ostentar o privilégio da cidadania era a pena de atimía. É importante a  palavra com a qual 

se designava a perda dos direitos civis. Se a privação da honra (a + timé) designa aquele 

que perdeu os direitos, então de modo contrário, a honra é a razão pela qual um ateniense 

tem direitos. 
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Ora, se a pólis é constituída de seus cidadãos, se o homem só é cidadão e tem 

direito de tomar parte da administração combatendo pela cidade, se para combater bem é 

necessário ter honra, então a cidade é toda ela constituída por ação da tim» de seus 

membros, devendo-se, portanto, reservar à honra o posto de princípio fundamental de todo 

o direito ático, bem como o mais seguro e preciso instrumento hermenêutico do direito 

ateniense. 

 

A atimía é ainda tratada por Biscardi como pena quando em seu capítulo sobre o 

direito penal ele caracteriza o conjunto da legislação de Sólon em matéria penal, como 

sendo um direito penal negativo788. Por esta expressão o autor italiano quer dizer que a 

pena no direito ático não constituía, como é freqüente, um mal a ser aplicado ao culpado 

por um ato tido por ilícito, como em geral ocorre com todos os ordenamentos conhecidos. 

A pena então consistia na privação de um bem, sem a necessidade de direta intervenção da 

pólis para sua execução, limitando-se ela a, por meio de um julgamento, expor o culpado e 

qualificá-lo como tal, sendo daí em diante alvo da represália social ou mesmo divina789. 

 

O conceito de direito penal negativo é de particular interesse para nós, pois é um 

fenômeno diretamente relacionado a um problema jurídico crônico do direito ático, a saber, 

a dificuldade com o que hoje denominamos de processo de execução. 

 

A tradicional vingança realizada pelo chefe do oikos, da qual nos ocupamos 

largamente acima, foi gradualmente limitada até que com Drácon e Sólon se consegue 

fixar a necessidade de o Estado, com exclusividade, fixar uma pena por meio de um 

processo. O direito de autodefesa fora restringido, porém, a pólis não contava com o 

instrumental necessário para fazer valer seus julgados. 

 

 Dera-se como que um impasse entre um poder privado das famílias e um público 

da pólis. Deixadas à sua própria sorte as famílias causariam a ruína da pólis com vendetas 

que se espraiariam por gerações. Este foi o ponto atacado por Drácon, que teve a acuidade 

de concentrar-se de modo bastante competente sobre o crime contra a vida por excelência, 

ponto culminante de qualquer processo de acres disputas, e onde invariavelmente terminam 
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os conflitos violentos. Sólon, por sua vez, valendo-se de instituições como os Onze, bem 

como do uso da ação penal pública, (graphé) deu à pólis exclusividade para decidir se e 

qual a punição devida ao ofensor. O problema é que, neste meio tempo, a pólis não se 

equipou para a execução dos julgados, limitando o acesso real à justiça daqueles que não 

possuíam o apoio de uma família bem estruturada e financeiramente forte. 

 

A deficiência do direito ático no campo da execução dos seus julgados consistia, 

grosso modo, no resultado de uma assunção de prerrogativas por parte da pólis que a 

mesma não tinha meios de executar a contento e, não obstante, como numa verdadeira 

tragédia grega, não podia deixar de para si avocar, sob pena de deixar de existir. 

 

O denominado direito penal negativo parece ter sido a saída encontrada pelos 

legisladores e se não garantia uma proteção ideal, conseguiu fazer com que a sociedade 

funcionasse surpreendentemente bem por longos períodos de tempo sem contar com um 

aparato policial ou meios executivos eficientes790. 

 

Segundo Biscardi, a única pena que reclamava uma intervenção ativa, vale dizer, 

uma atividade estatal direta sobre o culpado, era a execução da pena de morte791, possível 

razão pela qual a lei de Drácon era coberta de tantos louvores, como uma espécie de porto 

seguro que mesmo indo além do poder familiar, ainda se mantinha eficaz.  

 

As dificuldades do poder público de opor-se ao poder privado das famílias  é 

ilustrada por Demóstenes num lamentável caso em seu discurso contra o rico e poderoso 

Meidias, pela agressão vexatória sofrida no exercício de uma liturgia. 

 

Duas testemunhas que apareceram em defesa de Demóstenes afirmam que este já 

havia litigado contra Meidias antes, e que da data de sentença desta ação anterior até a data 

da nova ação oito anos já se haviam passado sem que a decisão tenha sido executada, 

devido a repetidas desculpas e procrastinações de Meidias792. 
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Ora, se até mesmo Demóstenes, que não era dos cidadãos menos ricos de Atenas, 

encontrava dificuldades para fazer valer seus direitos diante de outro cidadão influente, é 

de se concordar que na ausência de uma execução eficiente, a técnica legislativa das 

sanções negativas se mostrara uma excelente alternativa. 

 

Neste mesmo discurso Demóstenes dá conta de outro risco a que se sujeitava o 

poder público, quando se deparava com um oikos poderoso. Na ação anterior de 

Demóstenes contra Meidias fora designado árbitro certo Strato de Pahlerum, um homem 

inexperiente e de poucas posses793. Tal indicação provou ser a ruína do pobre homem. Não 

só ele implorara a Demóstenes para desistir da contenda como também pediu o adiamento 

do caso quando Demóstenes negou-se a abandonar a causa. Meidias, que além de rico era 

violento, inicialmente tentara subornar Strato, mas, como este se negara a aceitar, 

arquitetou uma manobra ilícita, e, sem a presença de Strato fez o tribunal declará-lo um 

átimos, privando-o dos direitos civis. 

 

O ultraje de Demóstenes é compreensível. A vulnerabilidade dos juízes, quando 

diante de certos acusados, fez com que um cidadão de Atenas, que agira de modo 

irrepreensível e com firmeza de um hoplita, tombasse diante da corrupção e das manobras 

de um senhor de caráter muito mais do que duvidoso, sendo desonrado com a perda 

permanente de seus direitos civis794.  

 

O episódio pode juntar-se àquele outro em que Sócrates fora injustamente 

condenado e executado, sendo este o mais conhecido exemplo de justiça ateniense795. O 

intrincado problema das relações entre a esfera pública e a privada, com fortes 

repercussões no grau de eficácia das leis, encontra no direito ático um local privilegiado de 

estudo.  

 

A relutância da pólis em assumir para si de modo positivo a repressão penal, tem na 

evolução do instituto da atimía uma prova inconteste796. 

 

                                                 
793 DEM. c.Mid., 81-82. 
794 DEM. c.Mid., 87-88. 
795 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 1. 
796 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 295. 
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Despreparada para ingressar na esfera privada e executar seus julgados com ações 

positivas, a pólis encontrou na atimía uma forma de punir que não requeria nenhuma forma 

de ação de sua parte, contando com a reprimenda jurídica e social, executadas de modo 

automático com a abstenção do condenado de realizar certas coisas. 

 

Havia penas sobre a pessoa e sobre o patrimônio em Atenas, muito embora depois 

de Sólon à redução à condição de escravo estivesse restrita aos não cidadãos. Assim, 

enquanto sobre o patrimônio era possível aplicar pequenas multas ou até mesmo confiscar 

a integridade dele, sobre o a pessoa restaram como opções de pena: morte, exílio, prisão ou 

a atimía797. 

 

A atimía podia apresentar-se de diversas formas, que correspondem a diversos 

graus de falta de capacidade de direito. Inicialmente ela apresenta-se como atimía total, 

proscritiva ou absoluta, denominada simplesmente de atimía plena por outros autores, 

sendo a forma mais grave e mais antiga. Já ao tempo de Sólon temos exemplos de atimía 

que Biscardi denomina de total não proscritiva ou relativa, sendo por Harrison denominada 

de normal, e por fim uma terceira forma que é a atimía parcial798. 

 

Não há um consenso entre os estudiosos do direito grego acerca da classificação, 

mas, o quadro dos casos fica da seguinte maneira. Quanto à extensão dos direitos perdidos 

a atimía poderia ser classificada da seguinte maneira: 

 

Atimía :  

• Plena  ou Total Absoluta ou Proscritiva 

• Normal ou Total Relativa 

• Parcial 

 

A atimía plena é a forma mais antiga e equivale a uma perda de todos os direitos, 

tornando o homem um fora da lei799. Recebe também o nome de total absoluta ou ainda 

                                                 
797 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 168. 
798 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 85. 
799 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 169. 
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proscritiva800. Nesta espécie o átimos perde sua capacidade de direito, consequentemente, 

perde os direitos sobre seus bens, que são confiscados, perdendo o direito de residir no 

território da pólis, sob pena de morte caso nele fosse encontrado, que poderia ser aplicada 

imediatamente, por qualquer cidadão que o surpreendesse dentro dos limites da pólis, 

ficando tal cidadão que o matara isento de qualquer responsabilidade pelo ato. Na prática 

do século IV a.C.801 o procedimento era levar o átimos ao tesmoteta para que, meio da 

apagogé802, se aplicasse  a pena que poderia ser inclusive a de morte803. Em verdade, 

mesmo quando a pena de morte não fosse aplicada ao cidadão Harrison define este tipo 

mais grave de atimía como sendo a morte civil804. 

 

A atimía deve ser entendida como plena sempre que nos referimos a penas tais 

como: confisco total de propriedade, extensão da atimía a todo o génos do apenado, exílio 

permanente do estado bem como pena de morte.805  

 

Trata-se de uma resposta a um ato considerado de tamanha subserviência e tão 

contrário à idéia de honra com a qual se premiava o cidadão, que a desonra equivalia ao 

despojamento de todos os direitos que, em função da areté, haviam sido concedidos àquele 

homem. 

 

Demóstenes nos dá exemplo deste tipo de atimía para o caso de ataque a um oficial 

da pólis no exercício de seu ofício, incorrendo o agressor em total perda de seus direitos 

cívicos806, e podendo ser levado à morte uma vez que entre a honra, do cidadão ou da pólis, 

e a vida de um infrator, a opção pela primeira era mais frequente em Atenas.  

 

A atimía normal ou total relativa convivia com a forma mais radical e era mais 

aplicada do que a primeira forma. Os oradores diferenciavam as duas, muito embora a 

                                                 
800 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 85. 
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matéria não se preste a uma classificação rígida, e para a atimía, de um modo geral, os 

oradores por vezes discordassem quanto às restrições a serem impostas.807   

 

Nesta modalidade de atimía o apenado não perdia todas as suas prerrogativas, 

mantendo algumas delas e com isso sua condição de cidadão. Perdia outras tantas se 

diferenciando de um cidadão em pleno gozo de seus direitos. Poderia, por exemplo, 

frequentar a Ekklesía ou a Boulé, mas, nelas não tinha o direito de se manifestar808 ou 

propor, apenas votando propostas alheias sem ter como influenciar os rumos da decisão809. 

Trata-se da perda da „shgoria (isegoria), o direito de uso da palavra em igualdade de 

condições com outro cidadão, quando em locais públicos e colegiados da pólis. 

 

Não podia frequentar810: a ágora811; os santuários e locais de sacrifício público, 

ficando excluído dos ritos celebrados ali812; as manifestações competitivas tais como os 

jogos; os tribunais; e sedes de outros órgãos da pólis ou locais de assento das 

magistraturas813.  

 

A listagem de locais públicos aos quais era vedado o ingresso do átimos é 

condizente com a listagem de locais onde a pronúncia de uma das palavras constantes da 

lista de palavras nefastas de Sólon, configurava o ilícito da injúria verbal814, ou seja, 

importava em kakegoría815.  

 

Havia em Atenas uma lista de palavras cuja pronúncia em um destes locais 

acarretava uma pena. Atribuir a alguém, em local público, uma conduta que importasse em 

                                                 
807 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 170. 
808 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, pg. 171. 
809 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 85. 
810 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 170. 
811 COULANGES, Numa-Denys Fustel de, La Cité Antique, trad. port. de Fernando de Aguiar, A Cidade 
Antiga, 4ª ed., 2ª tiragem, São Paulo, Ed. Martins Fontes,  2000, pg. 295. 
812 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 171. 
813 COULANGES, Numa-Denys Fustel de, La Cité Antique, trad. port. de Fernando de Aguiar, A Cidade 
Antiga, 4ª ed., 2ª tiragem, São Paulo, Ed. Martins Fontes,  2000, pg. 296. 
814 MODRZEJEWSKI, Joseph Mélèze, “Parole Néfastes” et “Vers obscènes”. À Propos de L´Injure Verbale 
em Droit Grec et Hellénistic, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico pgs. 151-169, vol. 1, 
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 1998, p. 160. 
815 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 371. 
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atimía816, era uma forma de injúria verbal, e a pena deveria ser grave, uma vez que, ao 

atribuir a esta pessoa, que está em local público, a realização de conduta que importa 

atimía, se sujeita tal pessoa não apenas à desonra da injúria, mas também ao risco de morte 

por estar ela, caso se acredita na injúria, desrespeitando a vedação imposta àquele privado 

de direitos civis. 

 

O discurso de Lísias contra Theomnestus dá conta de um caso de kakegoría em que 

o ofensor havia dito à vítima em local público, que ela havia lançado seu escudo em 

batalha817. Isto equivalia a uma acusação de covardia daquele que, na condição de hoplita, 

não manteve sua honra e abandonou a formação de batalha. Uma vez que o abandono de 

formação, cujo lançamento do escudo é o símbolo maior, constitui causa de atimía, dizer 

em público tal acusação é uma injúria verbal ou kakegoría. A ofensa à honra está 

duplamente implicada aqui, na injúria em si, bem como  no fato de seu conteúdo ser 

motivo da mais alta desonra. 

 

Demóstenes dá conta de caso de atimía dita normal ao comentar a pena consistente 

em ver-se proibido de mover resoluções para o caso de devedores da pólis818. 

 

Numa sociedade onde predominava a comunicação oral, a pena de impedir o acesso 

de uma pessoa aos locais públicos era fazê-la incapaz de qualquer participação política 

efetiva. Caso fosse desrespeitada a limitação o átimos poderia sofrer a morte, uma multa ou 

a prisão, aplicável por meio dos tribunais, substituindo-se a faculdade de auto-execução 

nestes casos819. Caso respeitasse os limites a ele impostos o átimos poderia permanecer em 

solo ático, muito embora numa condição que se aproximava daquela de um meteco, uma 

vez que, como este, não tinha mais capacidade processual, nem mesmo para defender os 

direitos que ainda lhe era permitido manter820. 

 

                                                 
816 MODRZEJEWSKI, Joseph Mélèze, “Parole Néfastes” et “Vers obscènes”. À Propos de L´Injure Verbale 
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No âmbito do direito privado mantinha apenas os direitos que por ter uma origem 

tradicional e religiosa, tais como os de ordem familiar821, intimamente vinculados com o 

culto do lar822 e a religião familiar grega, sendo-lhe permitido, por exemplo, herdar. 

 

O átimos fica reduzido quase ao mesmo estado das mulheres e crianças823. São 

atenienses, porém, dependem de um cidadão para que possam efetivamente exercer seus 

direitos em juízo.  

 

A última forma de atimía é a atimía parcial, explicada por Biscardi como uma 

perda de capacidade de direitos menos grave do que a denominada total824. A explicação 

pouco clara é complementada por Harrison que nos ensina que se tratava de casos de 

atimía pontuais que poderiam ser impostos por uma corte no exercício de um poder 

discricionário de fixação de penas825. Como exemplo, Andocides apresenta os hoplitas que 

permaneceram em Atenas sob o governo oligárquico dos quatrocentos826, perdendo com 

isso o direito de se falar à Ekklesia e à Boulé827. Poderia tratar-se também da proibição de 

ocupar uma magistratura em especial, relacionada a um número de atribuições cívicas com 

relação às quais o átimos tenha deixado de se comportar segundo as normas. 

 

Andocides exemplifica este tipo de atimía dizendo que se trata de casos em que o 

cidadão vê seu direito tolhido numa específica direção, sendo apenas parcialmente e não 

totalmente desligados de seus direitos cívicos828, referindo-se, em seguida, a casos como o 

da proibição de formalmente acusar alguém diante de um magistrado, ou viajar ao 

Helesponto ou a Jônia, pontos de intenso comércio internacional para Atenas, e que, 

vedados a um comerciante, prejudicariam seriamente sua economia familiar. 
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827 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 176. 
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Quanto à forma de ação da atimía no tempo temos que, via de regra, tratava-se de 

uma pena perpétua829 só podendo ser revertida pelo voto de um decreto específico na 

assembléia, reproduzindo-se para a reaquisição da cidadania o mesmo procedimento que 

ocorreria para o estrangeiro que fosse receber cidadania ateniense pela primeira vez, afinal 

tratava-se de um não cidadão a pleitear o ingresso na comunidade ateniense. Em alguns 

casos a atimía poderia passar da pessoa do apenado e recair sobre todo o oikos do apenado, 

dizendo-se então extensiva830. Podia ainda superar o período de vida do apenado 

transmitindo-se aos filhos831 a pena de perda dos direitos civis832, perpetuando-se naquele 

oikos específico uma sanção por uma indignidade cometida por um ancestral. Nalguns 

casos a atimía era temporária, durando apenas enquanto existisse a razão da desonra, sendo 

levantada imediatamente com o cumprimento do dever, sem necessidade de um decreto de 

restabelecimento de cidadania. 

 

Uma hipótese em especial, a do devedor da pólis, dava ensejo a uma atimía dita 

normal ou total relativa. Trata-se de uma espécie de atimía temporária. Uma vez paga a 

dívida para com a pólis, que poderia ser de natureza tributária ou não833, o cidadão 

readquiria seus direitos cívicos.  

 

 Dramático a este respeito o caso de Teócrines apresentado por Demóstenes. 

Devedores da pólis eram alvo de atimía temporária, porém, hereditária. Paga a dívida 

livrava-se da atimía o apenado, mas, não paga até sua morte e a pena era passada para seus 

descendentes.  

 

Teócrines havia processado e vencido o pai de Epichares, obtendo a astronômica 

condenação de 10 talentos, valor que foi ainda dobrando para 20 talentos834. 

Impossibilitado de pagar a multa no prazo prescrito, a nona pritania do ano835, o nome do 

pai de Epichares foi inscrito na lista de devedores do estado, vindo a tornar-se um 
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átimos836. Curioso notar que até mesmo a mais leve de todas as penas, a pena de multa, 

uma vez não paga, poderia originar a atimía, e esta, uma vez não respeitada poderia levar à 

morte. 

 

O pai de Epichares, conhecedor do sistema jurídico de Atenas, encarregou o filho 

do dever de vingar o pai ainda em vida837, uma vez que caso o filho esperasse pela morte 

do pai seria ele também atingido pela atimía hereditária, não conseguindo então valer-se da 

œndeixij (éndeixis), vale dizer, da indicação por escrito a um magistrado desejando-se a 

condenação penal de alguém, uma vez que, como átimos, ainda que na modalidade não 

absoluta, perdia o direito de se valer dos procedimentos que a lei punha à disposição dos 

cidadãos. A condenação passava para o filho, agravando-se a sua condição por impedi-lo 

de socorrer-se das cortes após a morte de seu pai, o devedor originário.  

 

Vista a classificação da atimía quanto ao grau da privação de direitos e quanto ao 

tempo de sua permanência, vejamos uma lista de condutas que originavam a pena de 

atimía, tal como legada por Andocides em seu discurso Sobre os Mistérios. 

 

Andócides é uma fonte das mais confiáveis sobre o tema da atimía uma vez que 

fora ele próprio apenado com a perda de parte de seus direitos civis, impedindo-o de 

ingressar em templos na Ática assim como na ágora de Atenas, em razão de um decreto 

contra a impiedade proposto por Isotimides838. Tal decreto vedava a participação de 

responsáveis por atos de impiedade em alguns tipos de reuniões públicas. Em razão da 

participação de Andócides no escandaloso evento da mutilação das hérmias839 bem como a 

profanação dos mistérios de Elêusis, pela reprodução de seus rituais numa casa particular, 

ou seja, fora do templo reservado aos mistérios, Andócides incluir-se-ia na previsão 

constante do decreto. O grave incidente relativo às hérmias e mistérios, ocorrido às 

vésperas da partida da expedição ateniense para a Sicília em 415 a.C., acabou levando 

Andocides à prisão juntamente com seus familiares.  
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O decreto de Isotimides, ainda que não o dissesse,  fora direcionado a Andócides e 

este se sentiu, em razão de sua atimía relativa, obrigado a auto exilar-se, numa prova de 

que a pressão social exercida sobre o átimos, mesmo que não se tratasse de apenado com a 

atimía plena,  era tanta que por vezes o forçava ao exílio. Constituía grande vergonha ver-

se privado de suas prerrogativas.  

 

Com a restauração da democracia e a propositura de uma anistia geral em 403 

a.C.840, por um decreto de Patróclides841,  Andócides retorna a Atenas e passa a usufruir de 

todos seus diretos de cidadão, e a tomar papel ativo nos negócios públicos, fazendo com 

isto inimigos poderosos. Tais inimigos vendo que Andocides participava normalmente de 

festivais em Elêusis acusaram-no de violar a proibição e ele imposta pela atimía a se via 

sujeito em razão do antigo decreto de 415 a.C.  

 

A defesa de Andócides, ao contrário das afirmações de inexistência de profissionais 

com conhecimento e abordagem técnicas do direito ateniense, ou ainda, ao contrário das 

afirmações de que o direito ático era marcado pelo amadorismo, traz elaborados 

argumentos de direito intertemporal842, interpretando a sucessão de decretos, de Isotimides 

e Patróclides, em favor de sua pretensão. 

 

Ao defender-se das acusações de modo exaustivo Andócides apresenta uma lista 

que supõe conter todos os tipos de atimía. Andocides pergunta-se: quem são os átimos e 

quais suas diferentes limitações?843 Vejamos: 

 

Em primeiro lugar, os devedores do estado, sejam eles: magistrados que tiveram 

suas contas rejeitadas após deixarem seus cargos; condenados por tribunal a pagar dívidas; 

os que foram multados em ação pública ou sumariamente pelos magistrados; os que 

assumissem contratos para a coleta de impostos e não cumprissem com o montante a 

coletar; os que dessem alguma garantia ao estado em nome de dívida alheia. Nestes casos 

era necessário pagar até a oitava pritania844. Caso não pagasse nestes cerca de nove 
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primeiros meses do ano, na nona pritania a soma era dobrada e o nome do devedor inscrito 

na lista de devedores do estado845. Para estes a propriedade era confiscada846.  

 

A limitação exposta por Andócides operava sobre o direito de propriedade, e 

sabemos que este era um caso de atimía relativa que importava ainda limitações para o 

exercício de magistraturas, uma vez que caso estes átimos, inicialmente apenas 

parcialmente privado de seus direitos cívicos, viesse a exercer cargo vedado antes de pagar 

a dívida, seria considerado átimos em sua plenitude. Segundo Aristóteles a vedação de 

exercício de uma magistratura a um átimos é decorrência do fato de que as magistraturas 

são honras devendo ser distribuídas de modo equânime entre os cidadãos das diversas 

classes, distribuindo-as conforme o mérito sob pena de desonrar uma delas847.  

 

Uma segunda forma de atimía cuida dos casos onde o átimos perdia todos os 

direitos pessoais,  mas mantinha sua propriedade. Não fica bem claro o que ele pretende 

dizer com direitos pessoais, uma vez que ele usa, para a perda de direitos pessoais uma 

expressão referente a corpos (sèmata - sómata), é de se compreender aqui os casos de 

atimía plena, perdendo direitos até mesmo sobre o próprio corpo, mas não sobre seus bens 

que poderiam ser repassados a seus descendentes, caso fosse morto ou exilado. De 

qualquer modo, a classificação de Andócides deixa alguns vazios que os historiadores 

buscam até hoje colmatar. Depois da listagem de Andócides veremos uma classificação 

baseada em informações coletadas por historiadores do direito grego. 

  

Retornando à classificação de Andócides, são por ele incluídos nesta segunda 

forma: os condenados por furto e os condenados por aceitarem propinas. Tal atimía era 

passada aos descendentes848 sem a mesma oportunidade de restabelecimento da cidadania 

existente no caso do devedor da pólis.  

 

Perdiam também todos os direitos pessoais mantendo sua propriedade, os que 

fugissem do campo de batalha, se evadissem do serviço militar, os considerados covardes, 

os que refreassem seus navios, evitando que entrassem no combate e os que lançassem 

                                                 
845 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 173. 
846 AND. de myst., 73. 
847 ARIST. Pol., III, iii, 1281 a 80-82. 
848 AND. de myst., 74. 
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seus escudos849. São hipóteses intimamente relacionadas à vida militar e onde o cidadão 

demonstrava que a honra e a coragem, que lhe foram exigidas quando da concessão de 

cidadania não mais estavam presentes, implicando a perda de direitos.  

 

Também eram privados de seus direitos pessoais, mas não de seus bens, os que 

fossem três vezes condenados por falso testemunho, por fraude à citação, ou que 

maltratassem seus pais.850  

 

Por fim, uma terceira forma de atimía é aquela que apenas tolhe direitos numa 

específica área da vida851, classificados como casos de atimía parcial, apoiando-se 

Harrison exatamente nesta passagem de Andocides852 para classificar os casos de atimía. 

Eram apenas parcialmente desligados da cidadania. Como exemplos ele cita os soldados 

que serviram sob os 400, que perderam o direito de falar à Ekklesía ou integrar a Boulé. 

Outros eram ainda privados do direito de valer-se da éndeixis ou indiciamento, ou ainda de 

apresentar informações aos magistrados. Havia ainda os proibidos de navegar para o 

Helesponto e a Jônia como acima mencionamos, e por fim os que eram apenas barrados de 

frequentar a ágora853. 

 

A listagem de Andocides, a despeito de se pretender exaustiva é incompleta. Antes, 

porém, de apresentar de modo resumido os casos conhecidos, é preciso dizer que é grande 

a multiplicidade de formas que a éndeixis poderia assumir, a nós importando tais 

classificações menos como uma forma de esgotar as hipóteses, e mais como uma 

demonstração de que os legisladores e as cortes, tendo à mão a possibilidade de apenar 

alguém com a perda das prerrogativas de cidadão, na prática criavam um grande número 

de combinações possíveis de privação de prerrogativas, sempre, porém, respeitando as 

linhas mestras segundo as quais se tratava de uma pena ótima para um ente soberano que 

não possuía eficazes meios de execução de seus julgados. Um estado que, nos moldes da 

chamada justiça negativa, punia retirando dos cidadãos a tão valiosa honra, e com eles os 

direitos que a pressupunham, como forma de, pela vergonha e pela pressão social, compelir 

                                                 
849 AND. de myst., 74. 
850 AND. de myst., 74. 
851 AND. de myst., 74. 
852 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 176. 
853 AND. de myst., 76. 
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os cidadãos ao cumprimento das normas, valendo-se do prestígio e da reputação como 

alavancas sociais de uma punição que era também jurídica. 

 

Listagem similar à de Andocides pode ser encontrada também em Ésquines, onde 

ele elenca aqueles que o legislador proíbe de dirigir-se à Ekklesía. Antes de elaborarmos 

nossa listagem vejamos o trecho de Ésquines: 

 

“τίνας δ᾽ οὐκ ᾤετο δεῖν λέγειν; τοὺς αἰσχρῶς βεβιωκότας: 

τούτους οὐκ ἐᾷ δημηγορεῖν. καὶ ποῦ τοῦτο δηλοῖ; 

 ‘δοκιμασία,’ φησί, ‘ῥητόρων: ἐάν τις λέγῃ ἐν τῷ δήμῳ τὸν 

πατέρα τύπτων ἢ τὴν μητέρα, ἢ μὴ τρέφων, ἢ μὴ παρέχων 

οἴκησιν:’ τοῦτον οὐκ ἐᾷ λέγειν. νὴ Δία καλῶς γε, ὡς ἔγωγέ 

φημι. διὰ τί; ὅτι εἴ τις, οὓς ἐξ ἴσου δεῖ τιμᾶν τοῖς θεοῖς, εἰς 

τούτους ἐστὶ φαῦλος, τί ποτε, φησίν, ὑπ᾽ αὐτοῦ πείσονται οἱ 

ἀλλότριοι καὶ ἡ πόλις ὅλη; καὶ τίσι δεύτερον ἀπεῖπε μὴ 

λέγειν; ‘ἢ τὰς στρατείας,’ φησί, ‘μὴ ἐστρατευμένος,  

ὅσαι ἂν αὐτῷ προσταχθῶσιν, ἢ τὴν ἀσπίδα ἀποβεβληκώς,’ 

 δίκαια λέγων. τί δή ποτε; 

ἄνθρωπε, τῇ πόλει, ὑπὲρ ἧς τὰ ὅπλα μὴ τίθεσαι ἢ διὰ 

δειλίαν μὴ δυνατὸς εἶ ἐπαμῦναι, μηδὲ συμβουλεύειν 

βουλεύειν ἀξίου. τρίτον τίσι διαλέγεται;  

‘ἢ πεπορνευμένος,’φησίν, ‘ἢ ἡταιρηκώς:’ 

 τὸν γὰρ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἐφ᾽ ὕβρει πεπρακότα, 

 καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ῥᾳδίως ἡγήσατο ἀποδώσεσθαι. 

 τέταρτον τίσι διαλέγεται; ‘ἢ τὰ πατρῷα,’ φησί, ‘κατεδηδοκώς, 

 ἢ ὧν ἂν κληρονόμος γένηται: 

’ τὸν γὰρ τὴν ἰδίαν οἰκίαν κακῶς οἰκήσαντα, καὶ τὰ 

κοινὰ τῆς πόλεως παραπλησίως ἡγήσατο διαθήσειν, καὶ οὐκ 

ἐδόκει οἷόν τ᾽ εἶναι τῷ νομοθέτῃ τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον ἰδίᾳ 

μὲν εἶναι πονηρόν, δημοσίᾳ δὲ χρηστόν, οὐδ᾽ ᾤετο δεῖν τὸν 

ῥήτορα ἥκειν ἐπὶ τὸ βῆμα τῶν λόγων ἐπιμεληθέντα 

πρότερον, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ βίου. 
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καὶ παρὰ μὲν ἀνδρὸς καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ, κἂν πάνυ κακῶς 

καὶ ἁπλῶς ῥηθῇ, χρήσιμα τὰ λεγόμενα ἡγήσατο εἶναι τοῖς 

ἀκούουσι: παρὰ δὲ ἀνθρώπου βδελυροῦ, καὶ καταγελάστως 

μὲν κεχρημένου τῷ ἑαυτοῦ σώματι, αἰσχρῶς δὲ τὴν πατρῴαν 

οὐσίαν κατεδηδοκότος, οὐδ᾽ ἂν εὖ πάνυ λεχθῇ συνοίσειν 

ἡγήσατο τοῖς ἀκούουσι. 

 

Quem então são aqueles que na opinião do legislador não se deve permitir 

usar da palavra? Os que tiverem vivido uma vida vergonhosa; estes ele proíbe 

de dirigir-se ao povo. Onde ele demonstra isso? Sob o tópico `Escrutínio do 

homem público´ ele diz, `Se qualquer um tenta falar diante do povo e é pessoa 

que bate em seu pai ou mãe, deixa de sustentá-los ou dar-lhes um lar' tal 

homem ele proíbe de falar. E correto ele está, por Zeus, digo eu! Por que? 

Porque se um homem é vil para com os que deve honrar como aos 

deuses,como, ele pergunta, irá tal homem tratar os membros de outro lar,e 

como tratará toda a pólis? Quem, em segundo lugar, ele proíbe de falar? `Ou 

o homem que deixou de executar todos os serviços militares dele exigidos, ou 

que tenha lançado longe seu escudo ´. E ele está certo. Por que? Homem, se 

você deixa de pegar em armas em favor da pólis, ou também se é tão covarde 

que é incapaz de defendê-la, não deve reclamar também o direito de 

aconselhá-la. Quem ele especifica em terceiro lugar? `Ou o homem´ diz ele, 

`que tenha se pervertido ou prostituído´. Pois o homem que tenha feito o 

tráfico da vergonha com seu próprio corpo, pensou ele, também estaria pronto 

a vender os interesses comuns da pólis. Mas quem ele especifica em quarto 

lugar? `Ou o homem,´ ele diz, `que tenha dilapidado seu patrimônio ou outra 

herança.´ Pois ele acreditava que o homem que mal gerenciou seu próprio lar 

cuidará dos assuntos da pólis da mesma maneira; e para o legislador não 

parecia possível que o mesmo homem pudesse ser um tratante na vida privada, 

e um bom e útil cidadão na vida pública; e ele acreditava que o homem 

público quem vem à plataforma deve vir preparado, não apenas em palavras, 

mas, antes de tudo, em vida. E ele era da opinião de que o conselho de um 

homem bom e honesto, mesmo que simples e ainda que desajeitadas as 

palavras com as quais é dado,é proveitoso aos ouvintes; mas as palavras de 
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um homem sem vergonha, que tenha tratado o próprio corpo com desprezo, e 

desgraçadamente dissipou seu patrimônio – as palavras de tal homem o 

legislador acreditava nunca poderem beneficiar os ouvintes, não importando 

quão eloqüentemente possam ter sido ditas.”854 

 

Ésquines sublinha a vontade que tem o legislador de selecionar aqueles que podem 

participar da pólis com base num crivo aplicado sobre o caráter do homem. Tal como 

Sólon parte do ético em direção ao político, afirmando que o homem cujo caráter não é 

confiável em sua vida privada, leva este mesmo caráter consigo ao pretender dirigir a vida 

pública, e, por este motivo, nela não deve tomar parte. 

 

Baseados no que pudemos coletar nas fontes e separando-se os casos entre  atimía 

total absoluta ou total relativa, uma vez que pela sua própria natureza variada não é 

possível enumerar os casos de atimía parcial, a ser decidido no caso concreto, vejamos 

uma listagem tão organizada quanto possível dos casos de atimía. 

 

Para a atimía plena temos o seguinte rol. 

 

Incorriam em atimía plena os que aspirassem ou cooperassem com instituição da 

tirania. Esta disposição encontra-se mais adiante no próprio discurso de Andocides do qual 

fora retirada a listagem de casos de atimía. A passagem traz o texto de um decreto por 

meio do qual, quem quer que tenha suprimido a democracia, ou, que detenha cargo público 

após sua supressão poderá ser morto e sua propriedade confiscada, sem que aquele que o 

matou sofra qualquer punição, ou de alguma forma fique impuro855. Esta evidência 

sozinha, presente no texto de Andócides, exclui da listagem por ele apresentada a 

pretensão de exaustividade. 

 

Aqueles que propusessem nova norma sem o respeito ao processo legislativo 

previsto eram também apenados com atimía plena856. Segundo Demóstenes os atenienses 

às vezes abusavam do poder de legislar, quando então relata o caso de Locri, pólis onde o 

                                                 
854 AESCHINES, Against Timarchus, 28-31, Loeb Classical Library, vol. 106, 1ª ed., 1919, London, William 
Heinemann, pgs. 26 e ss. 
855 AND. de myst., 96. 
856 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 85. 
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propositor da norma deveria enunciar seu intento literalmente com a corda no pescoço, 

apertando-se o laço em caso de desagrado da assembléia857. 

 

Eram alvo de atimía plena os que exercitavam a magistratura como devedores do 

estado, caso em que a atimía relativa era alçada à gravidade maior, tornando-se plena858.  

 

Átimos também os que davam em casamento uma estrangeira a um ateniense  

declarando-a filha legítima. Trata-se de uma ameaça ao oikos, pois se introduz no culto 

familiar alguém absolutamente estranho à comunidade, sendo também uma sentença de 

morte para o próprio oikos como um todo, ao menos após a lei de Péricles de 451 a.C., que 

exigia pai e mãe atenienses como forma de aquisição de cidadania. Sem um dos pais 

ateniense todos os filhos nascidos do casal seriam privados da cidadania conduzindo a 

família à extinção. Caso como esse é retratado por Demóstenes relatando caso de recusa de 

inclusão de cidadão no registro da pólis.859  

 

Receber ou dar propina era ainda forma de sofrer a total perda de direitos, caso em 

que o infrator era alvo de atimía, bem como seus filhos, tendo sua propriedade 

confiscada860.  

 

No caso contra Meidias Demóstenes pede a pena de morte àquele que agride oficial 

da pólis acrescentando mais esta hipótese de atimía plena861. 

 

A condenação por três vezes em ações de falso testemunho também originava a 

atimía plena, conforme os relatos de Lísias862 e Hipérides863, havendo ainda no mesmo 

trecho de Hipérides a menção ao caso de perda de direitos civis para aquele que faz 

proposições ilegais864.   

 

                                                 
857 DEM. c. Timocr., 139. 
858 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 86. 
859 DEMOSTHENES, Against Neaera, 59, Loeb Classical Library, vol. 351 da coleção e volume VI da obra 
completa de Demóstenes, edição de 1939, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 396/397. 
860 DEM. c.Mid., 113-114. 
861 DEM. c.Mid., 33. 
862 LYS. c. Theomn., 22. 
863 HYPERIDES, Against Philippides, 12, Loeb Classical Library, vol. 395, Minor Attic Orators, vol. II , 1ª 
ed, de 1954, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 420/421. 
864 HYP. Phil., 11-13. 
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 Em se tratando de atimía relativa ficamos com as seguintes hipóteses. 

 

Faltas para com o cumprimento de seus deveres militares, tais como evadir-se do 

serviço militar, refrear os navios para evitar o combate ou lançar o escudo são os casos 

mais emblemáticos de desonra. 

 

Trata-se daquele que descumprindo seus deveres como hoplita, desonrando seu 

posto e demonstrando a mais vergonhosa falta de areté lança o seu escudo, ou de algum 

modo se acovarda diante do inimigo865. Lançar o escudo era uma expressão grega para o 

covarde. Sendo pesado o escudo com que os hoplitas punham-se em formação na falange, 

quando tomado pelo medo o hoplita punha-se a correr, virando as costas para o inimigo, 

tornando seu escudo não apenas ineficiente como ainda um peso extra a dificultar a fuga. 

Por este motivo a primeira coisa que um guerreiro covarde fazia era lançar fora o escudo. 

Em seu discurso Contra Theomnestus Lísias cuida desta hipótese de atimía866, reservando 

para ela a abertura do discurso. 

 

As armas eram tratadas com muito cuidado pelos guerreiros gregos e, quando pagas 

com o próprio dinheiro, eram transferidas de pai para filho e mantidas em local de honra e 

destaque junto ao lar, após o retorno do hoplita. O grande escudo circular, hoplon ou aspis, 

era a principal forma de defesa do soldado867 e lançar fora suas armas para salvar a pele 

denunciava um comportamento covarde e extremamente reprovável. Françoise de 

Polignac, ao tratar dos santuários não urbanos, os descreve como dotados de um ar 

belicoso, sendo tal característica revelada na análise de seus componentes. Há neles 

referências míticas, históricas e rituais às armas, todas de tipo defensivo: escudos, 

capacetes e couraças868.  

 

Se o homem sobrevivia a um encontro de falanges do qual nenhum outro guerreiro 

retornara levantava-se logo a suspeita de que o sobrevivente fora o primeiro a fugir, 

deixando seus companheiros de armas sem apoio, numa deslealdade de baixíssima 

                                                 
865 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 171. 
866 LYS. c. Theomn., 1. 
867 STRAUSS, Barry, WHEELER, Everett L., Battle, capítulo 7 in The Cambridge History of Greek and 
Roman Warfare, Volume I: Greece, the Helenistic World and the Rise of Rome – ( org. por) SABIN, Philip, 
WEES, Hans Van e WHITBY, Michael, 2007, Cambridge, Cambridge University Press, pg. 113. 
868 POLIGNAC, Françoise de, La Naissance de la Cité Grecque, Paris, Éditions La Découverte, 1984, pg. 56. 
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aceitação social. Platão resume a opção do covarde dizendo que, se um homem é atacado 

por seus inimigos e em lugar de voltar-se contra eles e defender-se abandona as armas 

sobre o solo ou as lança fora, então conquista para si uma vida de desonra pela velocidade 

dos pés, em lugar de uma morte nobre a abençoada mediante a bravura869. 

 

A conduta do covarde foi alvo de pilhéria por parte do mais famoso representante 

da velha comédia, e para muitos, o maior poeta cômico de todos os tempos870, Aristófanes. 

Em uma passagem de As Vespas, em que ele escarnece das cortes de Atenas, o personagem 

Philocleon afirma que quando a Boulé e o povo têm problemas deve mandar os acusados 

ao tribunal heliástico, onde homens ilustres que lançaram fora seus escudos juram não nos 

trair e lutar pelo povo. A vergonha daquele que lança fora seu escudo é tão grande que os 

demais cidadãos não mais deixavam em paz o covarde. Um cidadão em especial foi alvo 

do escárnio de Aristófanes por diversas vezes. O homem de nome Cleônymo já era 

conhecido por sua covardia antes mesmo de lançar fora seu escudo na batalha em que 

Atenas fora derrotada pelos Beócios em Délio no ano de 424 a.C.. Aristófanes refere-se a 

ele em sua peça Cavaleiros871. O homem é motivo de escárnio público novamente, 

retratado tremendo de medo na peça Nuvens872, e mais uma vez na peça Vespas873. A 

forma pública como as peças eram encenadas e a feroz e repetida forma como o homem é 

caracterizado como covarde pelo comediógrafo dão uma idéia da gravidade da reprimenda 

social destinada aos que cometessem alguns dos ilícitos apenados com a atimía. 

 

São também punidos com atimía relativa os que por prodigalidade arriscam a 

sobrevivência do próprio oikos desperdiçando seu patrimônio874. Ao desintegrar aquele que 

é o esteio econômico do cidadão, este arrisca também sua independência e autonomia, 

talvez se forçando a uma sujeição incompatível com a manutenção da altivez de um 

homem honrado. O patrimônio que compunha o oikos deveria permanecer intacto ou ser 

acrescido ao longo da vida do cidadão, sendo dever dele repassá-lo aos seus sucessores. 

Nas palavras de Fustel de Coulange, os bens devem permanecer enquanto os homens 

                                                 
869 PL. Lg., XII, 944c. 
870 PONTANI, Filippo Maria, Letteratura Greca – Disegno Storico, Firenze, Casa Editrice G. D´Ana, 1964, 
pgs. 148 e 200. 
871 ARISTOPHANES, Knigths, 1372, Loeb Classical Library, vol. 178, Aristophanes vol. I, 1ª ed, London, 
William Heinemann Ltd., 1924, reimpressão de 1930,  pgs. 254/255. 
872 AR. Nu., 350. 
873 AR. V., 19-20. 
874 AESCHIN. c. Timarch., 32. 



 

 

263

passam875. Pelos mesmos motivos recai sobre os que maltratam os pais a pena de atimía. A 

interdependência entre a propriedade transmitida e o oikos era tal que malversar os bens ou 

destratar os seus próprios ancestrais acarretava perda de cidadania876. 

 

Devedores do estado também entram na conta de átimos com perda relativa de 

direitos civis, ficando privados enquanto durasse a inadimplência, sendo esta a forma mais 

comum de atimía877. Este caso serve para exemplificar as dificuldades de classificação das 

hipóteses de atimía, pois,  o que para uns deve ser classificado como caso de atimía 

relativa para Harrison, todas as vezes em que estivesse envolvida como pena o confisco de 

bens, exílio permanente, extensão da pena a todo génos, ou eventual pena de morte, 

estaríamos diante de um caso de atimía total. Daí porque esta modalidade, que é a mais 

comum, é por ele dita caso de atimía total quando trata da capacidade do cidadão para ser 

proprietário878.  

 

Pessoas de maus hábitos notórios879. Por mais vago que isto possa parecer estas 

pessoas poderiam ainda ser privadas de parte de seus direitos civis, sublinhando a 

possibilidade de as cortes aplicarem penas de modo modulado pela culpa encontrada no 

réu. É provável que esta seja uma das formas por meio das quais os casos de atimía parcial 

eram levados adiante nos tribunais. 

 

 Culpados de ilícitos homossexuais como a prostituição masculina são também 

proibidos de fazer discursos ou propor medidas nos órgãos da pólis880. 

 

Retores que sustentam pontos contrários às leis também perdem um terço dos seus 

direitos cívicos881. 

 

                                                 
875 COULANGES, Numa-Denys Fustel de, La Cité Antique, trad. port. de Fernando de Aguiar, A Cidade 
Antiga, 4ª ed., 2ª tiragem, São Paulo, Ed. Martins Fontes,  2000, pg. 71. 
876 COHEN, Edward E., The Athenian Nation, 1ª ed., Princeton, Princeton University Press, 2000, pg. 42. 
877 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 172. 
878 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. I – The Family and Property, 2ª ed., London, Hackett 
Publishing Company Inc., 1998, pg. 236. 
879 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 171. 
880 DEM. c. Androt., 3. 
881 DEMOSTHENES, On The Trierarchic Crown, 12, Loeb Classical Library, vol. 351 da coleção e volume 
VI da obra completa de Demóstenes, edição de 1939, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 60/61. 
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É preciso dizer que a classificação dos casos de atimía não é simples, pois nem 

sempre o orador que afirma que uma determinada conduta é passível de ser apenada com a 

perda de direitos civis revela em seguida qual a pena para a conduta, limitando-se a dizer 

que a conduta faria com que o agente perdesse direitos, sem especificar quais. 

 

O caso da atimía para aquele que ao propor uma ação não obtivesse 1/5 dos votos 

da corte, serve de exemplo desta dificuldade uma vez que enquanto Harrison882 classifica o 

caso como sendo de atimía total, o tradutor dos discursos de Hipérides classifica-a como 

atimía parcial883, ressaltando o fato complicador de que as evidências que nos chegaram 

sobre a legislação não são claras.  

 
Uma forma bastante suave de limitação da cidadania existia com relação ao 

estrangeiro que houvesse adquirido a cidadania por meio de um decreto votado na 

assembléia. Ele não poderia  ocupar o cargo de arconte nem tampouco ser sacerdote, isto 

em razão de vínculos destas atribuições com tradições religiosas para as quais laços de 

consangüinidade com atenienses eram exigidos e sem os quais o culto dos deuses da pólis 

ficaria comprometido884. 

 

Vimos, pois, que no rol de casos de atimía há modalidades que dizem respeito a 

áreas da vida para as quais a honra era imprescindível, como nos casos relacionados às 

obrigações militares, e outras cuja preocupação principal recaia sobre a manutenção da 

vida social e da integridade de seus componentes, tais como os casos de maus tratos aos 

pais ou ainda malversação do patrimônio, destinadas a fortalecer o oikos, e ainda 

modalidades voltadas a prestigiar a sanidade da pólis como um todo, destaque-se o caso 

dos devedores da pólis. Casos há ainda, cuja meta parece ser a de garantir a autoridade da 

pólis e de seus oficiais, tais como a pena por agressão a oficial, ou ainda por litigância 

temerária ou tripla condenação por falso testemunho. 

 

Não é, porém, possível afirmar que a condenação à atimía relativa, para um cidadão 

politicamente ativo, fosse penalidade muito mais branda do que a imposta de modo pleno. 

                                                 
882 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 175. 
883 HYPERIDES, Against Philippides, 12, Loeb Classical Library, vol. 395, Minor Attic Orators, vol. II , 1ª 
ed, de 1954, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 420/421, ver nota de rodapé letra c. 
884 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 86. 
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O auto-exílio de Andocides885 após a edição do decreto de 415 a.C., que dele fazia um 

átimos parcial nos leva a crer que a represália social e o teor de reprovação a que se via 

submetido o átimos poderiam levar o cidadão a preferir morar numa outra pólis ou mesmo 

entre bárbaros, a continuar vivendo sob as leis de Atenas. 

 

A existência desta forte pressão social sobre o átimos pode ser comprovada pela 

existência de átimos que mesmo sem terem sido condenados em juízo, respeitavam todas 

as limitações impostas pela corte. Conclui-se daí que a sanção de atimía relativa dava-se de 

modo automático, sem a necessidade de um procedimento jurisdicional para tanto886. 

 

Quando automaticamente o infrator não se submetia às limitações impostas, era 

movida uma graphé ou ação pública contra ele, mas, a pena de atimía não precisava 

aguardar seu resultado para que surtisse efeitos887. A vergonha operava seus efeitos sobre a 

reputação do infrator de modo tal que a imposição das limitações era feita pelo próprio 

átimos, espontaneamente, sempre sob a vigilância de todos os demais cidadãos, que em 

razão mesma da natureza pública da ação contra o átimos podiam agir a qualquer 

momento. 

 

Tal papel da honra, do prestígio e da vergonha como instrumentos de controle 

social já fora descrito, em forma mitológica, por Protágoras no discurso de Platão que leva 

seu nome. Segundo o sofista de Abdera, Zeus, preocupado com o futuro da sociedade 

humana, que ameaçava desintegrar-se, presenteou os homens com a Justiça e o Pudor, de 

modo a melhor ordenar as cidades e aproximar os laços entre seus habitantes888. 

 

As pessoas que haviam cometido condutas aptas a torná-los átimos e privá-los de 

direitos cívicos, mesmo que ainda não submetidas a julgamento pelo tribunal competente, 

eram automaticamente privadas de seus direitos889. Segundo Paoli e Harrison estas 

pessoas, mesmo não condenadas, já eram classificadas como átimos, denominadas também 

pela expressão átimos não-condenados ou átimos em potencial. Wallace cuida de cinco 
                                                 
885 ANDOCIDES, On the Mysteries, Introdução ao discurso, Loeb Classical Library, vol. 308 da coleção e 
volume I de Minor Attic Orators, 1ª ed, 1941, Cambridge, Harvard University Press, pg. 327. 
886 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 171. 
887 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, pg. 172. 
888 PL. Prt., 322c.  
889 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 175. 



 

 

266

tipos de atimía como estando submetidos a tal regime em que mesmo não condenados os 

sujeitos já eram tratados como átimos, sem excluir outras hipóteses de tratamento jurídico 

idêntico890.  

 

Os cinco tipos escolhidos por Wallace são, surpreendentemente, aqueles onde há 

uma mais evidente relação entre a conduta honrada exigida de um cidadão de virtude e a 

conduta prevista como ilícita punida pela retirada de honras ou direitos de cidadão. São 

eles: os que maltratam os pais, os que desperdiçaram a herança recebida; os que se 

prostituem, os que não cumprem com seus deveres militares e, por fim, os que  lançam 

longe seus escudos em batalha891. Não por acaso trata-se casos de atimía em que a conduta 

contava com forte reprovação social. 

 

Dos homens que se prostituíam, por exemplo, era esperado que se abstivessem de 

realizar atos contidos dentre as prerrogativas de cidadão892, vale dizer, eram tratados como 

átimos, e poderiam ser processados se ignorassem tal vedação, a eles aplicando-se a pena 

de morte, tal como se a declaração de atimía pela corte já se houvesse dado, ou neste caso 

fosse desnecessária893. 

 

Uma passagem de Demóstenes deixa claro que segundo a lei de Atenas um homem 

seria considerado um devedor da pólis, e portanto um átimos, desde a data em que a pena 

fosse a ele imposta, referindo-se à ação de uma corte, ou ainda, desde o momento em que 

transgredisse a lei ou o decreto894, de modo instantâneo e automático, antes mesmo da 

atuação da corte. 

  

Estes átimos, que mesmo depois de violarem as leis permaneciam exercendo suas 

atividades cívicas, podiam até certo ponto ser tolerados, mas, ficavam à mercê de seus 

inimigos ou, quando respeitavam as imposições, eram ignorados pelos demais como se 

mortos ou invisíveis fossem, conforme expressão de Platão ao referir-se aos  condenados 

                                                 
890 WALLACE, Robert W., Unconvicted or Potential “Átimoi” in Ancient Athens, in Dike – Rivista di storia 
del diritto greco ed ellenistico, vol. 1, Milão, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1998, p. 63. 
891 WALLACE, Robert W., Unconvicted or Potential “Átimoi” in Ancient Athens, in Dike – Rivista di storia 
del diritto greco ed ellenistico, vol. 1, p. 63. 
892 DEM. c. Androt., 30. 
893 WALLACE, Robert W., Unconvicted or Potential “Átimoi” in Ancient Athens, in Dike – Rivista di storia 
del diritto greco ed ellenistico, vol. 1, Milão, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1998, p. 64. 
894 DEM. c. Theocr., 48-49. 
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ao exílio ou à morte que permanecem na pólis895, numa evidente referência pejorativa a 

uma leniência de Atenas para com alguns casos de átimos não condenados.  

 

A pena de atimía continha, portanto, um elemento de desgraça pública896. A 

possibilidade de que um status tão ambíguo e confuso como o de “átimos não condenado” 

pudesse existir em Atenas ainda no século IV a.C. é tomado por Wallace como sinal de que 

o direito atenienses é integrado num quadro social mais amplo897.  

 

Significa dizer que na disputa a respeito da emancipação do direito como ramo do 

saber e da atividade humana distinto do circundante contexto social, nos moldes do que foi 

feito na ciência econômica, emancipada (disembedded)898 e autônoma, de que tratava Karl 

Polanyi, Wallace vê o direito ateniense como exemplo de um saber não emancipado, com o 

que concorda com a tese de que os institutos jurídicos eram caracterizados por serem 

manifestações de valores tradicionais e posicionamentos éticos indissociáveis da 

civilização grega. 

 

Daí a impossibilidade de se estudar o direito grego sem referir-se, num grau mais 

elevado do que o que ocorre para sistemas jurídicos contemporâneos, ao quadro social e às 

instituições  atenienses. Este o motivo pelo qual o estudo do direito grego se vale de fontes 

tais como peças teatrais, teorias filosóficas e demais elementos que não seriam em geral 

levados em conta ao se estudar um sistema jurídico autônomo. Reside aí o motivo pelo 

qual tratar dos três institutos abordados nesta terceira parte da obra depende, para uma 

compreensão mais profunda, dos pontos firmados na primeira e segunda partes da 

dissertação. 

 

Esta imbricação do direito ático no tecido social ateniense era sentida e desejada 

pelos usuários deste sistema jurídico, na medida em que os atenienses admitiam como 

relevantes e lícitos argumentos sustentados em juízo que seriam descartadas como 

impertinentes ou irrelevantes em sistemas jurídicos ditos emancipados, sendo a presença 

                                                 
895 PL. Resp., VIII, 558a. 
896 WALLACE, Robert W., Unconvicted or Potential “Átimoi” in Ancient Athens, in Dike – Rivista di storia 
del diritto greco ed ellenistico, vol. 1, Milão, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1998, p. 67. 
897 WALLACE, Robert W., Unconvicted or Potential “Átimoi” in Ancient Athens, in Dike – Rivista di storia 
del diritto greco ed ellenistico, vol. 1, p. 78. 
898 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pgs. 20-21. 
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desta argumentação e destas informações extra-legais nas cortes populares de Atenas, 

como a ¹lia…a (Heliaía), uma pista importante para se compreender a natureza do 

processo jurídico ateniense899. 

 

Se há relatos, especialmente os relacionados a casos de atimía aplicada a devedores 

da pólis, de átimos que com a tácita permissão dos demais continuavam a viver como um 

cidadão comum900, tal situação dava a seus inimigos um trunfo a ser guardado na manga, 

prestes a ser sacado quando por algum motivo seus interesses se chocassem com os do 

átimos, mantendo este num permanente estado suspensão, como no caso de Dâmocles901, 

impedindo-o de gozar dos privilégios de cidadão sem temer pelo golpe da espada em sua 

cabeça. Trata-se de uma perfeita manifestação de absoluta insegurança jurídica, 

descrevendo uma condição por si mesma torturante.  

 

Assim, mesmo que nem todas as modalidades de atimía sejam exemplos explícitos 

de contrariedade ao modelo do homem honrado, a maioria delas o é, todas fazem cumprir a 

ordem aplicando sobre o ofensor o contrário da honra, ferindo-lhe a reputação e coagindo-

o ao cumprimento das leis e decretos pela imposição da vergonha. Esta intenção é evidente 

no caso da inscrição do nome do devedor numa lista pública, em caso de não pagamento de 

dívida à pólis, manchando-se a reputação e pondo em dúvida o caráter do homem como 

requisito para a diminuição de status jurídico e político do cidadão. 

 

Em muitas das hipóteses de atimía a conduta ilícita demonstra uma submissão ou a 

geração de um risco de colocação do cidadão numa situação de dependência, que corrói a 

autonomia e a altivez que caracterizam o homem honrado, perdendo-se o direito no mesmo 

momento em que seu pré-requisito, a honra devida pela areté, deixa de existir. 

 

Talvez seja impossível determinar se este direito dito negativo, em que se obtém a 

conduta privando-se o jurisdicionado de um bem que a própria pólis lhe concedera,  foi o 

produto de uma ação deliberada dos legisladores ao longo dos anos, embora a visceral 

                                                 
899 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 41. 
900 WALLACE, Robert W., Unconvicted or Potential “Átimoi” in Ancient Athens, in Dike – Rivista di storia 
del diritto greco ed ellenistico, vol. 1, Milão, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1998, p. 67. 
901 CICERO, Tusculanarum Disputationum, V, xxi, 62, 4ª ed., Jena, Friedrich Frommann, 1853, pg. 435. 
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adesão dos próprios legisladores ao mesmo conjunto de valores, desaprove uma hipótese 

que explique o fenômeno por meio de um minucioso planejamento. 

  

O que se pode constatar é que dado o quadro valorativo existente, as leis 

desenvolveram-se incorporando os valores e idéias circundantes, conseguindo resultados 

surpreendentes, mesmo não dispondo de instrumentos para nós indispensáveis para a 

imposição das leis, tais como um processo de execução eficaz ou um quadro policial 

numeroso e permanente.  

 

Se neste capítulo demos conta de uma manifestação jurídica em que a honra fora 

parte de uma sanção negativa, privando-se o cidadão dela em casos específicos, vejamos 

no capítulo seguinte a modalidade inversa deste mesmo mecanismo jurídico.  

 

Por meio das liturgias os cidadãos eram levados a cumprir com pesados ônus, 

mesmo na ausência de uma série de regras eficientes de execução fiscal, ou aparato 

executivo extensivo, incentivando-se o cumprimento em razão de uma disputa por honras e 

uma competição de reputações. 
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3.2 – HONRA E MANUTENÇÃO DA PÓLIS – LEITOURGIALEITOURGIALEITOURGIALEITOURGIA 

(LITURGIA). 

 

Dentre o que dissemos até aqui nota-se que algumas afirmações repetem-se, apenas 

renovando-se a cada capítulo, à medida em que um mesmo padrão emerge em cada um dos 

enfoques adotados. A ênfase na autonomia e auto-suficiência é clara desde a primeira parte 

da dissertação.  

 

Aristóteles afirma que algo é auto-suficiente quando por si só faz a vida desejável e 

completa, e tal coisa pensa-se ser a felicidade902, atestando o apreço que os gregos tinham 

pela idéia.  

 

Se no plano individual a subserviência não se coaduna com o modo de ser do 

homem dotado de areté, que apenas teme a desonra e a desgraça903, e se o medo é 

elemento que conduz a atitudes pouco louváveis, incabíveis para o homem virtuoso, então 

para que a pólis seja bem sucedida é necessário que tenha meios de manter a si mesma904 

sem sofrer ingerências ou pressões externas que acabem por tolher-lhe a habilidade de 

decidir seu próprio destino. 

 

Para que tal objetivo seja alcançado, Atenas, como qualquer outra organização 

política independente, deveria contar com um suprimento constante de recursos, capaz de 

fazer frente aos gastos da pólis. Ocorre que para uma pólis é quase impossível prover-se de 

todas as matérias primas com as quais produz os bens que consome905, razão pela qual, na 

impossibilidade de uma independência econômica absoluta, a autonomia permanecia como 

modelo a ser sempre mantido, travando necessariamente contato com o estrangeiro, seja 

um grego de outra pólis seja um bárbaro, para, por meio do comércio com eles, suprir-se 

do necessário. 

 

                                                 
902 ARIST. Eth. Nic., I, vii, 1097b, 15-18. 
903 ARIST. Eth. Nic., III, vi, 1115a, 12-16. 
904 ARIST. Pol., III, i, 1275b, 18-22. 
905 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, 3ª ed., Los Angeles, University of California Press, 1999, pg. 
125. 
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As relações com o estrangeiro, portanto, eram uma necessidade, mas, uma vez que 

isso por vezes colocava a independência da pólis em risco, não raro tais relações causavam 

angústias, apreensões e irritações que podiam levar à guerra. 

 

Sinal desta preocupação é a concentração de competências para o trato de 

problemas com estrangeiros residentes , rituais e guerra, todos sob os cuidados de um 

mesmo magistrado, o polemarco906. Predomina um relacionamento hostil para com o 

estrangeiro, confirmada ainda pela proposta radical de Platão, de se receber o estrangeiro 

que vem comerciar com a pólis fora dos limites da cidade em mercados preparados para 

este fim907. 

 

Atenas era forçada a preocupar-se com o abastecimento de grãos, dado que assim 

como as demais póleis, exceção feita talvez a Esparta, enfrentava escassez de terras de boa 

qualidade para o plantio do trigo. Somado a isto havia constante necessidade de obter 

recursos para o custeio de campanhas militares, já que por vezes este abastecimento era 

ameaçado por póleis rivais. 

 

Dinheiro ou incentivos para grãos e para a guerra, dentre algumas outras, eram 

motivações comuns para a arrecadação de recursos das mais diversas formas, dentre elas a 

instituição e cobrança de tributos. 

 

O desenvolvimento de um comércio de importação de trigo no final do século VII 

a.C., tornado frequente com o estabelecimento de pontos fixos de importação no Mar 

Negro e no porto de Náucratis, extremo oeste do delta do Nilo, foi responsável por 

amenizar o problema de abastecimento enfrentado no período arcaico da história grega908. 

  

Emprestar dinheiro a alguma embarcação que não fosse zarpar para o estrangeiro 

com o objetivo de trazer a Atenas o grão ou outro artigo necessário909, era contrário às leis, 

sendo possível indiciar aquele que o fizesse, numa normatização nitidamente empenhada 

em garantir o  suprimento. Além disto, caso o dinheiro fosse emprestado para realização de 

                                                 
906 ARIST. Ath. Pol., LVIII, 1-3. 
907 PL. Lg., XII, 952e. 
908 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 79. 
909 DEMOSTHENES, Against Lacritus, 51, Loeb Classical Library, vol. 318, volume IV da obra de 
Demóstenes, 1ª ed., Cambridge, Harvard University Press, 1936, pg. 321/313. 
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uma viagem de abastecimento de outro lugar que não Atenas, e o empréstimo não fosse 

pago conforme o combinado, não era possível valer-se de um magistrado de Atenas para 

levar tal caso a uma corte910.   

 

Em 354 a.C., Demóstenes, aos trinta anos, profere seus primeiro discurso diante da 

Ekklesía. Os atenienses preocupavam-se com preparações navais e atitudes que poderiam 

conduzi-los ao enfrentamento com a Pérsia. Recém saídos da denominada Guerra Social, 

ocorrida de 357 a 355 a.C, iniciada por Chios, Rodes e Cós, que descontentes com o 

crescimento de um segundo império marítimo ateniense retiraram-se de uma aliança que 

entre eles havia sido feita, os atenienses precisavam reorganizar-se militarmente.  

 

Demóstenes aconselha os atenienses a não ingressar imediatamente numa guerra 

contra a Pérsia, dizendo então como deveria Atenas preparar-se para a guerra911. Para o 

sucesso na guerra são necessárias algumas coisas, segundo Demóstenes. Para o conflito em 

si são necessários bons e bravos guerreiros912, o que Demóstenes afirma não ser um 

problema para Atenas. Como preparação, porém, são necessárias fortes posições, dinheiro 

e navios913 

 

A guerra, como se vê, era uma atividade onerosa, e para fazer frente a tais despesas 

Atenas valia-se de um sistema fiscal que incluía uma forma de arrecadação peculiar, 

dependente do amor grego à honra, envolvendo o recebimento de receitas tributárias bem 

como grandes somas de dinheiro fornecidas em razão das liturgias. 

 

Vejamos as principais características do sistema fiscal ateniense. 

 

Note-se primeiramente que a política fiscal nas póleis gregas em geral era 

rudimentar914. Atenas, mais uma vez impulsionada pela perspectiva de guerra, adotou nos 

                                                 
910 DEM. c. Lacr., 51. 
911 DEM. de symm., 1-2. 
912 DEM. de symm., 9. 
913 DEM. de symm., 9. 
914 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 119. 
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anos que antecederam a guerra com Esparta, e por insistência de Péricles, o uso de um 

fundo voltado a suprir despesas no caso de deflagração do conflito915.  

 

Em termos econômicos as cidades gregas são reconhecidas como um conjunto de 

consumidores916, pouco se preocupando com investimentos na produção de excedentes 

para exportação. A riqueza que sobrava não era reaplicada na produção, mas gasta com 

monumentos cívicos ou religiosos, destinados a aumentar o prestígio da pólis917, conduta 

condizente com o grande valor dado à reputação e à glória entre eles, e dos quais os 

deixados por Péricles na acrópole, são os mais emblemáticos. 

 

A principal fonte de rendas da maior parte das póleis  era a cobrança de tributos918. 

O modo, porém, como a distribuição da carga tributária era feita revela mais uma vez a 

integração da economia ateniense no quadro maior da política e dos valores áticos.  

 

Separando-se os tributos em duas categorias veremos uma diferença de tratamento 

entre os tributos que eram cobrados direta e regularmente dos cidadãos, incidindo sobre 

seus bens e sua pessoa, e, outros que incidiam apenas indiretamente sobre o patrimônio dos 

cidadãos. Estes eram comuns, àqueles eram evitados, e esta separação mais uma vez reflete 

a grande diferença com a qual os cidadãos enxergavam a si mesmos, quando comparados 

aos estrangeiros, sejam eles metecos ou xenos, gregos ou bárbaros. 

 

O tributo cobrado regular e diretamente sobre os bens ou a pessoa dos cidadãos 

atenienses era evitado uma vez que percebido como uma degradação do cidadão e como 

instrumentos a que tiranos recorrem, não cabível sua aplicação em um sistema 

democrático919.  Qualquer tributo cobrado diretamente do cidadão era condenado como ato 

tirânico e só aceitável em emergências de guerra, isto pelo fato de que o tributo direto por 

excelência, cobrado dos metecos, era a marca do estrangeiro e da inferioridade cívica920. 

 

                                                 
915 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed.70, 
pg. 120. 
916 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 124. 
917 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 120. 
918 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 122. 
919 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 122. 
920 FINLEY, Moses I., The Ancient Economy, vol. 43 of the Sather Classical Lectures, 2ª ed., Los Angeles, 
University of  California Press, 1999, pg. 164. 
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Em um fragmento de Antífon há uma das únicas referências literárias ao modo 

como era feita a coleta de tributos na Samotrácia, um estado subjugado à vontade de 

Atenas, e, portanto, com sua honra diminuída921, habilitada pois a pagar tributos diretos. 

  

Ainda assim o cidadão ateniense pagava, não de modo regular, mas apenas em 

certas ocasiões, tributos sobre seus bens.922 Atenas nunca ficou tentada a tornar esta 

tributação esporádica algo permanente uma vez que a tributação direta de renda ou 

propriedade feita com regularidade era politicamente impossível em Atenas durante o 

período clássico923. 

 

Partindo do mesmo princípio, mas, em direção contrária, os tributos sobre a pessoa 

do meteco eram normais. O estrangeiro de passagem por Atenas, grego ou não, deveria ao 

chegar inscrever-se como meteco, sob pena de ser vendido como escravo caso não o 

fizesse924. Sobre ele incidia um tributo de nome metoikion a ser pago anualmente.  

 

O valor do metoikion era pequeno: doze dracmas anuais para homens e seis para 

mulheres. O pagamento deste tributo era um símbolo de seu estatuto inferior àquele do 

cidadão, e sob este prisma seria possível sustentar uma função extra-fiscal honorífica para 

este tributo. Tal função não é comum nos dias de hoje, mas, já foi utilizada em 

ordenamentos jurídicos europeus vigentes em épocas de monarquia e nobreza925. Além 

deste tributo é provável que o meteco também tivesse de pagar um tributo comum a todos 

os estrangeiros, residentes ou não, caso desejassem permissão de exercer o comércio na 

ágora. 

 

Como a propriedade de bens imóveis era um privilégio do cidadão ateniense, sendo 

proibido a qualquer um que não fosse cidadão e estivesse em pleno gozo de seus direitos 

                                                 
921 ANTIPHON, On The Tribute of Samothrace, fr. nº 4, Loeb Classical Library, vol. 308, Minor Attic 
Orators, vol. I, 2ª ed, de 1941, Cambridge, Harvard University Press, pg. 292/293. 
922 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 122. 
923 FINLEY, Moses I., The Ancient Economy, vol. 43 of the Sather Classical Lectures, 2ª ed., Los Angeles, 
University of  California Press, 1999, pg. 175. 
924 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Edições 
70, pg. 102. 
925 Ordenações Afonsinas – Livro II – Título XXVIIII, Coimbra, Universidade de Coimbra, pgs. 244/245, 
versão digitalizada disponibilizada pela Universidade de Coimbra em:http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/. 



 

 

275

políticos ser dono de bens imóveis926, sejam eles edificações ou terrenos, ao estrangeiro 

não era dada a opção de auferir renda senão do comércio de bens, serviços ou de 

manufaturas.  

 

Lísias, por exemplo, que era um estrangeiro residente, matinha juntamente com seu 

irmão Polemarco uma lucrativa manufatura de armas no Pireu927, bem como parece ter 

mantido uma escola de retórica. Lísias e Polemarco, porém, pertenciam a uma classe de 

metecos privilegiada com isotelia928, vale dizer, igualdade tributária com os cidadãos 

atenienses, a ele só se aplicando os tributos cobrados de cidadãos, razão pela qual seu caso 

não é ideal para se avaliar a carga tributária sobre os metecos, e razão pela qual se vê 

Lísias a desempenhar liturgias em Atenas. 

 

Uma vez que as operações comercias, típica ocupação dos metecos, eram realizadas 

na ágora, o tributo para nela poder operar atingia a esmagadora maioria dos estrangeiros 

residentes. 

 

Dos cidadãos era cobrado um tributo extraordinário de guerra denominado 

™isfor£ eisphorá, que era um tributo direto sobre a propriedade, de caráter extraordinário 

e destinado a suprir gastos com a guerra. A função de financiamento de uma atividade 

honrada como a guerra certamente amenizou o impacto da imposição de um tributo direto 

aos cidadãos. A eisphorá era paga inclusive por menores de idade929 uma vez que incidia 

sobre a propriedade930, sendo o único tributo a incidir diretamente sobre a propriedade do 

menor de idade.  

 

Sendo a eisphorá um tributo extraordinário vinculado à guerra, o controle das listas 

daqueles cidadãos sujeitos ao tributo era uma atribuição do corpo de dez magistrados 

                                                 
926 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. I – The Family and Property, 2ª ed., London, Hackett 
Publishing Company Inc., 1998, pg. 236. 
927 LYSIAS, Against Eratosthenes, 8-10, Loeb Classical Library, vol. 244, Lysias, 1ª ed, de 1930, 
reimpressão de 2006, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 230/231. 
928 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. I – The Family and Property, 2ª ed., London, Hackett 
Publishing Company Inc., 1998, pg. 189. 
929 DEMOSTHENES, Against Aphobus I, 7, Loeb Classical Library, vol. 318 da coleção e volume IV da obra 
completa de Demóstenes, edição de 1936, Cambridge, Harvard University Press, pg. 10/11. 
930 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. I – The Family and Property, 2ª ed., London, Hackett 
Publishing Company Inc., 1998, pg. 108. 
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militares conhecidos como estrategos931. Não apenas sua cobrança era esporádica, a ela 

recorrendo-se apenas nos momentos de necessidade e de ameaça externa, como ainda 

assim era cobrada apenas dos cidadãos mais ricos de Atenas, excluindo de sua incidência a 

enorme maioria dos demais atenienses, e reforçando a tendência em Atenas de evitar a 

cobrança de tributos diretos e regulares dos cidadãos. 

 

A definição de quem eram os responsáveis pelo pagamento deste tributo, quando tal 

se fazia necessário, era feita da seguinte forma. Cada uma das dez tribos de Atenas elegia 

dentre seus membros cento e vinte homens como sendo os mais ricos. Atenas então 

contava com uma listagem dos seus 1200 cidadãos mais prósperos. Estes 1200 eram 

divididos em 20 grupos de 60 homens denominados summor…ai (symmoríai). Era de 

dentro deste grupo que eram escolhidos os homens responsáveis pela realização das 

liturgias bem como era sobre eles que incidia a eisphorá, ou taxa extraordinária de guerra 

que incidia sobre o sobre o patrimônio do cidadão932. 

 

 O pai de Demóstenes morrera quando este ainda não havia atingido a maioridade. 

Deixou um rico patrimônio de pouco menos quinze talentos933, uma viúva, e dois filhos, 

sendo um deles o famoso orador, com sete anos, e outra uma filha com cinco anos, 

juntamente com disposições testamentárias. Designou como tutores das crianças e 

administradores da herança dois sobrinhos de nomes Aphobo e Demophon e ainda um 

velho amigo de nome Therippides. Os tutores e administradores dos bens, descumprindo 

abertamente as disposições testamentárias, apossaram-se do dinheiro e dilapidaram o 

patrimônio que seria de Demóstenes na maioridade. Demóstenes preparou-se para a 

disputa e tão logo atingiu a maioridade, tornando-se cidadão e estando apto a ajuizar uma 

ação, voltou-se contra Aphobo para recuperar o dinheiro perdido934.  

 

                                                 
931 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 32. 
932 DEMOSTHENES, Against Aphobus I, 7, Loeb Classical Library, vol. 318 da coleção e volume IV da obra 
completa de Demóstenes, edição de 1936, Cambridge, Harvard University Press, pg. 10 – ver nota de rodapé 
de letra `a´. 
933 Um talento equivalia a 30 estáteres. Cada estáter equivalia a 2 minas, cada mina a 100 dracmas e cada 
dracma a 6 óbolos. A fortuna, então, fica estimada em 90.000 dracmas ou 640.000 óbolos. (Informações 
obtidas junto ao suplemento da tradução da Constituição de Atenas de Aristóteles realizada por Francisco 
Murari Pires – professor titular do departamento de história da FFLCH-USP). Para efeito de comparação a 
renda mensal de um cidadão ateniense era de cerca de 15 dracmas, logo, a herança equivalia a cerca de 6.000 
meses de renda média, ou 500 anos de trabalho. 
934 PLUTARCH, Lives – with notes critical and historical, trad. John & William Langhorne, vol. V, London, 
C. Baldwin, 1813, pg. 254. 
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Neste discurso, o primeiro da vida de Demóstenes, ele refere-se ao tributo cobrado 

dele, cuja base de cálculo fora o patrimônio deixado pelo pai. Demóstenes vale-se do 

cálculo do tributo pago como meio de, pelo valor da alíquota, determinar com um cálculo 

reverso o real valor do patrimônio deixado pelo pai, afastando alegações do tutor de que 

fora deixado menos do que Demóstenes alegava935.  

 

Após dez anos como administradores dos bens, tudo que restara da herança era: a 

casa em que Demóstenes morava; trinta minas em dinheiro (3.000 dracmas); e quatorze 

escravos. Um cálculo aproximado aponta que os tutores subtraíram cerca de noventa e sete 

por cento do patrimônio, cuja estimativa só foi possível por ter Demóstenes feito o cálculo 

tributário reverso a partir do valor que os réus haviam concordado em pagar à symmoría, o 

conselho arrecadador de tributos, quando Demóstenes ainda era menor de idade936, a título 

de eisphorá. O tributo pago fora calculado pela incidência de uma alíquota de vinte por 

cento de toda a propriedade, sendo este o máximo valor que este tributo eventual podia 

alcançar.  

 

Deduz-se do trecho do discurso, que o conselho fiscal detinha certa 

discricionariedade para estipular a alíquota aplicável, provavelmente dentro de parâmetro 

previsto em lei, e ainda que raramente os responsáveis bem como o tributado concordariam 

ou permitiriam a imposição de um tributo de mais do que cerca de dez por cento do 

patrimônio, pois este valor era considerado alto. No caso de Demóstenes, Aphobo, 

acordado com o conselho fiscal, permitiu a tributação em vinte por cento do patrimônio, 

um verdadeiro desfalque. 

 

O caráter extraordinário do tributo funcionava como um fator tranqüilizador, 

evitando o desconforto dos cidadãos com a imposição de um instituto inapropriado para 

homens livres. Tal extraordinariedade pode ser discutida uma vez que a freqüência com 

que as guerras eram travadas era grande. Seja como for, a eventualidade evitava a desonra 

de se ver tributado regularmente como um estrangeiro conquistado ou um meteco. 

 

A relutância dos cidadãos em pagar tributos regulares sobre seus bens é descrita 

noutro discurso, em que Demóstenes, já com trinta anos, pela primeira vez dirige a palavra 

                                                 
935 DEM. c. Aphob. I, 7. 
936 DEM. c. Aphob. I, 7. 
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à Ekklesía. Para preparar Atenas para uma possível guerra contra Pérsia ele propõe uma 

reforma na composição das symmoríai, ou conselhos fiscais. Antes de iniciar a elocução da 

parte do discurso relativa à alteração tributária o orador toma todos os cuidados possíveis 

para não chocar a sua audiência. Diz que com relação ao dinheiro e ao suprimento imediato 

dele fará uma espantosa proposta937. Segue dizendo que se deve, por hora, deixar o 

dinheiro nas mãos dos particulares, que certamente o têm na quantidade necessária, uma 

vez que cobrá-los seria dificultoso, ao passo que, quando a ameaça real de invasão persa se 

apresentar, estes que se negam a contribuir serão os primeiros a apressar-se em pagar, sob 

o medo, bem real à época, de perder todo o patrimônio com a pilhagem inimiga938. 

 

Considerem, diz ele, que alguém proponha um tributo de um por cento, e teríamos 

certo valor. Considerem duplicar este tributo e teríamos outro valor ainda maior. 

Considerem ainda que cada um dos mil e duzentos mais ricos contribua com um doze avos  

de seu patrimônio, diz Demóstenes, ou seja, um pouco mais de oito por cento, e não só o 

valor arrecadado seria insuficiente para cobrir as despesas da guerra como ainda os 

senhores não aceitariam se submeter a tal tributo939. 

 

Pode-se daí extrair não apenas que a arrecadação de recursos por meio de tributos 

diretos era mal vista (uma desonra), ainda que eventual, mas também constatar que o 

imposto extraordinário de guerra mal era capaz de cobrir os gastos com uma campanha 

militar, sendo preciso arrecadar recursos de outro modo. Vejamos então outras formas de 

tributação. 

 

A cobrança de tributos indiretos era uma forma de obter recurso para a pólis. O 

mesmo grau de pudor com que eram fixados tributos diretos sobre bens de cidadãos era, de 

modo proporcionalmente inverso, utilizado para despudoradamente tributar os 

estrangeiros940. 

 

                                                 
937 DEM. de symm., 24. 
938 DEM. de symm., 24-27. 
939 DEM. de symm., 27-28. 
940 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 123. 
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Os tributos indiretos foram muito usados pelas póleis e constituíam uma das suas 

principais fontes de rendimentos.941 Tendo o Pireu se tornado, após as Guerras Médicas, 

não apenas o maior porto militar do mediterrâneo oriental, mas também o mais importante 

centro comercial da época, passou a atrair mercadores de todos os lados, com considerável 

fluxo de mercadorias, e grande variedade delas também942. Sócrates, ao passear pela ágora, 

surpreende-se com tal variedade, afirmando: “Quantas coisa lá existem que eu não 

desejo”943.  

 

Dentre os tributos indiretos havia a cobrança de um imposto de dois por cento do 

valor de todos os produtos exportados e importados, independentemente de sua origem944. 

Além deste, eram cobrados tributos sobre as mercadorias vendidas na ágora e sobre a 

alienação de bens confiscados de particulares pela pólis, em casos de atimía, por 

exemplo.945 

 

Quando, no meio da Guerra do Peloponeso, Atenas enfrentou dificuldades 

financeiras, aumentou seus rendimentos substituindo o tributo anual que recebia dos 

membros da Liga de Delos, por um imposto a ser cobrado sobre todo o comércio que 

transitasse em portos do Império Atenienses, aplicando uma alíquota de cinco por cento946 

sobre estas operações. Após a restauração da democracia Atenas tentou, entre 390 e 387 

a.C., reinstituir esta cobrança de seus aliados para com isso superar o fracasso na Guerra do 

Peloponeso947. 

 

A cobrança do tributo dito qüinquagésimo (dois por cento sobre importações e 

exportações) era feita por meio de particulares que arrematavam o direito de cobrar o 

tributo. O arrematante pagava um valor fixo à pólis e assumia o risco de cobrar o montante 

que cobrisse o valor do arremate e ainda lhe rendesse os lucros esperados, que, em geral, 

eram bons. Andócides nos dá uma idéia dos valores envolvidos ao relatar um caso de 

                                                 
941 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 123. 
942 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 124. 
943 DIOG. LAER., De Clar. Phil., II, Socrates, ix. 
944 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 124. 
945 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 124. 
946 THUC. Hist., VII, xxviii, 4. 
947 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 124. 



 

 

280

fraude aos contratos de coleta de impostos948.  Segundo ele o “honesto” Agyrrhius fora o 

principal contratante para os tributos alfandegários de dois por cento, pagando pelos 

direitos o valor949 de trinta talentos950. Houve então uma combinação para que os demais 

contratantes não aumentassem os lances pelo contrato de modo que, cobrindo o valor pago 

com maior celeridade, pudessem rapidamente dividir os lucros pelo que excedia o valor 

dos direitos951. O contrato, depois de pago, rendeu a Agyrrhius e a seus “sócios” informais 

um lucro de seis talentos952, totalizando cerca vinte por cento de lucro pelo investimento. 

 

Veja que num contrato de arrecadação de tributos alfandegário do Pireu a pólis 

pode arrecadar um valor de trinta talentos, valor equivalente ao dobro da fortuna de um 

homem rico como o pai de Demóstenes. Pode parecer muito, mas, para a manutenção de 

uma pólis o patrimônio de dois homens ricos talvez não seja suficientemente grande. O 

trecho de Andocides dá a entender que havia outros contratantes além de Agyrrhius, uma 

vez que o qualifica como um dos principais contratantes, mas não como o único, embora 

fosse dos que arrematassem os maiores contratos. 

 

Diante disto, anda que o qüinquagésimo cobrado no Pireu possuísse uma função 

fiscal e não apenas honorífica, ou predominantemente honorífica, como parece ser o caso 

do metoikion, os recursos arrecadados por meio dele parecem reclamar complemento por 

outras formas de arrecadação. 

 

Quanto aos tributos indiretos deve-se notar que a falta de aplicação de um sistema 

fiscal mais elaborado acabava por fazer recair sobre os cidadãos o peso da tributação, ainda 

que se vissem livres da desonra de serem tributados. Não apenas porque ao exportarem ou 

importarem o tributo incidisse indiscriminadamente sobre operações de estrangeiros ou 

cidadãos953, o mesmo ocorrendo com o tributo de 5% que sobre transações comerciais nos 

portos do império ateniense954, mas, principalmente, porque não é preciso nenhum 

refinamento contábil para perceber que os valores cobrados a título de tributos eram 

repassados aos cidadãos quando da precificação das mercadorias vendidas na ágora. 
                                                 
948 AND. de myst., 133. 
949 Valor corresponde a 180.000 dracmas ou 1.080.000 óbolos. 
950 AND. de myst., 133. 
951 AND. de myst., 133-134. 
952 Equivalente a 36.000 dracmas ou 216.000 óbolos. 
953 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed.70, 
pg. 124. 
954 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 124. 
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Pode-se com isso dar força à idéia de que aos cidadãos atenienses importava menos 

o ônus econômico do pagamento dos tributos e mais o ônus moral de ser visto como 

alguém sujeito à tributação. Esta deveria ser naturalmente direcionada aos conquistados, 

aos derrotados no campo da excelência militar, e aos estrangeiros, que solicitavam a 

permissão para residir e usufruir da pólis, a eles sendo concedido este privilégio em troca 

da assunção de algumas obrigações, dentre as quais o pagamento do metoikion.  

 

Vejamos então esta outra forma de arrecadar: o tributo pago pelo conquistado ou 

por aquele militarmente subjugado, ainda que sob a forma de um aliado na Liga de Delos. 

Trata-se de uma forma de depositar sobre o estrangeiro o fardo que os cidadãos de Atenas 

não desejavam suportar955. As póleis mais poderosas impuseram sua força política e militar 

às menos poderosas. Nem sempre esta dominação envolvia o pagamento de tributos, como 

no caso da Liga do Peloponeso, liderada por Esparta956, e que não tributava seus membros, 

mas, no caso de Atenas a cobrança existia. 

 

Tratava-se de uma fonte de renda cujo fluxo foi deflagrado com a vitória nas 

Guerras Médicas e a formação da Liga de Delos em 478 a.C., com o intuito inicial de 

continuar a luta contra a Pérsia após a vitória grega em Platéia. O tributo oriundo de cerca 

de cento e cinquenta póleis afluiu  para Atenas por cerca de setenta e quatro anos, até a 

derrota para Esparta em 404 a.C., e o dinheiro foi suficientemente farto para que Péricles 

alterasse a face de Atenas, embelezando-a de todas as formas, preferindo, como já dito, 

gastar o dinheiro excedente aumentando o prestígio da pólis com obras públicas a investí-

lo em algum tipo de atividade produtiva, opção criticada por Tucídides. O Erecteion, o 

Propileu, o Templo de Atena Niké e o Pártenon foram construídos com dinheiro oriundo 

da Liga de Delos, sendo o Pártenon, inicialmente, a sede  e o tesouro da liga. Enquanto 

durou, o tributo recebido dos aliados de Atenas, constituiu sua principal fonte de renda957, 

de onde extraía seiscentos talentos de prata958. 

 

                                                 
955 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 127. 
956 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, pg. 127. 
957 THUC. Hist., II, xiii, 3. 
958 Equivalente a 3.600.000 dracmas ou 21.600.000 óbolos. 



 

 

282

Há várias desvantagens de se adotar o tributo pago pelo estrangeiro como esteio 

financeiro de uma pólis, destacando-se o seu caráter incerto e a instabilidade financeira daí 

decorrente. Trata-se de uma forma de obtenção de receita que antes de começar a ser 

arrecadada exige um brutal investimento de tempo, treinamento e preparação, de dinheiro, 

e de vidas de cidadãos. Há sempre o risco de a guerra ser perdida, e a pólis não dispor de 

inimigos derrotados de onde tirar o seu tributo. Mesmo em caso de vitória, a manutenção 

dos aliados sob controle cobrava um preço em dinheiro e em reputação junto a outras 

póleis, que oprimidas por um império militar tramavam em segredo meios de derrotar 

Atenas, tal como ocorrido em Lesbos, revoltando-se no quinto ano de guerra sob o 

comando de Mitilene959. 

 

Pode-se perceber que o tributo obtido domesticamente, mesmo que se admita a 

existência de dez grandes contratantes de tributos, tal como o que Andocides criticou, o 

montante arrecadado ainda ficava aquém da receita obtida em tributos dos membros da 

Liga de Delos. 

 

Por fim, não se deve deixar de mencionar a descoberta de um importante veio nas 

minas de chumbo argentífero960 no  Láurio, cerca de sessenta quilômetros a sudeste de 

Atenas, por volta do início do segundo quarto do século V a.C. A prata oriunda das minas, 

que seria distribuída entre os cidadãos,  foi utilizada, por sugestão de Temístocles961, para a 

construção de uma frota que deu origem ao poderio naval de Atenas, ainda reconhecido 

como tal na metade do século IV a.C962. 

 

Quando classificamos as póleis gregas como um grupo de consumidores e não de 

produtores, ou ainda quando se critica a forma como seus excedentes eram aplicados em 

manifestações de prestígio e aumento da reputação da pólis no plano internacional, 

deixando de investir o dinheiro em atividades produtivas, é preciso não excluir de todo a 

hipótese de que, ainda que não abertamente admitido, as póleis considerassem o gasto com 

a guerra uma forma de investimento, diferente é claro de uma empreitada comercial, mas 

não sem igual expectativa de ganhos. Tratar-se-ia apenas de uma forma de aquisição de 

                                                 
959 THUC. Hist., III, ii, 1. 
960 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 291. 
961 HDT. Hist, VII, 144. 
962 DEM. de symm., 13. 
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poder pela pólis mais condizente com seus valores aristocráticos e guerreiros, para os quais 

exibições de força e pujança por meio de monumentos grandiosos não deixavam de ter o 

seu valor.  

 

As referências às minas de prata e ao modo de as explorar são raras, mas, sabemos 

que eram exploradas por particulares que por arrendamento obtinham concessões para 

exploração do solo, realizada por meio de escravos963 e concedidas por períodos de três ou 

dez anos964.  

 

 Como fontes de renda as minas apresentam o mesmo problema apontado para o 

caso do tributo imposto ao vencido em combate ou aliado estrangeiro, uma vez que com o 

esgotamento dos veios a renda oriunda das minas oscilava, prejudicando as finanças 

públicas de Atenas. 

 

Repassando então as informações sobre a saúde financeira de Atenas, constatamos 

o que segue. A renda obtida com impostos diretos não era volumosa, além de ser repudiada 

como desonra caso perdurasse por períodos não marcados por uma situação emergencial. 

Os impostos indiretos eram cobrados principalmente sobre a atividade comercial na ágora 

e operações de importação e exportação de bens no Pireu, além da renda obtida com a 

tributação do metoikion. Esta renda, apesar de substancial, não parecia capaz de fazer 

frente a todas as despesas de Atenas. Por fim, fontes de renda tais como os tributos obtidos 

junto aos membros da Liga de Delos e outros estrangeiros, e os valores obtidos com a 

exploração da prata no Láurio eram abundantes, mas, inconstantes, e, muitas vezes 

aplicados em construções e edificações honoríficas, de onde não poderiam auxiliar a 

circulação de bens e o pagamento das despesas comuns que o funcionamento da pólis 

exigia. 

 

A equação só se fecha quando acrescentamos a ela o elemento que das finanças de 

Atenas mais nos interessa, a saber, a leitourg…a ou liturgia. Literalmente, obra para o 

povo, ou obra para os cidadãos965, para a pólis.  

                                                 
963 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 291. 
964 ARIST. Ath. Pol., XLVII, 2. 
965 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo II, Paris, Éditions Klincksieck, 1908, pg. 619. 
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A distribuição de riquezas na antiga Atenas era desigual, mas, diferentemente do 

que se costuma ver em outras civilizações, ser rico acarretava um pesado conjunto de 

obrigações e surpreendentemente, tal peso era por vezes assumido de modo voluntário e, 

mais surpreendente ainda, aquele que assumia de modo voluntário o encargo, o tornava, 

por livre e espontânea vontade, ainda mais pesado, e o fazia para o próprio benefício. Tal 

incomum configuração social era possível devido ao amor ateniense pela glória e pela 

manutenção de uma boa reputação. 

 

Sólon distribuíra as pessoas em Atenas segundo quatro classes de acordo com sua 

renda. Em primeiro lugar, como mais ricos, havia os pentacosiomedimnos (ou aqueles das 

quinhentas medidas), capazes de apresentar uma produção anual combinada de grãos e 

líquidos equivalente a quinhentas medidas (medimnoi). Em segundo lugar, os cavaleiros, 

eram capazes de apresentar uma produção de trezentas medidas bem possuíam condições 

de manter cavalos para uso em caso de guerra. Em terceiro lugar, os zeugitas eram os que 

apresentavam duzentas medidas combinadas, e que fossem capazes de manter uma parelha 

de bois. Em uma quarta classe  eram situados todos os demais cidadãos que não 

alcançassem ao menos a medida de um zeugita, e que eram denominados tetes966. 

 

Pois bem, no que tange à distribuição do ônus fiscal e das funções militares, 

vejamos, de forma aproximada, como eram distribuídos os cidadãos: os tetes serviam na 

marinha como remadores e em caso de necessidade, auxiliavam o exército como infantaria 

leve. Não pagam tributos por não alcançarem um patamar mínimo de riqueza. Os zeugitas 

servem como hoplitas e pagam o imposto extraordinário de guerra. Os cavaleiros, por 

óbvio, participam da guerra na cavalaria e desempenham as liturgias ordinárias. Os 

pentacosiomedimnoi servem igualmente na cavalaria ou como comandantes de trirremes, 

naus que eles eram obrigados a manter por meio da onerosa liturgia da trierarquia967, 

correndo por sua conta a equipagem e os custos de operação. 

 

Tal distribuição por vezes poderia ser alterada, e, muitas vezes cavaleiros e 

pentacosiomedimnoi preferiam servir como hoplitas por se tratar de posição mais honrosa. 

  

                                                 
966 ARIST. Ath. Pol., VII, 4. 
967 GLOTZ, Gustave, A Cidade Grega, 1ª ed., São Paulo, DIFEL, 1980, pg. 108. 
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O uso de meios invasivos ou agressivos para a cobrança de tributos atrasados não 

era prática corriqueira nem tampouco bem aceita em Atenas segundo relato de 

Demóstenes. No discurso contra Androtion ele se apressa a desqualificar a atitude de quem 

cobrou tributos de modo agressivo e sem o apoio das leis, valendo-se indevidamente da 

ajuda dos Onze para tal intento968. 

 

Mesmo que a aplicação de tributos diretos fosse evitada a pólis não prescindia de 

extrair algum benefício da riqueza de seus cidadãos mais prósperos, uma vez que, como 

vimos acima, sem os tributos oriundos de outras póleis, sem uma farta produção das minas 

de prata, e sem a eisphorá quando em tempos de paz, a única fonte regular e substancial de 

rendas em Atenas eram os tributos indiretos. O meio de se fazer uso da riqueza dos mais 

prósperos, e complementar com isso a arrecadação,  era o uso das liturgias969. 

 

As liturgias ou serviços para a comunidade eram distribuídas entre os cidadãos por 

meio dos magistrados da pólis, respeitando-se alguns limites. Cumprir a liturgia, 

desempenhando-a bem, era uma obrigação ética do cidadão de Atenas970, aplicando a 

riqueza privada que detém, em benefício do bem público971. 

 

Há no sistema uma boa dose de justiça fiscal a legitimar inclusive a autoridade de 

quem assume uma magistratura depois de ter desempenhado bem uma ou mais liturgias. A 

liberdade do cidadão mais rico só poderia ser usufruída se certas obrigações impostas em 

prol da pólis tivessem sido cumpridas.972  

 

Se no caso da atimía a pólis valia-se de uma sanção negativa para convencer os 

cidadãos a conformarem sua conduta ao que era previsto nas leis, aqui a sanção negativa da 

desonra para quem não desempenha bem sua liturgia é cumulada com um uma sanção 

positiva, o reconhecimento social e o apreço por aquele que bem desempenha sua liturgia. 

 

O reconhecimento de que as liturgias constituíam um instrumento legislativo de 

sanção positiva e de reconhecimento de mérito, encontramos na discussão a respeito da 

                                                 
968 DEM. c. Androt., 50. 
969 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 123. 
970 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 123. 
971 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 123. 
972 GLOTZ, Gustave, A Cidade Grega, 1ª ed., São Paulo, DIFEL, 1980, pg. 109. 
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voluntariedade do vício e da virtude na obra de Aristóteles. Após concluir pela 

voluntariedade das ações ele acrescenta que: 

 

“εἰ δὲ ταῦτα φαίνεται καὶ μὴἔχομεν 

εἰς ἄλλας ἀρχὰς ἀναγαγεῖν παρὰ τὰς ἐν ἡμῖν, ὧν καὶ αἱ 

ἀρχαὶ ἐν ἡμῖν, καὶ αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἑκούσια. τούτοις δ᾽ 

ἔοικε μαρτυρεῖσθαι καὶ ἰδίᾳ ὑφ᾽ ἑκάστων καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν 

τῶν νομοθετῶν: κολάζουσι γὰρ καὶ τιμωροῦνται τοὺς 

δρῶντας μοχθηρά, ὅσοι μὴ βίᾳ ἢ δι᾽ ἄγνοιαν ἧς μὴ αὐτοὶ 

αἴτιοι, τοὺς δὲ τὰ καλὰ πράττοντας τιμῶσιν, ὡς τοὺς μὲν 

προτρέψοντες τοὺς δὲ κωλύσοντες. καίτοι ὅσα μήτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 

ἐστὶ μήθ᾽ ἑκούσια, οὐδεὶς προτρέπεται πράττειν, ὡς οὐδὲν 

πρὸ ἔργου ὂν τὸ πεισθῆναι μὴ θερμαίνεσθαι ἢ ἀλγεῖν ἢ 

πεινῆν ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν τῶν τοιούτων: οὐθὲν γὰρ ἧττον 

 πεισόμεθα αὐτά. 

 

Esta conclusão parece ser confirmada tanto pelo comportamento dos homens 

em sua vida privada quanto pela experiência dos legisladores; pois eles punem 

e exigem reparação daqueles que fazem o mal (exceto quando feito sob 

compulsão, ou por ignorância, quando o agente não é responsável),e honram 

aquele que fez atos nobres, de modo a encorajar um tipo de conduta e reprimir 

a outra.”973  

 

A liturgia não era um tributo, uma vez que não se tratava de uma soma em dinheiro 

que o cidadão deveria entregar à pólis. Tratava-se de um serviço em benefício da pólis que 

era entregue à responsabilidade de cidadão para que ele executasse o melhor que pudesse. 

Os mais ricos cidadãos assumiam, por exemplo, a obrigação de recrutar, treinar, produzir e 

pagar um coro para os grandes concursos dramáticos, equipar e tripular uma trirreme, ou 

ainda arcar com as despesas de manutenção de um ginásio ou local para exercícios 

atléticos. 

 

                                                 
973 ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, III, v, 1113b, 22-29, - vol. 73 Loeb Classical Library e vol. XIX da 
obra de Aristóteles, Cambridge, Harvard University Press, 1934, pgs. 144/145. 
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Curioso notar que mesmo um meteco974 poderia ser impelido a assumir a 

responsabilidade por uma liturgia975 estreitando laços com a pólis em benefício de ambos. 

Lembre-se o caso de Lísias, que em razão da condição de isotéles, (igualdade tributária 

com um cidadão) desempenhou liturgias em Atenas. 

 

No século IV a.C. havia cerca de uma centena de liturgias civis regulares, além 

daquelas de caráter militar976, cobrindo grande gama de atividades e possibilitando a 

prestação de diversos serviços e melhorias à população sem que um óbolo sequer do 

tesouro da pólis fosse gasto. 

 

As despesas com uma liturgia eram elevadas. Xenofonte valendo-se de Sócrates 

como personagem de seu Econômico relata as duras obrigações de um homem rico, dentre 

as quais o desempenho de liturgias. 

 

Xenofonte elenca como necessários ao homem rico: fazer sacrifícios aos deuses 

com frequência e generosidade, caso contrário ficará mal visto diante dos deuses e homens; 

receber com grandeza numerosos estrangeiros; oferecer jantares aos cidadãos, tratando-os 

bem para possuir aliados977, seja em casos de eleições para magistraturas providas por 

levantamento de mãos seja em caso de dificuldades judiciárias, uma vez que os próprios 

cidadãos compunham o corpo de julgadores. 

 

Nota-se a preocupação não só em oferecer algo, mas, em fazê-lo de modo farto e 

grandioso como uma forma de construir e manter para si uma reputação de homem bom. 

 

Além destas obrigações sociais, Sócrates menciona aquelas outras pesadas 

obrigações impostas pela pólis aos homens ricos: criar cavalos, veja-se a classe dos 

cavaleiros; ser corego, isto é prestar a liturgia denominada coregia; exercer a 

gimnasiarquia, um alto cargo, ou em caso de sobrevir uma guerra arcar com a eisphorá e 

com uma trierarquia, equipagem e manutenção de uma nau de guerra978. 

                                                 
974 LYSIAS, Loeb Classical Library, vol. 244, Lysias, 1ª ed, de 1930, reimpressão de 2006, Cambridge, 
Harvard University Press, pg.xiii. 
975 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 123. 
976 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 123. 
977 XENOPH. Oec., II, 5. 
978 XENOPH. Oec., II, 6. 



 

 

288

 

O conselho de Sócrates é para que seu interlocutor, Critóbulo, ocupe-se mais com 

formas de ganhar dinheiro do que com formas de se divertir, pois bem pesadas obrigações 

o esperam como cidadão rico979, e dar conta delas quase o levará à ruína, não obstante seja 

imperioso fazê-lo, pois caso o resultado da liturgia fique aquém do esperado pela 

população, aquele que se ocupa dela será punido pelos atenienses como se os estivesse 

roubando980. 

 

Ao assumir uma liturgia, não havia para o cidadão rico um valor máximo estipulado 

em lei determinando exatamente o que ele deveria gastar, embora parece ter havido um 

mínimo, mas, caso o resultado fosse ruim o responsável seria tido como um homem 

mesquinho, que por amor ao dinheiro acabou por entregar à pólis um resultado miserável, 

desonrando a imagem da cidade e diminuindo seu prestígio como cidadão. 

 

Ter atrelada a si uma tal imagem era ter a certeza de ser considerado um homem 

pouco dedicado aos seus concidadãos, pouco devoto aos deuses locais e indigno de estar 

adiante de qualquer cargo ou posição política de destaque. Por outro lado, assumir uma 

liturgia e desempenhá-la sem mesquinharias, magnanimamente, provendo fartamente 

aquilo que era de si exigido, atestava a existência de um honorável espírito público. 

 

Esta a razão pela qual dizemos que as liturgias não se resumiam a prestações 

estritamente econômicas como os tributos, envolvendo serviços cívicos de caráter 

honorífico, e participação pessoal do cidadão em sua execução.981 Sendo honorífica a 

posição, não raro acontecerá que um meteco rico ou um cidadão ateniense assuma mais 

liturgias do que seria dele exigido, e ainda faça questão de desempenhá-las com toda 

magnificência possível982, demonstrando seu devotamento  à pólis, vale dizer, ao conjunto 

dos cidadãos. 

 

O funcionamento das liturgias mimetiza o modo como a disposição e aplicação das 

riquezas era encarada no seio do oikos. Neste, cada homem adulto que assumia a posição 

                                                 
979 XENOPH. Oec., II, 6. 
980 XENOPH. Oec., II, 6-7. 
981 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 123. 
982 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, pg. 123. 
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de senhor do oikos ou kÚrioj (kýrios), ao receber o patrimônio, deveria encará-lo não 

como unicamente seu, mas sim como um legado que ele, na condição de continuador da 

família, tinha a obrigação de bem administrar, legando ao próximo continuador e 

responsável pelo culto aos antepassados983, mais sólido e forte do que recebido. A sucessão 

patrimonial e a continuidade do culto eram indissociáveis. Iseu deixa bem claro em seu 

discurso proferido no caso da herança de Philoctemon que a precedência em suceder está 

juridicamente vinculada à manutenção do culto familiar984. 

  

Daí se diz que é o homem quem passa e não a propriedade. Ele, à medida que as 

gerações se desenrolam, assume seu posto de continuador do culto e mantenedor da 

propriedade985, e tem a incumbência de a transmitir, mais forte do que recebera. 

 

As liturgias eram desempenhadas com a mesma idéia por guia. Era da essência das 

liturgias o entendimento de que a riqueza pessoal não é possuída a não ser como uma 

delegação da pólis986, sendo justo, pois, que a sirva de modo farto sempre que convocada.  

 

Esta correspondência já foi explicitada acima quando citamos o juramento do 

cidadão ateniense, que para conveniência da consulta pedimos licença para transcrever 

mais uma vez: 

 

“βούλομαι δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι τοῦ ὅρκου. λέγε, 

γραμματεῦ.“Ὅρκος 

 

Οὐκ αἰσχυνῶ τὰ ἱερὰ ὅπλα, οὐδὲ λείψω τὸν παραστάτην 

ὅπου ἂν στοιχήσω: ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ 

οὐκ ἐλάττω παραδώσω τὴν πατρίδα, πλείω δὲ καὶ ἀρείω 

κατά τε ἐμαυτὸν καὶ μετὰ ἁπάντων, καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ 

κραινόντων ἐμφρόνως. καὶ τῶν θεσμῶν τῶν ἱδρυμένων καὶ 

                                                 
983 COULANGES, Numa-Denys Fustel de, La Cité Antique, trad. port. de Fernando de Aguiar, A Cidade 
Antiga, 4ª ed., 2ª tiragem, São Paulo, Ed. Martins Fontes,  2000, pg. 70. 
984 ISAEUS, On The Estate of Philoctemon,  51, Loeb Classical Library, vol. 202 da coleção, 1ª ed., 
reimpressão de 1983, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 232/233. 
985 COULANGES, Numa-Denys Fustel de, La Cité Antique, trad. port. de Fernando de Aguiar, A Cidade 
Antiga, 4ª ed., 2ª tiragem, São Paulo, Ed. Martins Fontes,  2000, pg. 71. 
986 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 300, ver nota de rodapé número 123. 
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οὓς ἂν τὸ λοιπὸν ἱδρύσωνται ἐμφρόνως: ἐὰν δέ τις ἀναιρεῖ, 

οὐκ ἐπιτρέψω κατά τε ἐμαυτὸν καὶ μετὰ πάντων, καὶ 

τιμήσω ἱερὰ τὰ πάτρια. ἴστορες θεοὶ Ἄγραυλος, Ἑστία, 

Ἐνυώ, Ἐνυάλιος, Ἄρης καὶ Ἀθηνᾶ Ἀρεία, Ζεύς, Θαλλώ, 

Αὐξώ, Ἡγεμόνη, Ἡρακλῆς, ὅροι τῆς πατρίδος, πυροί, κριθαί, 

ἄμπελοι, ἐλάαι, συκαῖ ... ” 

 

Não desonrarei minhas sagradas armas nem abandonarei meu companheiro 

onde quer que esteja lotado. Defenderei os direitos de deuses e homens e 

quando morrer não deixarei minha pátria menor, mas maior e melhor, até 

onde for possível para mim e com a ajuda de todos. Respeitarei 

adequadamente os governantes em exercício (do momento) e as normas 

existentes e todas as que vierem a ser estabelecidas no futuro.  E se alguém 

tentar destruir as normas a ele me oporei no limite de minha capacidade e com 

a ajuda de todos. Honrarei os cultos de meus ancestrais. Que sejam 

testemunhas disto os deuses Agraulus, Héstia, Enyo, Enyalius, Ares, Atena a 

Guerreira, Zeus, Thallo, Auxo, Hegemone, Héracles, e as fronteiras de minha 

terra nativa, trigo, cevada, vinhas, oliveiras, figueiras. . .”987 

 

As linhas três a cinco contêm a referida idéia de que a pólis é uma herança dos 

cidadãos futuros, a quem deve ser entregue maior e mais forte do que fora recebida. 

 

Há, portanto, diferenças fundamentais entre o tributo e a liturgia. O caráter 

honorífico desta faz com que aqueles que as assumem tendam a dar mais do que lhes é 

pedido, contribuindo para a receita da pólis em troca da honra e do reconhecimento cívico 

que recebem, na exata medida de seu devotamento e generosidade na execução de suas 

obrigações. Quanto ao tributo, a idéia de pagá-lo em quantia superior ao devido, esperando 

prestígio como retorno, não é cabível. 

 

Segundo Moses Finley o instituto da liturgia tem suas raízes nos primórdios da 

civilização helênica quando as maiores casas aristocráticas realizavam grandes obras como 

                                                 
987 LYCURGUS, Against Leocrates, 77, Loeb Classical Library, vol. 395, Minor Attic Orators, vol. II , 1ª ed, 
de 1954, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 68/69. (grifo nosso). 
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construções de templos, empregando dinheiro e mão de obra privados para o benefício da 

comunidade.988 Esta origem aristocrática explicaria a presença da honra na raiz mesma do 

instituto, uma vez que a ética aristocrática, de que se nutriam os membros destas grandes 

casas, era exatamente aquela que exemplificamos abundantemente com Homero na 

segunda parte desta dissertação, e que serviu de base para os mais fundamentais institutos 

jurídicos atenienses. 

 

No período clássico a liturgia era ao mesmo tempo uma obrigação e uma honra, por 

meio da qual a pólis, carente de um corpo burocrático obtinha a realização de atividades 

essenciais para seu funcionamento989, sem ter de ocupar-se diretamente de sua execução ou 

ter de aplicar recursos de  seu tesouro. Vejamos brevemente o conteúdo das três liturgias 

mais frequentes nas fontes. 

 

Dentre as liturgias mais comuns está a Coregia, ou liderança do coro990. A posição 

de corego era, como toda liturgia, um posto honorário em que o rico cidadão ateniense se 

via obrigado a financiar as despesas relativas à preparação de um espetáculo dramático. A 

distinção que a posição de corego confere ao que a desempenha é claramente usada por 

Demóstenes como motivo para endurecimento do tratamento a ser dado a Meidias. 

 

A todos a quem a pólis confere o exercício de um cargo coroado, ou qualquer outra 

honra, caso sejam ofendidos, deve-se entender o fato como uma ofensa à própria pólis. 

Assim é que uma ofensa ao arconte dá causa à atimía. Do mesmo modo, a ofensa ao 

corego deve ser reprimida com uma dura pena sobre o ofensor, pois que ataca um 

representante da pólis num cargo honorífico991. No caso em questão Demóstenes havia 

sido agredido com um soco no dia da apresentação do coro, em ocasião em que ele havia 

voluntariamente assumido a posição de corego, e pedia a condenação do agressor por ter 

agido com hýbris, assunto do nosso próximo capítulo.  

 

                                                 
988 FINLEY, Moses I., The Ancient Economy, vol. 43 of the Sather Classical Lectures, 2ª ed., Los Angeles, 
University of  California Press, 1999, pg. 151.  
989 FINLEY, Moses I., The Ancient Economy, pg. 151. 
990 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV-2, Paris, Éditions Klincksieck, 1908, pgs. 
1269-1270. 
991 DEM. c.Mid., 32-33. 
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Esta liturgia envolvia os custos com figurino, roupas e máscaras, músicos, ensaios, 

cenário e todos os demais implementos relativos à produção do espetáculo. O corego tinha 

seu nome atrelado à produção da peça teatral e recebia o prêmio em conjunto com o 

dramaturgo ou comediógrafo. Se por um lado isto era bom para o corego que se 

beneficiava do talento do autor, por outro lado consistia um motivo de preocupação, pois 

se o espetáculo fosse considerado de baixa qualidade, com atores e músicos mal 

preparados, cenário e figurino ruins, o corego sofreria ao ver atrelado ao seu nome a 

desfeita de uma apresentação indigna da pólis e desrespeitosa ao deus em honra de quem 

era feito o festival. Demóstenes qualifica de uma vergonha apresentar um coro mal 

ensaiado aos cidadãos de Atenas992. 

 

A atribuição de designar três coregos para as tragédias era do arconte epônimo, 

sendo esta a segundo medida que ele toma após assumir seu cargo. Os responsáveis pelas 

cinco comédias eram designados pelas tribos de que provêem993, bem como também a elas 

cabia designação de coregos para as Dionísias, e Targélias.  

 

Quanto à Gimnasiarquia seu responsável, o gimnasiarca ou líder do ginásio, 

incumbia-se, nos século V e IV a.C. em Atenas, de fornecer o equipamento e arcar com os 

custos do treinamento dos jovens atletas, bem como prepará-los para as corridas com 

tochas. Era das mais custosas liturgias de Atenas e sua indicação também era feita de modo 

anual, recaindo a atribuição de fazer a indicação sobre o basileu994.  Esta liturgia é vista nas 

fontes como idêntica à lampadarchia, que era a preparação da grande corrida de tochas em 

honra à Hefesto995.  

 

A gimnasiarquia era cabível apenas aos cidadãos cujo patrimônio fosse igual ou 

superior a três talentos996, vale dizer 18.000 dracmas. O custo aproximado de uma 

gimnasiarquia era de 12 minas997, ou seja, 1.200 dracmas. Pela justaposição dos valores 

podemos perceber que, em apenas uma liturgia, que seria renovada no próximo ano,  era 

                                                 
992 DEM. c.Mid., 17. 
993 ARIST. Ath. Pol., LVI, 2. 
994 ARIST. Ath. Pol., LVII, 1. 
995 AND. de myst., 132. 
996 AND. de myst., 132. 
997 ANDOCIDES, On the Mysteries, 132, Loeb Classical Library, vol. 308 da coleção e volume I de Minor 
Attic Orators, 1ª ed, 1941, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 438/439, ver nota b. 
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gasto pelo cidadão um valor que poderia equivaler, nos casos próximos ao limite inferior 

da marca para esta liturgia,  a quase 7% de todo o seu patrimônio.  

 

A Trierarquia, ou o comando de uma trirreme, a nave de guerra grega com sua 

tripla fileira de remos, era a mais custosa das liturgias. Envolvia a manutenção, equipagem 

e operação de uma nau. Muito embora a pólis fornecesse o casco bem como o mastro 

principal, a compra de remos, cordas, vela, e todos os demais equipamentos necessários a 

colocar a trirreme pronta para o combate recaiam sobre o trierarca. 

 

Cabia aos estrategos a incumbência de distribuir as trierarquias998 entre os cidadãos 

mais ricos de Atenas uma vez que esta liturgia, diferentemente das duas acima citadas, não 

possuía conteúdo religioso, mas bélico, pertinente assim aos assuntos tratados pelos 

estrategos, sendo também incumbência destes a cobrança da eisphorá, tributo que tem 

como motivo para sua imposição a necessidade de arrecadar dinheiro para o esforço de 

guerra. 

  

Havia ainda liturgias referentes ao envio de comitivas aos grandes jogos e festivais 

religiosos com o adicional de que o fracasso numa delas colocava em risco a reputação 

internacional da pólis e causava a diminuição de seu prestígio e respeito diante de seus 

potenciais inimigos e aliados. 

 

Tão onerosas eram as liturgias que imposta uma delas a uma pessoa num 

determinado ano, tornavam tal pessoa isenta da prestação de uma nova no ano 

subseqüente999. Isenção esta que não impedia que o mesmo cidadão assumisse 

voluntariamente uma nova liturgia, mas que poderia ser alegada pelo cidadão 

sobrecarregado por duas liturgias consecutivas. O pedido de dispensa era decidido pelo 

arconte1000. 

 

Para saber sobre quem recairiam as liturgias valiam-se os atenienses da mesma lista 

que era elaborada para cobrança da eisphorá. Cada uma das dez tribos indicava 120 

homens dentre seus membros que eram considerados os mais ricos. Os 1200 homens mais 

                                                 
998 ARIST. Ath. Pol., LXI, 1. 
999 DEM. c. Lept., 8. 
1000 ARIST. Ath. Pol., LVI, 3. 
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ricos de Atenas eram então divididos em 20 grupos de sessenta, escolhendo-se de dentro 

deste grupo aqueles que assumiriam a os onerosos gastos públicos1001.  

 

O caráter honorífico das liturgias estava presente de duas formas: em primeiro lugar 

no fato de que a principal esfera de ação era religiosa1002, e ser o responsável por honrar os 

deuses é em si mesmo um privilégio; em segundo lugar no seu caráter agonístico. 

 

Havia um elemento competitivo que é a chave para a compreensão de como a honra 

foi capaz de servir de motor econômico para a devida manutenção financeira da pólis e de 

seus serviços públicos. Ao responsável por uma liturgia não era fixado um limite máximo 

de gastos, sendo apenas designada uma tarefa, a ser desempenhada com maior ou menor 

gasto de dinheiro e, consequentemente, maior ou menor obtenção de honra e prestígio para 

o que desempenha a liturgia1003. 

 

Cientes do fato de que a honra constituía um bem valioso, e a virtude mais louvada 

por toda a ética aristocrática, não raro os cidadãos desembolsavam muito mais do que 

aquilo que seria suficiente para bem cumprir a incumbência. Vejamos um excelente 

exemplo de um rico litigante a defender-se num discurso de Lísias: 

 

“περὶ μὲν τῶν κατηγορημένων, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἱκανῶς 

ὑμῖν ἀποδέδεικται: ἀκοῦσαι δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὑμᾶς 

ἀξιῶ, ἵν᾽ ἐπίστησθε περὶ οἵου τινὸς ὄντος ἐμοῦ ψηφιεῖσθε. 

ἐγὼ γὰρ ἐδοκιμάσθην μὲν ἐπὶ Θεοπόμπου ἄρχοντος, 

καταστὰς δὲ χορηγὸς τραγῳδοῖς ἀνήλωσα τριάκοντα μνᾶς 

καὶ τρίτῳ μηνὶ Θαργηλίοις νικήσας ἀνδρικῷ χορῷ δισχιλίας 

δραχμάς, ἐπὶ δὲ Γλαυκίππου ἄρχοντος εἰς πυρριχιστὰς 

Παναθηναίοις τοῖς μεγάλοις ὀκτακοσίας. 

ἔτι δ᾽ ἀνδράσι χορηγῶν εἰς Διονύσια ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 

ἄρχοντος ἐνίκησα, καὶ ἀνήλωσα σὺν τῇ τοῦ τρίποδος 

                                                 
1001 DEMOSTHENES, Against Aphobus I, 7, Loeb Classical Library, vol. 318 da coleção e volume IV da 
obra completa de Demóstenes, edição de 1936, Cambridge, Harvard University Press, pg. 10/11, cf. nota de 
rodapé letra `a´. 
1002 FINLEY, Moses I., The Ancient Economy, vol. 43 of the Sather Classical Lectures, 2ª ed., Los Angeles, 
University of  California Press, 1999, pg. 151. 
1003 FINLEY, Moses I., The Ancient Economy, pg. 151. 
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ἀναθέσει πεντακισχιλίας δραχμάς, καὶ ἐπὶ Διοκλέους 

Παναθηναίοις τοῖς μικροῖς κυκλίῳ χορῷ τριακοσίας. τὸν δὲ 

μεταξὺ χρόνον ἐτριηράρχουν ἑπτὰ ἔπτὰ ἔτη, καὶ ἓξ τάλαντα ἀνήλωσα. 

καὶ τοσαύτας δαπάνας δαπανώμενος καὶ καθ᾽ 

 ἡμέραν ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύων καὶ 

ἀποδημῶν, ὅμως εἰσφορὰς τὴν μὲν τριάκοντα μνᾶς τὴν δὲ 

τετρακισχιλίας δραχμὰς εἰσενήνοχα. ἐπειδὴ δὲ κατέπλευσα 

ἐπὶ Ἀλεξίου ἄρχοντος, εὐθὺς ἐγυμνασιάρχουν εἰς 

Προμήθεια, καὶ ἐνίκων ἀναλώσας δώδεκα μνᾶς. 

καὶ ὕστερον κατέστην χορηγὸς παιδικῷ χορῷ καὶ 

ἀνήλωσα πλέον ἢ πεντεκαίδεκα μνᾶς. ἐπὶ δὲ Εὐκλείδου 

ἄρχοντος κωμῳδοῖς χορηγῶν Κηφισοδώρῳ ἐνίκων, καὶ 

ἀνήλωσα σὺν τῇ τῆς σκευῆς ἀναθέσει ἑκκαίδεκα μνᾶς, καὶ 

Παναθηναίοις τοῖς μικροῖς ἐχορήγουν πυρριχισταῖς 

ἀγενείοις, καὶ ἀνήλωσα ἑπτὰ μνᾶς. 

νενίκηκα δὲ τριήρει μὲν ἁμιλλώμενος ἐπὶ Σουνίῳ, 

ἀναλώσας πεντεκαίδεκα μνᾶς: χωρὶς δὲ ἀρχιθεωρίας καὶ 

Ἐρρηφορίας καὶ ἄλλα τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐμοὶ δεδαπάνηται 

πλέον ἢ τριάκοντα μναῖ. καὶ τούτων ὧν κατέλεξα, εἰ 

ἐβουλόμην κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ λῃτουργεῖν, 

οὐδ᾽ ἂν τὸ τέταρτον μέρος ἀνήλωσα. τὸν δὲ χρόνον ὃν 

ἐτριηράρχουν, ἡ ναῦς ἄριστά μοι ἔπλει παντὸς τοῦ στρατοπέδου. 

τεκμήριον δὲ τούτου ὑμῖν μέγιστον ἐρῶ. πρῶτον μὲν γὰρ 

Ἀλκιβιάδης, ὃν ἐγὼ περὶ πολλοῦ ἂν ἐποιησάμην μὴ 

συμπλεῖν μοι, οὔτε φίλος ὢν οὔτε συγγενὴς οὔτε φυλέτης 

ἔπλει ἐπὶ τῆς ἐμῆς νεώς 

 

Quanto às considerações da acusação, senhores juízes, vocês foram 

suficientemente informados; mas, também devo pedir sua atenção para o que 

ainda tem de ser acrescentado, para que possam entender que tipo de pessoa 

eu sou antes de darem seu veredicto sobre mim. Atingi a maioridade sob o 

arcontado de Teopompo: designado para a coregia trágica, eu gastei trinta 
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minas e dois meses mais tarde, na Targélia, dois mil dracmas, quando eu 

obtive uma vitória com um coro masculino; e sob o arcontado de Glaucipo, na 

Grande Panatenéia, oitocentas dracmas com os dançarinos pírricos. Além 

disto, obtive uma vitória com um coro masculino na Dionysia sob o mesmo 

arconte, e gastei nele, incluindo a consagração do tripé, cinco mil dracmas; 

então, no tempo de Diocles, três mil num coro cíclico na Pequena Panatenéia. 

Neste ínterim, por sete anos assumi trierarquias, ao custo de seis talentos. 

Apesar de ter suportado estas despesas, e de ter enfrentado o perigo diário 

servido em terras estrangeiras, eu tenho, não obstante, feito contribuições, 

uma de trinta minas e outra de quatro mil dracmas para tributos especiais. 

Tão logo eu voltei a estas terras, sob o arcontado de Alexias, eu estava 

organizando jogos para a Promethea, e obtive uma vitória após gastar doze 

minas. Então, mais tarde, fui designado para organizar um coro de crianças, e 

gastei mais de quinze minas. No arcontado de Euclides produzi uma comédia 

para Cefisodoro and obtive a vitória, gastando nela, com a consagração do 

equipamento, dezesseis minas; e na Pequena Panatenéia eu produzi um coro 

de jovens dançarinos pírricos, e gastei sete minas. Obtive uma vitória com uma 

trirreme numa corrida em Sunium, gastando quinze minas; além disto, eu 

conduzi missões sagradas e procissões cerimoniais e outras tarefas da mesma 

sorte,pelas quais meu gasto chegou a mais de trinta minas. Destas somas que 

enumerei, houvesse eu escolhido limitar minhas liturgias à letra da lei,e não 

teria gasto nem um quarto do que gastei. Durante o período em que comandei 

uma trirreme, minha nau era a melhor que se podia encontrar em toda a 

armada. E darei a mais segura prova deste fato: em primeiro lugar 

Alcebíades,— eu teria dado muito para impedi-lo de navegar comigo,uma vez 

que não era nem meu amigo nem parente nem membro de minha,— estava à 

bordo do meu navio.”1004 

 

O homem gaba-se de que suas liturgias de um período de oito anos superam em três 

vezes o que era esperado dele. A defesa, de autoria de Lysias, e proferida diante de uma 

corte ateniense inicia-se com a extensa enumeração das liturgias que o réu realizou. De 

                                                 
1004 LYSIAS, Defense Against a Charge of Taking Bribes: Undesignated, 1-6, Loeb Classical Library, vol. 
244, Lysias, 1ª ed, de 1930, reimpressão de 2006, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 476/481. 
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tudo que ele gastou, caso tivesse se mantido próximo à letra da lei, que provavelmente 

fixava um mínimo de gastos, teria economizado um quarto do valor total. 

 

Não só os valores ultrapassam o mínimo exigido, demonstrando sua generosidade e 

dedicação à pólis, indo muito além daquilo que lhe seria exigível, como ainda se percebe 

que o réu realizou diversas liturgias a que não poderia ser obrigado, portanto voluntárias. 

Tal, por exemplo, o caso quando declara ter realizado duas liturgias em um mesmo 

arcontado, dispensando a isenção de um ano após uma liturgia, como era seu direito fazer. 

 

O motivo pelo qual esta enumeração ocorre é dito pelo próprio réu. Faz ele a 

enumeração para que a corte antes de julgá-lo saiba o tipo de pessoa que ele é e o caráter 

que possui. O prestígio obtido com a realização das liturgias era meio de julgar o caráter do 

réu e poderia até mesmo servir para convencer os juízes a respeito da sua inocência. 

 

Vê-se que a honra desejada pelo cidadão e o prestígio obtido por meio das liturgias 

serviam como excelentes meios de a pólis fazer frente às despesas sem ter de gastar o 

dinheiro de seu próprio tesouro ao mesmo tempo em que conferiam vantagens aos 

cidadãos que as executavam. As liturgias tiveram papel importante na manutenção das 

finanças de Atenas. Uma vez que a tributação direta sobre bens ou renda era politicamente 

impossível, e que os mercados eram inelásticos, pois apoiados numa agricultura tradicional 

com baixa tecnologia e má distribuição de terras, que obtinha baixa produtividade,  a renda 

obtida de tributação indireta da produção tendia a ser sempre a mesma. O restante das 

despesas era financiado por meio das liturgias1005.  

 

Quando nem isto funcionava e as despesas não podiam ser cobertas, as póleis 

valiam-se de duas saídas bem conhecidas: o envio de pessoas para a fundação de colônias 

ou a conquista militar e a tributação sobre os derrotados, nenhuma das duas uma fonte 

segura ou durável, não sendo pois soluções para o problema.  

 

Os mais eminentes benfeitores da pólis tinham seus nomes inscritos em locais 

públicos para que seu prestígio fosse aumentado1006. Demóstenes também nos dá 

                                                 
1005 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, 3ª ed., Los Angeles, University of California Press, 1999, pg. 
175. 
1006 LYS. c. Agor., 72. 
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testemunho da existência de listas por meio das quais a distinção devida aos benfeitores da 

pólis poderia ser sempre lembrada1007. 

 

Assim incentivam-se os gastos particulares em montante que por meio de tributos 

seria impossível obter, competindo os cidadãos entre si pelo prestígio de ser o mais 

devotado à sua pólis, e o mais honrado dentre os cidadãos. Tais disputas eram, para alguns 

autores, o cerne do interesse dos litigantes, transformando os tribunais em uma arena de 

disputas por honrarias, onde a disputa judicial mimetizava outras formas de competições 

tais como as disputas atléticas, negociando-se em juízo o status de cada competidor dentro 

da comunidade1008. 

 

Ainda que a tese nos pareça exagerada é preciso reconhecer que a alegação das 

liturgias em juízo era um verdadeiro lugar comum da argumentação jurídica, um tópos 

usado pela esmagadora maioria dos oradores áticos1009.  Não só alegavam com frequência 

as próprias liturgias feitas1010 com o máximo zelo e com gastos superiores aos necessários, 

como também lembravam os juízes de que seus adversários não deram bom cumprimento 

às liturgias que lhes eram atribuídas 

 

Numa das obras de Lísias têm-se o escrutínio a que foi submetido Evandro antes de 

ser nomeado arconte no lugar de Leodamas, o candidato anterior que havia sido rejeitado 

pela Boulé. Esta rejeição prova que o exame a que se submetiam os candidatos, e que 

incluía um exame de seu caráter e de seus atos pregressos, bem como a análise de qualquer 

suspeita contra o candidato a ser levantada por outros cidadãos, não era uma mera 

formalidade. Em sua defesa o candidato a arconte fará questão de dizer que ele e sua 

família gastaram grandes somas com a pólis e assumiram liturgias com ardente zelo, 

obtendo muitas vitórias para a democracia1011. Também Antífon aponta o escrutínio feito 

ao ocupante de uma magistratura como o momento certo para que os que desejam vingança 

contra o magistrado tragam à tona suas acusações 1012, e apressa-se no mesmo discurso a 

                                                 
1007 DEM. c. Lept., 64. 
1008 GAGARIN, Michael, Writing Greek Law, New York, Cambridge University Press, 2008, pg. 4. 
1009 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, 3ª ed., Los Angeles, University of California Press, 1999, pg. 
152. 
1010 AUSTIN, Michel & VIDAL-NAQUET, Pierre, Economia e sociedade na Grécia Antiga, Lisboa, Ed. 70, 
pg. 300, ver nota de rodapé número 123. 
1011 LYSIAS, On The Scrutiny of Evandros, 3, Loeb Classical Library, vol. 244, Lysias, 1ª ed, de 1930, 
reimpressão de 2006, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 562/563. 
1012 ANT. de Chor., 9. 
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demonstrar a presteza com que providenciou os gastos e demais coisas necessárias ao 

desempenho da coregia com a qual fora incumbido1013, não fazendo economias para que o 

coro dispusesse dos melhores meios para desempenhar seu espetáculo1014. 

 

 Em sua defesa contra a acusação de ter matado um cidadão ateniense, Euxitheus, 

um rico cidadão de Mitilene alega até mesmo as liturgias do pai para angariar a simpatia 

dos juízes, uma vez que seu acusador havia qualificado o pai do réu como um dos 

integrantes da revolta ocorrida na ilha de Lesbos, com foco em Mitilene e contra o império 

ateniense. O primeiro impulso da defesa é o de afirmar a devoção do pai à Atenas, e 

descrevê-lo como um homem de bom caráter, que cumpre com as liturgias de sua pólis, 

Mitilene, e que paga os tributos alfandegários à Atenas1015. 

 

Defendendo-se da acusação de sacrilégio, e sob risco de vida, Andocides destaca 

para os juízes que é absurda a acusação contra ele uma vez que, mesmo depois de ter 

frequentado os ritos em Elêusis, pelo que o acusam de impiedade, e antes de ter início o 

processo, ele fora designado por magistrados da pólis para a realização de mais de uma 

liturgia, citando a Gimnasiarquia na Heféstia, e a chefia de uma delegação atenienses a 

Istmos e a Olímpia1016. Tendo as liturgias  um caráter honorífico, a simples realização delas 

a contento, constituía prova da devoção e do bom caráter do réu, cabendo aos juízes bem 

avaliá-lo. Andócides, não contente em listas suas próprias liturgias, termina seu discurso 

com mais um lugar comum, elencando liturgias de seus ancestrais como provas de devoção 

à pólis e nobreza de caráter, concluindo pelo descabimento da acusação de profanação dos 

ritos eleusinos1017. 

 

Em seu discurso contra Alcebíades, Andócides discretamente menciona ao final do 

discurso que sempre gastara de seu dinheiro privado em prol da pólis, seja como corego ou 

ginasiarca1018. 

 

                                                 
1013 ANT. de Chor., 11. 
1014 ANT. de Chor., 14. 
1015 ANT. de caede Her., 77-78. 
1016 AND. de myst., 132. 
1017 AND. de myst., 141. 
1018 ANDOCIDES, Against Alcibiades, 42, Loeb Classical Library, vol. 308 da coleção e volume I de Minor 
Attic Orators, 1ª ed, 1941, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 574/575. 



 

 

300

Este uso judicial das liturgias nos faz pensar que, se não fossem tomados os devidos 

cuidados, as liturgias poderiam tornar-se uma forma aceitável de compra de prestígio e de 

facilitação de acesso às magistraturas. Não se pode negar que a aquisição de prestígio e de 

reconhecimento social estavam na base das liturgias, como a recompensa pela qual ansiava 

aquele que despendia dinheiro privado em prol da pólis. Mas, se é possível sustentar que a 

realização das liturgias era condição necessária para o acesso a uma magistratura ou 

posição política de destaque, há evidências de que não era condição suficiente. 

 

A afirmação de que o benfeitor da pólis deixa os demais cidadãos em dívida para 

com ele pode ser encontrada em Demóstenes. Ao criticar os abusos de Meidias, dentre eles 

os de conseguir impor a pena de atimía a um juiz honesto que se opusera à sua tentativa de 

corrupção, Demóstenes diz que tal homem merece a pena enquanto ele, Demóstenes, que 

fora agredido e era um fiel cumpridor de liturgias merecia o favor dos tribunais1019.  Tal 

afirmação sugere a realização de uma liturgia com o único fim de comprar o favor dos 

juízes. Demóstenes não poupa críticas à influência do poder econômico no tribunal, de que 

seu adversário se valia despudoradamente para influenciar testemunhas e juízes1020, e em 

razão do que muitos evitavam e temiam processá-lo1021. 

 

Enfrentando um homem muito rico em juízo Demóstenes se depara com a 

dificuldade de obter a condenação de quem dispondo de muito dinheiro pôde realizar as 

mais variadas liturgias. Ele então alerta os juízes de que o réu fará a extensa demonstração 

de suas liturgias, mas que isso não os deve comover1022.  No entanto, logo após começa ele 

próprio a desfilar as suas liturgias numa competição direta pelo posto de mais honrado dos 

cidadãos, na tentativa de obter a boa vontade dos juízes1023. 

 

Havia no juramento feito pelos juízes uma parte em que eles comprometiam-se a 

não absolver o culpado não importando quantos benefícios houvera realizado em prol da 

pólis1024.  Tal disposição não seria necessária caso as liturgias não fossem capazes de 

alterar o julgamento, ainda que fique clara a reprovação da conduta. 

 

                                                 
1019 DEM. c.Mid., 101. 
1020 DEM. c.Mid., 112. 
1021 DEM. c.Mid., 137-138. 
1022 DEM. c.Mid., 151. 
1023 DEM. c.Mid., 153. 
1024 ANT. de caede Her., 12. 
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Demóstenes se vê obrigado a fixar um limite para esta disputa de liturgias. Ele tem 

de reconhecer que Meidias dera um presente à pólis que poucos homens tinham fortuna 

suficiente para oferecer, e então, acrescenta outro critério para a avaliação do espírito 

público de um homem. Meidias havia presenteado a pólis com uma trirreme completa!1025 

Não apenas a equipagem da trirreme, ele fornecera tudo, casco e mastro inclusos. Mas isso, 

por si só, não é suficiente para obter a absolvição, diz Demóstenes, pois se deve avaliar 

com que espírito fora dado o presente. Se com motivos patrióticos ele deve ser reconhecido 

e os cidadãos lhe devem gratidão. Mas de modo nenhum devem os gastos do réu ser 

entendidos como uma licença para delinqüir e desfilar sua insolência1026. 

 

Para esclarecer que as liturgias não provam a honra de Meidias, Demóstenes 

recorre ao onipresente critério honorífico de Atenas, a saber, a guerra. Apesar das liturgias, 

Meidias sempre se mostrou um péssimo soldado. Covarde, incompetente, dado a luxos e 

não acostumado à dureza do campo de batalha1027. 

 

Atos de covardia de Meidias são apresentados aos julgadores e a conclusão de 

Demóstenes é de que um homem covarde, sem honra, não pode ter realizado grandes 

gastos com a pólis com espírito patriótico, mas com a intenção de comprar favores dos 

juízes1028. Outros homens também presentearam a pólis com navios, mas, nenhum deles 

correu do campo de batalha1029. 

 

Em suma as liturgias acrescentavam honra a um cidadão e isto era necessário para a 

obtenção de magistraturas e posições de destaque na vida cívica de Atenas, mas, não era 

suficiente. Era preciso também ser um bom guerreiro e demonstrar bravura no campo de 

batalha, encarnando o ideal da coragem do hoplita. Assim, quando diante de um impasse, o 

grande orador acabou por recorrer ao mais tradicional manancial da honra grega para bem 

avaliar o caráter de seu opositor. A guerra. 

 

Se o cidadão fosse apenas rico e por isso se desse a acumular liturgias, isso não 

bastaria em juízo como uma desculpa de um contumaz praticante de atos repletos de hýbris 

                                                 
1025 DEM. c.Mid., 162. 
1026 DEM. c.Mid., 160. 
1027 DEM. c.Mid., 164. 
1028 DEM. c.Mid., 165. 
1029 DEM. c.Mid., 165. 
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e incapaz de demonstrar a honra em seu estado mais puro, sacrificando a vida pela glória 

da pólis. 

 

A preponderância da honra sobre a vida e sobre a simples riqueza em abundância 

foi levantada em juízo por um dos mais competentes oradores da história grega, certamente 

um bom leitor da alma dos juízes a quem dirigia seus discursos, o que significa dizer, que o 

argumento teria boa aceitação. Uma vez que a liturgia não garantiria a absolvição é de se 

concluir que embora o dinheiro fosse capaz de influenciar os juízes não era por si só capaz 

de reverter o resultado se o seu executor não apresentasse, juntamente com os serviços 

prestado, as virtudes cívicas louvadas em Atenas. 

 

As liturgias serviriam como um complemento, uma decorrência de um caráter 

virtuoso, mas, não como uma simples compra de votos. Podemos ao menos dizer que, 

pressupondo-se uma maioria de juízes não corrompidos, caso o cidadão imaginasse as 

liturgias como compra de licenças em juízo corria o risco de decepcionar-se caso não 

trouxesse ao tribunal uma vida minimamente pautada pela areté. 

 

Tratando-se de um acusado cuja vida é pautada pela hýbris, suas liturgias não 

seriam capazes de lhes garantir o direito de oprimir seus inimigos privados1030. Nem 

mesmo os matadores de tiranos Aristogeiton e Harmodius, honrados acima de todos, 

obtiveram tais privilégios1031. 

 

Ao concluir o discurso Demóstenes reforça que nenhuma desculpa, nem liturgias, 

nem influência pessoal, nem habilidade forense, deve evitar que um homem pague pelo 

crime que cometeu1032.  

 

Deduz-se que por mais nobres que sejam as liturgias, o serviço militar 

pessoalmente exercido é sempre superior como prova de caráter honrado e devoção à 

pólis1033. E que nem mesmo diante de todos os serviços prestados à pólis por Meidias 

                                                 
1030 DEM. c.Mid., 170. 
1031 DEM. c.Mid., 170. 
1032 DEM. c.Mid., 225. 
1033 DEM. c.Mid., 145. 
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nenhum ancestral dos juízes presentes, toleraria a insolência e a hýbris de Meidias, 

retomando os tradicionais valores guerreiros aristocráticos1034. 

 

A constatação nos leva a uma interessante parte do capítulo VI da obra sobre a 

economia antiga de Moses Finley, em que ele cuida especificamente de tributação e de 

liturgias. Ele sustenta que as obrigações militares numa pólis eram prerrogativas das 

classes sociais mais abastadas uma vez que deveriam pagar pela armadura pesada usada na 

condição de hoplita. Mesmo que a pólis tentasse pagar pelos custos de manutenção do 

hoplita em serviço nem sempre conseguia fazê-lo1035. Os hoplitas não eram desobrigados 

por não receberem pagamento e não contavam com recompensas matérias por seus 

serviços prestados, a não ser a glória1036.  

 

A semelhança é evidente e se pode dizer que ao bancar a si mesmo em combate, 

aplicando dinheiro particular na compra de seus equipamentos militares, para o bem 

comum e a segurança da pólis, os antigos aristocratas de Atenas faziam a primeira forma 

de liturgia, como que uma matriz de onde todas as demais, conscientemente ou não, 

brotaram, vinculando o caráter aristocrático da guerra e de seus valores de nobreza 

cavalheiresca aos parâmetros dentro dos quais eram realizadas as liturgias, numa 

impressionante convergência entre os assuntos que desde a primeira parte da dissertação 

nos trouxeram até aqui, passando pela guerra pela cidadania e pela realização das liturgias. 

 

Se já é possível perceber o papel que a honra, ou a vontade de obtê-la, 

desempenhou na realização das liturgias e, por meio delas, na manutenção econômica da 

pólis, veremos que Finley vislumbra nelas ainda outra função de manutenção política, 

impedindo a deflagração da st£sij (stásis), vale dizer, situação de divisão ou sublevação 

dentro da pólis. 

 

Finley inicia com uma afirmação que, ao menos em parte, já vimos ser contraditada 

pelas fontes. Ele diz ser notável que não haja registros de pagamentos de serviços públicos 

                                                 
1034 DEM. c.Mid., 146-148. 
1035 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, 3ª ed., Los Angeles, University of California Press, 1999, pg. 
172. 
1036 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, pg. 172. 
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por particulares em nenhuma outra pólis além de Atenas1037. Vimos que o pai de Euxitheus 

realizava regulares coregias na cidade de Mitilene1038, provando a existência de um 

sistema regular de liturgias fora de Atenas.  

 

Não menos notável, diz Finley, é o fato de que Atenas tenha se visto livre de 

guerras civis, exceto por dois incidentes durante a Guerra do Peloponeso, por quase 

duzentos anos1039. Nem mesmo os mais tradicionais sinais de aparecimento de guerras 

civis na Antiguidade, a demanda por cancelamento de débitos e redistribuição de terras, 

foram ouvidos nestes duzentos anos.1040  

 

Nesta obra sobre a economia antiga, publicada em 1973, Finley apenas justapõe, de 

modo bastante insinuante é verdade, as liturgias e a manutenção da paz social, mas, não 

deduz uma da outra. Em sua obra sobre a política antiga, publicada dez anos depois, ele 

leva a cadeia causal bem mais longe e nós acompanharemos tal sequência abaixo. 

 

Finley parte da constatação de que a sociedade ateniense era uma sociedade 

desigual, marcada por uma divisão entre ricos e pobres, para usar os termos mais diretos 

possíveis, como o faz o próprio autor, e que, antes de Sólon, entre os dois grupos havia 

frequentes conflitos, servindo os poemas do legislador como prova de tais disputas1041. 

 

As brigas, uma vez deflagradas, necessitariam de uma força policial ou de qualquer 

outro órgão de legítimo emprego da força, para que não se tornassem guerras civis, 

ameaçando a integridade da pólis. Surpreendentemente, a pólis, que possuía contingente 

militar capaz de lidar com ameaças externas, não possuía polícia institucionalizada e 

permanente à disposição de seus magistrados, contando apenas com alguns poucos 

escravos públicos para o auxílio dos oficiais1042. Sendo os exércitos das póleis milícias de 

cidadãos, quando os tempos eram de paz não havia um corpo policial disponível1043. 

 

                                                 
1037 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, 3ª ed., Los Angeles, University of California Press, 1999, pg. 
173. 
1038 ANT. de caede Her., 77-78. 
1039 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, pg. 173. 
1040 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, pg. 173. 
1041 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, 1ª ed., reimpressão de 2001, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, pg. 2. 
1042 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, pg. 18. 
1043 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, pg. 19. 
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Finley então se pergunta: que poder tinha a pólis para impor suas decisões nos 

diversos campos de conduta para os quais legislava?1044 

 

Já dissemos acima que a execução era um problema em Atenas diante da ausência 

de um aparelho estatal suficientemente extenso e independente para levar a cabo atos 

executivos que não aqueles relacionados às atribuições dos Onze, até porque seu uso nestes 

casos era inaceitável em Atenas1045. Finley vai além da execução e pensa em meios 

eficazes de debelar guerras civis já deflagradas, concluindo surpreso pela inexistência de 

meios de contenção, o que é corroborado pelo fato de que a polícia como uma instituição é 

invenção do século XIX1046. 

 

O famoso incidente da mutilação da hérmias, combinado com a profanação dos 

mistérios de Elêusis, às vésperas da partida da expedição atenienses para a Sicília em 415 

a.C. levou Atenas à beira do pânico. Para investigar e punir os responsáveis todos os 

órgãos da pólis foram mobilizados e, como não eram suficientes, cidadãos comuns foram 

convocados a denunciar e policiar a cidade.1047 Andócides, diretamente envolvido no caso 

dá detalhes do ocorrido quando foi julgado pelo fato, muitos anos depois. Segundo ele a 

Boulé reuniu-se e ordenou prisões de suspeitos, conclamando os cidadãos a dirigirem-se à 

ágora portando suas armas, reunindo também os cavaleiros1048. Percebe-se que em tempos 

de crise Atenas tinha de contar com convocações de cidadãos, ainda assim insuficientes 

para evitar conflitos maiores.  

 

Como então Atenas permanecera estável por séculos sem esta peça de organização 

política? A despeito da existência de disputas partidárias e de rápidas mudanças de 

governo, Atenas manteve estável sua estrutura política bem como e manteve sob contínua 

aceitação suas instituições políticas1049. É sintomática a velocidade com que o sistema 

                                                 
1044 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, 1ª ed., reimpressão de 2001, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, pg. 18. 
1045 DEM. c. Androt., 50. 
1046 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, pg. 18. 
1047 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, pg. 21. 
1048 AND. de myst., 45. 
1049 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, 1ª ed., reimpressão de 2001, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, pg. 24. 
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político foi prontamente restabelecido depois da derrota na Guerra do Peloponeso, mesmo 

após dois breves golpes oligárquicos1050.  

 

A conclusão é a de que em uma pólis estável a aceitação das instituições e do 

sistema como um todo é essencial, e a legitimidade dos dirigentes e de suas instituições dá-

se pela continuada existência destas instituições1051. Isto é um lugar comum e pode ser 

resumido com  a palavra tradição. O que não é tão comum é que tal continuidade ocorra 

numa pólis que possui poder coercitivo, como é o caso de Atenas. 

 

A explicação para isto pode ser a legitimidade das instituições e de seus líderes 

conferida pela tradição, mas, interessa-nos mais ainda a existência de um sentimento de 

continuidade e de que o sistema de valores e a estrutura social herdados são os únicos 

corretos1052. 

 

Depois de dizer que, embora importante, a religião não é o maior legitimador da 

autoridade dos oficiais da pólis, pois a mesma não oferece nenhuma justificação para a 

estrutura existente ou para as escolhas de governo1053, Finley diz que é preciso encontrar 

outro responsável pela aquisição e manutenção por longo prazo de uma autoridade para o 

sistema. 

 

O fundamental aqui é apoiar a estabilidade política da pólis na legitimidade da 

estrutura o que não prescinde de uma explicação aceitável para as desigualdades de status. 

Obtida a aceitação e, mesmo com tais desigualdades, Atenas desfrutaria de grande 

estabilidade institucional. Era preciso que os mais pobres vissem como justa a existência 

dos aristocratas, seus direitos a maiores riquezas e a mais destacada posição social e 

autoridade política. 

 

Na realização e tal tarefa a proporcionalidade utilizada na cobrança de tributos teve 

papel importante. Fazendo recair os tributos apenas sobre a parcela mais rica, isentando os 

mais pobres, bem como se valendo das liturgias para fazer frente a caros serviços públicos 

                                                 
1050 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, 1ª ed., reimpressão de 2001, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, pg. 24. 
1051 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, pg. 24. 
1052 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, pg. 25. 
1053 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, pg. 27. 
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e gastos consideráveis de que os mais pobres não se ocupavam, as leis de Atenas 

distribuíam aos mais favorecidos os maiores encargos na manutenção do bem comum. 

Havia uma crença de que seja qual fosse a dificuldade financeira a elite, por meio das 

liturgias proveriam o necessário1054. 

 

Se por um lado permanecia o desejo de obter riquezas, por outro a imposição de 

pesadas obrigações cívicas aos mais ricos, como as liturgias, acalmava o descontentamento 

daqueles menos afortunados, que, percebendo que a vida dos mais ricos comportava 

grandes riscos e angústias, confortavam-se por pertencer a uma classe isenta de todo esse 

ônus.   

 

Em troca das obrigações impostas aos mais ricos, estes recebiam aprovação 

popular, a construção de uma nobre reputação e consequente apoio para o avanço em sua 

carreira política1055. A idéia de que os melhores eram aqueles mais aptos ao exercício dos 

cargos públicos relevantes tornava-se de mais fácil aceitação a partir do momento que se 

sabia que para estarem ali era necessário demonstrar disposição para apoiar a pólis, 

comprometendo grandes somas de dinheiro particular em prol do bem público, 

aumentando a aceitação dos líderes e sua legitimidade para ordenar, e ser obedecido. As 

liturgias conferiam assim maior autoridade aos que as realizavam. 

  

Se a ascensão social poderia ser desejável, a inserção de um duro conjunto de 

obrigações pecuniárias legitimava a posição social elevada, uma vez que, mesmo detendo 

mais dinheiro a classe mais rica era obrigada a demonstrar seu devotamento pela pólis 

prestando serviços caros e trabalhosos aos demais cidadãos, impondo as maiores 

desvantagens àqueles que detinham as maiores vantagens, numa distribuição dos ônus que 

agradava o senso de justiça dos cidadãos. 

 

Assim a busca pela honra por meio das competições entre responsáveis por 

diferentes liturgias não apenas facilitava a arrecadação de fundos, mantendo 

financeiramente a pólis, como ainda era responsável por dar legitimidade a seus líderes, 

                                                 
1054 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, 1ª ed., reimpressão de 2001, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, pg. 34. 
1055 FINLEY, Moses, Politics in the Ancient World, pg. 35. 
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que, embora ricos, possuíam a difícil tarefa de provar sua honra através de sacrifícios 

particulares feitos em nome de todos.  

 

Deste modo, mesmo sem polícia permanente, a grande legitimidade dos líderes 

políticos em Atenas lhes garantia suficiente autoridade para evitar que as disputas se 

acirrassem e as instituições fossem prejudicadas.      

 

Por fim, cumpre dizer que as liturgias sofreram alterações após o final da Guerra do 

Peloponeso. A lastimável situação econômica da Ática tornava as liturgias, que já eram 

onerosas, impossíveis de serem realizadas por muitos dos cidadãos antes aptos a executá-

las. 

 

O desejo de obtenção de honras permanecia, mas, sabedores de que uma vez 

assumidas as liturgias elas deveriam ser desempenhadas com grandeza, muitos começaram 

a evitá-las1056, temendo o risco de não desempenhá-las a contento por falta de condições 

financeiras. 

 

Havia dois mecanismos processuais para aqueles que não podiam arriscar-se a 

assumir uma liturgia. A skÁyij (skepsis), por meio da qual o indicado para a liturgia podia 

alegar uma de três coisas para não ser obrigado ao exercício do serviço1057. 

 

Em primeiro lugar poderia alegar que havia realizado aquela mesma liturgia antes. 

Não era permitido obrigar um mesmo cidadão a realizar uma mesma liturgia mais de uma 

vez, muito embora ela pudesse fazê-lo voluntariamente, bastando para tal não se valer da 

skepsis quando indicado1058, ou voluntariar-se para o serviço, tal como Demóstenes, ao 

assumir a coregia durante a qual foi agredido por Meidias, não sendo raro que alguns 

repetissem voluntariamente a mesma liturgia, desde que tivessem meios de exercê-las do 

modo esperado, como o atesta o exemplo contido no discurso de Lísias que acima 

transcrevemos. 

 

                                                 
1056 DEM. c. Lept., 1. 
1057 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 234. 
1058 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, pg. 234. 
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Em segundo lugar o cidadão poderia alegar por meio da skepsis que se encontrava 

em período de um ano imediatamente posterior à realização de uma liturgia1059, 

encontrando-se temporariamente isento. 

 

Por último poderia alegar, para o caso específico da coregia, que ainda não havia 

atingido a idade de quarenta anos, mínimo legal para a condução do coro1060. 

 

A lista do que poderia ser alegado pela skepsis nos parece incompleta uma vez que 

havia um mínimo parâmetro patrimonial para participar das liturgias, implícito em um 

discurso de Demóstenes1061, e as alegações daqueles que se encontravam aquém deste 

mínimo não são registradas como matéria alegada por meio de skepsis, embora, 

provavelmente, fossem esta matéria levada ao conhecimento do magistrado por este meio.  

 

Em relação à trierarquia a skepsis também era o meio pelo qual o trierarca anterior 

transmitia ao novo a nau sob sua responsabilidade, atestando o bom estado de conservação 

da nave e de sua equipagem1062. 

  

Em caso de dúvidas acerca da atribuição das liturgias ou do correto modo de sua 

execução o caso deveria ser levado ao magistrado responsável pela indicação das mesmas, 

e a depender do que era discutido, o assunto era ainda levado a uma corte. Para o caso da 

coregia, por exemplo, levava-se o caso ao arconte, o mesmo que era responsável pela sua 

distribuição1063. 

 

Cuidando das atribuições do arconte, Aristóteles menciona ainda as trocas de 

propriedade1064 ou ¢nt…dosij (antídosis)1065. O ateniense que fosse oficialmente 

compelido a desempenhar uma liturgia podia solicitar que tal encargo fosse atribuído a 

outro cidadão de melhor condição econômica que a dele. O indicado desafiava outro 

cidadão que só poderia livrar-se do encargo caso realizasse uma troca de propriedades com 

                                                 
1059 DEM. c. Lept., 19. 
1060 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 234. 
1061 DEM. c. Lept., 8. 
1062 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, pg. 235. 
1063 ARIST. Ath. Pol., LVI, 3. 
1064 ARIST. Ath. Pol., LVI, 3. 
1065 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 236. 
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o desafiante. Uma vez que o princípio para a distribuição das liturgias era o grau de riqueza 

do cidadão, nada mais apropriado que a transferência do ônus para o mais rico, ou em caso 

de negativa, o enriquecimento maior do onerado com a troca de propriedades. 

 

Feito o desafio poderia o desfiado aceitar para si a liturgia e o caso se dava por 

encerrado. Poderia ainda resistir ao desafiante, quando então o que ocorria recebia o nome 

de troca de propriedades1066, seguindo o procedimento descrito por Demóstenes1067. Os 

envolvidos visitavam-se mutuamente, inventariando a propriedade de cada um, sempre na 

presença de ambos e de suas testemunhas, verificando, inclusive por meio de uma 

cansativa inspeção física, se havia na propriedade algum ônus tal como uma hipoteca, a ser 

devidamente sinalizada por meio dos hóroi, marcadores de pedra colocados na propriedade 

e destinados a dar publicidade à hipoteca1068.    

 

Desafiante e desafiado preparavam então inventários e, sob juramento, os 

entregavam. Caso constatado que o desafiante tinha menor patrimônio, a troca de 

propriedades ocorria e o desafiante realizava a liturgia1069.  

 

Caso não houvesse acordo a respeito de quem possuía mais bens o caso era levado 

à corte para decisão1070, o que acabava por sobrecarregar a corte com casos referentes às 

liturgias1071. 

  

Reformas foram realizadas ao longo do século IV a.C. para amenizar o peso das 

liturgias, e alguma delas seguiram as sugestões feitas por Demóstenes1072 em 354 a.C., em 

seu discurso sobre os conselhos de marinha, tendo sido adotadas anos depois em 340 a.C. 

 

Além das dificuldades econômicas de Atenas após a o fracasso na guerra, o fato de 

ter sido concedido número excessivo de imunidades a benfeitores da pólis1073, e de serem 

                                                 
1066 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 236. 
1067 DEMOSTHENES, Against Phaenippus, 5 e ss., Loeb Classical Library, vol. 346 da coleção e volume V 
da obra completa de Demóstenes, edição de 1939, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 34/35. 
1068 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 224. 
1069 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 237. 
1070 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, pg. 238. 
1071 GLOTZ, Gustave, A Cidade Grega, 1ª ed., São Paulo, DIFEL, 1980, pg. 205. 
1072 DEM. de symm., 14. 
1073 DEM. c. Lept., 75. 
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tais imunidades transmissíveis causa mortis, dificultava uma justa distribuição do ônus das 

liturgias entre os cidadãos, levando alguns a questionar a constitucionalidade das 

concessões de imunidades de liturgias concedidas, tal como relatado no discurso contra 

Leptines, proferido pelo próprio Demóstenes em 355 a.C., onde uma graphé paranomom 

fora intentada contra uma lei que concedia imunidade a um destacado militar. 

 

As reformas amenizaram o peso das liturgias. Demóstenes afirma que após as 

reformas efetivadas no sistema das liturgias, encargos como o de trierarca se tornaram 

muito menos onerosos1074, querendo com isso dizer que o valor de realizá-las estava 

diminuído, uma vez que não mais demonstravam a dedicação de realizar fartamente uma 

dura tarefa em prol da pólis. 

 

Seja como for, as liturgias continuaram a ser usadas e continuaram a angariar honra 

para seus executores ao mesmo tempo em que diminuíam o peso exercido sobre o tesouro 

pela realização de serviços considerados essenciais. Mesmo após as reformas os oradores 

continuavam a mencionar as liturgias em seus discursos como sinais de distinção, de prova 

de qualidade do caráter de seus executores, ao mesmo tempo em que denunciavam os que 

delas procuravam se livrar, fazendo uma analogia entre o covarde que foge à formação da 

falange para salvar sua vida e o avaro que foge às liturgias e prol de sua fortuna pessoal. 

 

As tentativas de esquivar-se das liturgias, especialmente após a segunda metade do 

século IV a.C. pode ser interpretada como um sinal de que a correspondência entre méritos 

e honras em Atenas estava sendo desfeita, e que ao mesmo tipo de demonstração de 

excelência de antes, não mais correspondia a mesma parcela de honra. 

 

Então, tal como Aquiles os cidadãos começaram a deixar o campo de batalha para 

evitarem a injustiça de arcarem com toda a luta, demonstrando areté no combate, sem 

ficarem com as devidas honras depois da vitória. A decadência do sistema de liturgias é 

também um sinal de que a legitimidade das autoridades públicas e a solidez do sistema 

político estavam a caminho de um esgotamento que veio a se realizar alguns séculos 

depois. 

 

                                                 
1074 DEM. c.Mid., 154. 
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A quebra de proporcionalidade entre honras e méritos causou o desmantelamento 

do sistema, em razão da visceral ligação entre a distribuição de honras e a realização da 

justiça. 

 

O lado ruim da competição por prestígio que as liturgias engendravam também fora 

abordado pelos legisladores, como se pode constatar pelas leis suntuárias de Sólon. A 

competição por honras entre os membros mais ricos da pólis era benéfica à sociedade 

enquanto eles gastavam seu dinheiro para o bem comum, mas, devia ser evitada quando 

apenas serviam como ostentação de riquezas, sem qualquer benefício à pólis. De tempos 

em tempos as autoridades buscavam contornar os excessos com o fim de evitar a 

autodestruição da elite financeira1075, arrastada pela pressão social das competições por 

status.  

 

As ditas leis suntuárias de Sólon pretendiam evitar que as mulheres se 

comportassem de modo excessivo em funerais e lamentações, mas comporta inequívoco 

conteúdo econômico. Proibições tais com a de não permitir às mulheres o uso de mais de 

três vestes quando saíssem de casa, proibir que carregassem consigo víveres cujo valor 

maior do que um óbolo, ou cestos de dimensões muito grandes, vedar o sacrifício de bois 

em funerais ou o enterro de um falecido com mais do que certo número de roupas1076, 

tinham a finalidade de frear os excessivos gastos com luxo, que poderia arruinar um oikos 

outrora forte. 

 

A legislação era, portanto, bem adaptada aos valores gregos. Tal como no caso de 

Drácon, o instituto da liturgia não buscava suprimir uma característica cultural grega, mas 

sim direcionar de um modo útil e construtivo o amor à honra dos atenienses, para obter 

algum proveito público das fortunas pessoais, incentivando a disputa por prestígio e honra, 

com a diferença de que aqui, ao invés de uma sanção negativa, o legislador oferecia uma 

sanção positiva para o cidadão disposto a bem executar suas liturgias. 

 

Com a lei sobre o homicídio Drácon sancionava o cidadão que se deixasse levar 

pela defesa da honra a ponto de executar de mão própria a justa vingança. No caso da 

                                                 
1075 FINLEY, Moses, The Ancient Economy, 3ª ed., Los Angeles, University of California Press, 1999, pg. 
139. 
1076 PLU. Vit. Par. – Sol., XXI, 4. 
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atimía premiava-se o homem com a honra da cidadania e ameaçava-se privá-lo dela caso 

não se conformasse às normas, deixando de dar a ele a proteção jurídica e o status típicos 

do cidadão. Com as liturgias incumbia-se o cidadão de uma obrigação de fazer e se 

sancionava positivamente quem o fazia, e de modo ainda mais positivo, concedendo honra 

e prestígio maiores, àquele que fazia para além do que era obrigado. 

 

Três modos diferentes de atuação legislativa, todas tendo em comum a atenção ao 

fundamental valor da honra para a sociedade que se propunham a reger. 
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3.3 – HONRA E DESTRUIÇÃO DA PÓLIS – UBRISUBRISUBRISUBRIS (HÝBRIS). 

 

 Na história constitucional de Atenas Sólon exerce um papel fundamental. Devido 

ao excessivo número de escravos1077 bem como a má distribuição das terras1078 o povo, na 

passagem do século VII para o VI a.C.,  insurgiu-se contra os notáveis. Com o acirramento 

do conflito e a falta de perspectiva de um fim, em 594 a.C., todos de comum acordo 

elegeram Sólon como mediador e arconte. 

 

 As partes foram convencidas da aptidão de Sólon para a tarefa ao ouvirem sua 

elegia em que lamenta as agressões a que se submete a Jônia. A tarefa mostrou-se de difícil 

consecução e após extensas reformas, ambos os lados passaram a pressioná-lo e a fazer 

críticas à sua legislação, esperando obter dele os favores necessários para superar o outro 

lado. Por ter se mostrado imparcial Sólon conseguiu a inimizade de ambas as partes, uma 

vez que nenhuma delas pretendia simplesmente um ponto entre os excessos que 

representasse o justo. Nas palavras de Sólon: 

 

 

“ταῦτα δ᾽ ὅτι τοῦτον τὸν τρόπον ἔσχεν οἵ τ᾽ ἄλλοι συμφωνοῦσι  

πάντες, καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ποιήσει μέμνηται περὶαὐτῶν ἐν τοῖσδε: 

“δήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον γέρας, ὅσσον ἀπαρκεῖ, 

     τιμῆς οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτ᾽ ἐπορεξάμενος: 

οἳ δ᾽ εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν ἀγητοί, 

     καὶ τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν. 

ἔστην δ᾽ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι, 

     νικᾶν δ᾽ οὐκ εἴασ᾽ οὐδετέρους ἀδίκως. 

 

 

Ao povo, pois, dei tanto apreço quanto basta, 

De sua honra nem tendo retirado nem estirado; 

Os que tinham poder e eram admirados pelas riquezas, 

também destes cuidei para que nada de indigno passassem. 

                                                 
1077 ARIST. Ath. Pol., V, 1. 
1078 ARIST. Ath. Pol., IV, 4. 
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Firmei-me postando um forte escudo contra ambos 

E não deixei que nenhum dos dois vencesse injustamente”1079 

 

 Como protagonista das alterações destinadas a impedir a continuada escravização 

de cidadãos atenienses por outros cidadãos atenienses, Sólon suportou todas as pressões e 

experimentou o que de pior seus contemporâneos poderiam lhe apresentar. Em seus 

poemas ele relata graves problemas pelos quais passava a Ática quando de seu arcontado.  

 

Sólon removeu os marcos (hóroi) que por muitos lugares estavam fincados, 

libertando então a  terra que se encontrava escravizada1080. A interpretação deste trecho do 

poema não é clara, em especial que sentido deve ser dado aos marcadores mencionados. H. 

Rackham indica tais marcadores como sendo os mesmos utilizados na idade clássica para 

dar publicidade à existência de uma hipoteca sobre o bem1081, e dos quais há extensas 

evidências para a Ática com mais de 200 deles coletados1082, bem como mencionados em 

discursos proferidos diante dos tribunais1083. Harrison concorda com H. Rackham de que 

Sólon trata do mesmo tipo de marcadores de hipotecas presentes no período clássico. John 

Lewis, no entanto, argumenta que seria anacrônico entendê-las como marcadores de 

hipoteca no início do século VI a.C., afirmando que se tratava de marcadores por meio dos 

quais se dava conhecimento de que aquele produtor devia parte da safra à outra pessoa1084, 

o que seria relevante, pois a escravidão gerada em função de dívidas era uma das maiores 

causas de descontentamento1085. Lewis sustenta ainda que poderiam ser tentativas do povo 

de redistribuir as terras da aristocracia1086. 

 

A nosso entender, quando falamos em marcadores que davam notícia de que parte 

da produção estava comprometida com uma dívida, não nos afastamos da noção de 

                                                 
1079 ARISTOTLE, Athenian Constitution, XII, 1, Loeb Classical Library, vol. 285, Aristotle, vol. XX, 2ª ed, 
de 1952, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 34/37. 
1080 ARIST. Ath. Pol., XII, 4. 
1081 ARISTOTLE, Athenian Constitution, XII, 4, Loeb Classical Library, vol. 285, Aristotle, vol. XX, 2ª ed, 
de 1952, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 38/39, cf. nota de rodapé letra “a”. 
1082 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 253. 
1083 IS. de Philoct. her., 36. 
1084 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 34. 
1085 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. 1, 2ª ed., London, Hackett Publishing Company Inc., 1997, 
pg. 253. 
1086 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 34. 
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hipoteca, bem como nos parece descabido que a população que fugia para o estrangeiro 

com medo dos poderosos senhores locais tivesse meios de marcar as terras de um 

aristocrata. Não há dúvidas, porém, que a referência à retirada dos marcadores por Sólon 

significa que o problema de distribuição de terras1087 fora enfrentado por ele. 

 

Outro grave problema durante seu arcontado dizia respeito à venda de diversos 

atenienses como escravos, mandados para o estrangeiro há tanto tempo que nem mais o 

idioma ático falavam1088. A escravidão era também um problema interno onde muitos eram 

submetidos ao domínio de outros, tremendo diante de seus mestres1089. 

 

As soluções oferecidas por Sólon para a situação de quase anomia em que se 

encontrava a Ática são conhecidas1090. Sólon retirou os marcadores do solo, trouxe de volta 

à Atenas os que tinham sido vendidos e levados para outras terras, promulgou leis para 

ricos e pobres, proibindo com elas a escravização de atenienses em razão o pagamento de 

dívidas, promoveu o cancelamento de todas as dívidas1091, dividiu a população ateniense 

em classes censitárias, concedendo mesmo à classe mais baixa o direito de voto na 

Ekklesía e o direito de compor os tribunais. A criação da Heliaía faz parte da terceira 

reforma da constituição ateniense mencionada por Aristóteles e dá inicio à democracia1092, 

sendo apontada como um marco por ser a primeira corte realmente popular de Atenas1093.  

 

Neste capítulo, porém, mais importantes do que as alterações feitas na constituição 

de Atenas por Sólon, ou do que as respostas às dissensões de sua época, são suas 

considerações a respeito das causas de tais conflitos, uma vez que ninguém melhor do que 

ele estava em posição privilegiada para compreender os motivos pelos quais Atenas havia 

sido levada à beira do caos. 

 

Sólon, no primeiro fragmento citado por Aristóteles em sua Constituição de Atenas, 

dirige-se aos muito ricos, os que facilmente chegam à saciedade. A meta de pôr um fim aos 

                                                 
1087 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 34. 
1088 ARIST. Ath. Pol., XII, 4. 
1089 ARIST. Ath. Pol., XII, 4. 
1090 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 36. 
1091 ARIST. Ath. Pol., XII, 4. 
1092 ARIST. Ath. Pol., XLI, 2. 
1093 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 84. 
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conflitos começa por uma exortação para que os ricos moderem o espírito orgulhoso1094.  

Afirma temer o amor ao dinheiro e o orgulho excessivo por serem estas as causas pelas 

quais o ódio instala-se.1095 

 

Longe de se contentar com uma explicação econômica para os conflitos Sólon 

busca a motivação psicológica capaz de promover os atos que conduzem a sociedade a um 

estado conturbado.  

 

Se o orgulho excessivo dos abastados é apontado como um problema, em 

fragmento subseqüente Sólon esclarece qual o papel da riqueza na geração da quase 

anomia em que Atenas estava mergulhada. Após relatar ter distribuído as honras de modo 

que nenhum dos envolvidos fosse tratado indignamente, ele indica o modo como se deve 

lidar com a multidão. 

 

“πάλιν δ᾽ ἀποφαινόμενος περὶ τοῦ πλήθους, ὡς αὐτῷ δεῖ 

χρῆσθαι:“δῆμος δ᾽ ὧδ᾽ ἂν ἄριστα σὺν ἡγεμόνεσσιν ἕποιτο, 

     μήτε λίαν ἀνεθεὶς μήτε βιαζόμενος. 

τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὄλβος ἕπηται 

     ἀνθρώποισιν, ὅσοις μὴ νόος ἄρτιος ᾖ. 

 

O povo assim melhor seguiria seus chefes, 

Nem demasiadamente solto nem forçado; 

Pois excesso gera hýbris quando grande prosperidade 

Alcança homens cuja mente não é ajustada.”1096 

 

Sólon aponta a insolência, Ûbrij (hýbris), como o grande mal a ser combatido e 

como o produto de uma combinação entre riqueza e uma mente despreparada. A 

“hybrística” busca de riquezas acabou por conduzir Atenas a um quadro de escravidão1097. 

                                                 
1094 ARIST. Ath. Pol., V, 3. 
1095 ARIST. Ath. Pol., V, 3. 
1096 ARISTOTLE, Athenian Constitution, XII, 2, Loeb Classical Library, vol. 285, Aristotle, vol. XX, 2ª ed, 
de 1952, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 36/37. 
1097 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 21. 
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E para Sólon a fonte de todos os problemas de pólis é  clara: a hýbris de homens com a 

mente fraca e dinheiro disponível. 

 

Assim, de um estado psicológico e mental deficiente, instigado pela presença da 

riqueza material, desenvolvem-se um desejo ardente por ganho indevido e uma conduta 

arrogante diante dos outros, que pelas ofensas causadas conduz a pólis à guerra civil e à 

escravização1098. 

 

A identificação da hýbris como a grande ameaça para a pólis nos poemas de Sólon 

não é a única referência das fontes sobre o tema, mas, é uma das mais significativas para a 

história do direito, em se tratando de uma constatação feita por um notável legislador 

ateniense. 

 

A gravidade da hýbris foi reconhecida até mesmo por aqueles que voluntariamente 

afastaram-se da efetiva participação política. Heráclito de Éfeso, quase um século depois 

do arcontado de Sólon, longe de Atenas, assume postura diametralmente oposta à de Sólon 

quanto à participação política. Quando  convidado para redigir as leis de Éfeso, ele teria 

recusado a proposta por já estar a pólis sob o comando de uma má constituição1099. Após a 

recusa Heráclito retirou-se para o templo de Ártemis onde passava o tempo entretido com 

jogos infantis. Quando os efésios vieram atrás dele e admiraram-se com o que 

provavelmente consideravam um desperdício e uma perda de tempo ele lhes perguntou: 

Não é melhor fazer isso do que ocupar-se da vida cívica?1100 

 

Ao filósofo que rejeitara tão completamente a participação política, Diógenes 

Laércio atribui a seguinte afirmação: 

 

 “ὕϐριν χρὴ σϐεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαϊήν 

 

É mais necessário extinguir a insolência do que um incêndio.”1101 

                                                 
1098 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 22. 
1099 DIOG. LAER., De Clar. Phil., IX, 2. 
1100 DIOG. LAER., De Clar. Phil., IX, 2. 
1101 DIOGENES LAERTIUS, Lives of Eminent Philosophers, IX, 2, Fr. 43 D, 103B, Loeb Classical Library, 
vol. 185, Diogenes, vol. II, 1ª ed, de 1935, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 408/409. 
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Evidentemente Heráclito partilha do diagnóstico feito por Sólon e também destaca 

a hýbris como destrutiva e indesejável. 

 

A idéia de que a hýbris constituía um enorme perigo para a sobrevivência da pólis 

parece pertencer aos helenos como um todo. Locais distantes no espaço como Atenas e 

Éfeso trazem, cada qual, sábios do mais alto quilate a advertir seus concidadãos acerca do 

perigo que a hýbris constitui. 

 

A repulsa pela hýbris parece ter atravessado mais do que distâncias geográficas, 

vencendo também grandes intervalos temporais. A idéia que vemos em Heráclito e em 

Sólon é utilizada para descrever o comportamento injusto de personagens de Homero. 

Curioso notar que mesmo rejeitando expressamente o valor de Homero, Heráclito apega-se 

a uma das idéias que é central na Ilíada, a destrutividade da hýbris e todas as suas 

consequências nocivas. 

 

Com seu estilo contundente o obscuro filósofo de Éfeso disse que Homero merecia 

ser perseguido e agredido com bastões1102. Ainda assim, com ele concorda na reprovação 

da hýbris.  

 

Homero começa seu mais famoso poema com a ira de Aquiles e o decorrer do livro 

I do poema deixa claro que a briga entre Aquiles e Agamenon tem em sua origem uma 

questão de justiça, de correta distribuição de honras em conformidade com o mérito e a 

excelência de cada qual. Aquiles tolera a injustiça de Agamenon até certo ponto. Ele luta 

por Agamenon, assim como todos os gregos o fazem, e assiste o rei de Micenas, e seu 

irmão Menelau, receberem prêmios conquistados pelos seus guerreiros1103, mesmo sabendo 

que Agamenon não se arrisca como os demais na frente de batalha1104. 

 

O que ele não tolera é que não apenas Agamenon tome para si algo que sua areté 

não o autoriza a obter, uma vez que foge do combate, mas que ainda prive os que 

                                                 
1102 DIOG. LAER., De Clar. Phil., IX, 1. 
1103 HOM. Il., I, 158-159. 
1104 HOM. Il., I, 225-228. 
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demonstram areté das honras e do reconhecimento que o recebimento de um prêmio 

trazem. 

 

Aquiles foi atingido em sua honra. Isto é afirmado por ele e por outros personagens 

por onze vezes no decorrer do livro I da Ilíada, a saber, nas linhas 111105, 1711106, 2441107, 

3531108, 4121109, 5051110, 5071111, 5081112, 510 (duas vezes na mesma linha)1113, 5161114 e 

5591115.  

 

Apesar de ser o detentor de maior areté Aquiles fora privado do prêmio a que fazia 

jus. Ao tomar a mulher de Aquiles Agamenon afasta-o do combate, causa a morte de 

muitos gregos, bem como quase põe a perder todo o esforço bélico de uma década. 

 

O rei de Micenas poderia justificar seu ato por razões econômicas, dizendo que teve 

de abrir mão de sua escrava para aplacar o deus Apolo, sendo prejudicado com a 

diminuição de seu patrimônio, mas, ele não o faz. Poderia ainda ter justificado com sua 

luxúria dizendo-se tomado pelo desejo de possuir uma mulher que o seduzira, mas, esta 

também não é a justificativa usada, e, confirmando isto, Agamenon jura, com as 

vingadoras Erínias por testemunhas, não ter tocado na escrava quando da sua devolução a 

Aquiles1116.  Poderia enfim ter justificado de diversas maneiras, mas, a real motivação de 

sua atitude é dada pelo próprio Agamenon logo após Aquiles dizer que se retirará da guerra 

caso não seja honrado como merece.   

 

“οἴκαδ᾽ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι 

Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, 

οὐδ᾽ ὄθομαι κοτέοντος: ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε: 

ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος Ἀπόλλων, 

                                                 
1105 HOM. Il., I, 11. 
1106 HOM. Il., I, 171. 
1107 HOM. Il., I, 244. 
1108 HOM. Il., I, 353. 
1109 HOM. Il., I, 412. 
1110 HOM. Il., I, 505. 
1111 HOM. Il., I, 507. 
1112 HOM. Il., I, 508. 
1113 HOM. Il., I, 510. 
1114 HOM. Il., I, 516. 
1115 HOM. Il., I, 559. 
1116 HOM. Il., XIX, 261. 
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τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι 

πέμψω, ἐγὼ δέ κ᾽ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον 

185αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ᾽ ἐῢ εἰδῇς 

ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος 

ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. 

 

Vá para casa com seus navios e seus homens, e lidere seus Mirmidões; de você 

não me ocupo, nem me preocupo com sua raiva. E esta será minha ameaça a 

você: tendo Phebo Apolo tomado de mim a filha de Chryses, mandá-la-ei de 

volta com meus homens em um de meus navios, mas irei pessoalmente à sua 

tenda e tomarei para mim a bela Briseïs, este se prêmio, para que assim você 

saiba bem o quão maior do que o seu é o meu poder,e outro possa evitar 

declarar-se meu igual e na minha cara comparar-se a mim.”1117   

 

Agamenon toma a escrava de Aquiles com a específica intenção de afirmar sua 

superioridade frente a ele, ou em outras palavras, com o intuito de diminuí-lo e desprezá-

lo. A motivação de Agamenon é desonrar Aquiles para que desta forma sua própria honra, 

questionada publicamente, se fortaleça. 

 

Agamenon deseja punir Aquiles por este ter se colocado em pé de igualdade com 

ele. Aquiles, em realidade, colocou-se muito acima do rei, questionando sua liderança e 

sua coragem em batalha, e reclamando da distribuição dos troféus de guerra de modo 

favorável àquele que tem a menor porção de excelência, numa ultrajante demonstração de 

injustiça que, de tão evidente, é suscitada pelo melhor dos guerreiros, Aquiles1118, bem 

como pelo pior deles, Térsites1119.  

 

Tomando os dois extremos da escala de honra do exército grego, e a eles atribuindo 

o mesmo teor de críticas a Agamenon, Homero indiretamente está a afirmar que a conduta 

do irmão de Menelau, que sem ter méritos pretende se colocar acima de Aquiles, 

                                                 
1117 HOMER, Iliad, I, 179-187, Loeb Classical Library, vol. 170 da coleção e volume I da Ilíada, 2ª ed, de 
1999, Reimpressão de 2001, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 26/27. 
1118 HOM. Il., I, 165. 
1119 HOM. Il., II, 239-241. 
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desonrando-o, é considerada repreensível por todos os guerreiros gregos que combatem em 

Ílion. 

 

Saber o nome de tão desprezível e desestabilizadora conduta seria uma boa forma 

de evitá-la no futuro e para nossa sorte, Homero não deixa de nomeá-la. A própria vítima 

do ataque à honra dá um nome à atitude de Agamenon. Após ouvir a ameaça Aquiles, que 

já desembainhava a espada para matar Agamenon pelo insulto, é segurado pela deusa 

Atena. Neste momento volta-se para a Deusa, que estava invisível para os demais, e 

pergunta: 

 

“ἧος ὃ ταῦθ᾽ ὥρµαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυµόν, 

ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο µέγα ξίφος, ἦλθε δ᾽ Ἀθήνη 

οὐρανόθεν: πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη 

ἄµφω ὁµῶς θυµῷ φιλέουσά τε κηδοµένη τε: 

στῆ δ᾽ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόµης ἕλε Πηλεΐωνα 

οἴῳ φαινοµένη: τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο: 

θάµβησεν δ᾽ Ἀχιλεύς, µετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην: δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν: 

καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

τίπτ᾽ αὖτ᾽ αἰγιόχοιο ∆ιὸς τέκος εἰλήλουθας; 

ἦ ἵνα ὕβριν ἴδῃ Ἀγαµέµνονος Ἀτρεΐδαο; 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω: 

ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ᾽ ἄν ποτε θυµὸν ὀλέσσῃ. 

 

Por que vieste desta vez, filha de Zeus porta-égide? Foi para que pudesses ver 

a insolência de Agamenon, filho de Atreu? Mas eu lhe direi, e penso que isto 

virá a ocorrer: pelos próprios atos insolentes ele em breve perderá a vida.”1120 

 

A insolência de Agamenon é em realidade a hýbris e assim, esta aparece nas 

primeiras linhas da literatura grega1121, na condição de fenômeno que por si só capaz de 

                                                 
1120 HOMER, Iliad, I, 202-204, Loeb Classical Library, vol. 170 da coleção e volume I da Ilíada, 2ª ed, de 
1999, Reimpressão de 2001, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 28/29. 
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trazer a derrota na guerra e colocar em risco a sobrevivência de um grupo social antes 

coeso.  

 

Esta conduta deliberadamente voltada à desonra alheia é descrita nas fontes gregas 

desde a consolidação dos poemas de Homero, e, a contar com nossos exemplos, vem sendo 

considerada como um mal para Homero, Sólon, Heráclito, sem mencionar diversos outros, 

uma vez que a hýbris aparece ao longo de toda a história grega. Esclareçamos então o 

sentido de hýbris para que entendamos que relações ela guarda com o tema da honra. 

 

A hýbris é por vezes definida como uma forma de violência descontrolada, 

originada do orgulho pela própria força ou poder. Neste sentido pode ser encontrada nas 

referências aos pretendentes de Penélope1122. É ainda definida como insolência, ultraje ou 

ofensa muito grave1123, tal como a perpetrada contra Aquiles, e ainda pode ser vista na 

classificação dos ultrajes ou formas de hýbris apresentada por Platão1124. No plano jurídico 

a hýbris abarca todas as mais graves injúrias e ofensas que podem ser cometidas contra 

uma pessoa1125, sendo usada neste sentido por Demóstenes em seu discurso Contra 

Pantaenetus1126 e, especialmente, em seu discurso contra Meidias1127, de que já nos 

ocupamos várias vezes acima, e que é a mais completa fonte sobre o modo como o direito 

ático lidava com a hýbris. 

 

A referência à extrema gravidade da hýbris como ofensa juridicamente tutelada é 

compatível com o elevado valor da honra entre os atenienses, tendo em vista que quem 

comete hýbris tem a intenção de menosprezar a vítima, mostrando ao mesmo tempo a força 

do agressor e a impossibilidade da vítima de se opor à sua superioridade. Quando o termo é 

empregado para referir-se a uma ofensa sexual como o estupro, é evidente a intenção de 

delinear que a mais grave ofensa não é a física, mas sim a agressão à moral da vítima, 

                                                                                                                                                    
1121 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV-1, Paris, Éditions Klincksieck, 1908, pg. 
1150. 
1122 HOM. Od., XV, 329. 
1123 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 1841. 
1124 PL. Lg., X, 884a. 
1125 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 1841. 
1126 DEMOSTHENES, Against Pantaenetus, 33, Loeb Classical Library, vol. 318, volume IV da obra de 
Demóstenes, 1ª ed., Cambridge, Harvard University Press, 1936, pgs. 396/399. 
1127 DEM. c.Mid., 1. 
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reduzindo-a a impotente espectadora de um agressor que não apenas ofende, mas, que se 

compraz em fazê-lo. 

 

A clareza com que os atenienses enxergavam o estupro como uma ofensa dirigida à 

honra da mulher, menosprezando-a, constata-se no fato de que não havia para eles uma 

palavra específica para designar o estupro, sendo tal ofensa designada com o nome de 

hýbris 1128.  

 

Neste particular caso do estupro a proximidade entre a hýbris e ofensa à honra é 

fácil de perceber nas conclusões de estudos específicos sobre o caso. Não havia um único 

padrão para avaliação dos casos de violência sexual na antiguidade grega, mas, em caso de 

o agressor ter como intento causar a desonra da mulher, ele era culpado de hýbris e 

receberia punição grave devido ao  intuito de humilhar1129. 

 

A hýbris é ainda definida como a violência injusta provocada pela paixão, violência 

ou desmesura, como o ultraje1130. Às vezes faz-se uma ressalva de que a hýbris no seu 

sentido jurídico requer uma agressão física, mas, tal não é necessário. 

 

É interessante notar que o termo hýbris é muitas vezes oposto à d…kh (díke), ou 

seja, à justiça1131. Uma oposição assaz interessante, uma vez que, após desenharmos a idéia 

de honra como sendo a fundação mesma da pólis e da existência dos direitos do cidadão, 

nada mais natural que, identificada a hýbris como uma atitude deliberadamente voltada 

contra a honra, com o perceptível desejo de humilhação, seja ela oposta à diké, considerada 

portanto a própria negação do direito1132. Se a honra constitui o direito, a hýbris, ao atacar 

a honra ameaça o direito como um todo e se mostra o maior dos perigos para a pólis. 

 

                                                 
1128 HARRIS, M. Harris, Did Rape Exist in Classical Athens? – Further Reflections on Laws About Sexual 
Violence , in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico, vol. 7, Milão, Edizioni Universitarie di 
Lettere Economia Diritto, 2004,  pg. 41. 
1129 HARRIS, M. Harris, Did Rape Exist in Classical Athens? – Further Reflections on Laws About Sexual 
Violence , in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico, vol. 7,  pg. 75. 
1130 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV, Paris, Éditions Klincksieck, 1908, pg. 
1150. 
1131 CHANTRAINE,  Pierre & MASSON, O. & PERPILLOU, J. R., & TAILLARDAT, J. &, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Greque – Histoire de Mots, Tomo IV, pg. 1150. 
1132 LIDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon, 9ª ed., com suplemento de 1996, 
Oxford, Clarendon Press, 1940, pg. 430. 
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Sólon em seus poemas apresenta a eunomia como contraponto à hýbris, a condição 

de boa ordem que serve como cura para o  mal que a hýbris representa1133,  o que não deixa 

de ser uma nova forma de recolocar a oposição entre díke e hýbris. 

 

A relação entre hýbris e timé é visível no que acima se disse, mas, desejamos deixar 

claro que se a honra é o pilar que sustenta o direito ático, sua antagonista, a hýbris, é a 

maior ameaça à ordem política e jurídica, de modo que a insuficiente dedicação à detecção 

e combate à hýbris pode conduzir à anomia. Vejamos então mais de perto a relação entre 

honra e hýbris. 

 

Nicolas Ralph Edmund Fisher, professor na Universidade de Cardiff, diante da 

multiplicidade de sentidos comumente atribuídos à hýbris dedicou uma de suas obras ao 

esclarecimento do assunto, propondo a si mesmo três objetivos: 1º - Demonstrar a 

existência de um único significado nuclear para o conceito de hýbris e sustentar que tal 

conceito pode ser utilizado para bem interpretar todas as ocorrências do termo na literatura 

grega, de Homero à nova comédia, podendo ser utilizado tanto no contexto jurídico quanto 

na poesia, na tragédia e na linguagem cotidiana do cidadão; 2º - Demonstrar de uma vez 

por todas as falhas do que pode ser considerada a visão tradicional da hýbris; e 3º - 

Demonstrar a contribuição que tal esclarecimento pode dar à compreensão dos mais 

relevantes temas sociais, morais e religiosos da antiga sociedade grega1134. 

 

Como a hýbris possui grande significação numa sociedade que valoriza a honra, e 

como se sentia a necessidade de restringi-la por lei, a visão tradicional da história antiga 

sobre a hýbris costumava vê-la num contexto religioso, uma vez que os deuses eram quase 

sempre os garantidores da correta conduta dos homens bem como, para muitos, os 

originais doadores de leis1135. 

 

É este o ponto enfatizado pela visão tradicional a respeito do sentido de hýbris. 

Segundo esta visão tradicional hýbris é, essencialmente, uma ofensa contra os deuses, e há 

exemplo do emprego da hýbris neste sentido em diversos autores, tais como Píndaro, 

                                                 
1133 LEWIS, John, Slavery and Lawlessness in Solonian Athens, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed 
ellenistico pgs. 19 a 40, vol. 7, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 2004, p. 19. 
1134 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 1. 
1135 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 2. 
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Ésquilo, Sófocles, Heródoto e Tucídides.  Hybris seria então o ato, palavra ou mesmo 

pensamento por meio dos quais o homem mortal esquece-se de suas limitações e procura 

adquirir os atributos dos deuses ou até mesmo com estes competir, gabando-se em excesso 

de autoconfiança, despertando a hostilidade ou até mesmo a inveja dos deuses, não se 

importando com os efeitos que daí possam advir1136.   

 

Segundo tal visão tradicional os deuses se encarregariam de, mais cedo ou mais 

tarde punir demonstrações de hýbris de modo direto, seja por meio de raios, desastres 

naturais, ou ainda instigando a oposição de outras pessoas ao que incorreu na atitude 

arrogante e demasiado autoconfiante1137. O nome desta retribuição é Nêmesis. 

 

Dodds, ao buscar enquadrar a sociedade helênica em categorias antropológicas tais 

como cultura da culpa ou cultura da vergonha, reconhece que o mais alto bem para o 

homem homérico não é possuir uma consciência tranqüila, mas sim o gozo da honra ou 

estima pública1138, e que a maior força moral conhecida por ele não é o medo dos deuses, 

mas, o respeito pela opinião pública, incluindo assim a cultura helênica na categoria de 

cultura da vergonha1139.  

 

Segundo Dodds a idéia de que os deuses são ciumentos de suas prerrogativas e não 

toleram que os mortais gabem-se de suas capacidades1140, uma das tradicionais definições 

de hýbris, não se aplica à Ilíada. O desenfreado modo como os heróis na Ilíada gabam-se 

de suas qualidades, dá provas de que não davam atenção a uma suposta inveja que os 

deuses nutrem pelos homens e, em resposta à qual, e como punição pelo excesso de 

confiança (hýbris) os punem1141. Segundo ele tais considerações não servem como 

inibições numa cultura da vergonha1142. 

 

                                                 
1136 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 2. 
1137 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 3. 
1138 DODDS, ERIC ROBERTSON, The Greeks and the Irrational, 1ª ed., Berkeley, 2005, pg. 17. 
1139 DODDS, ERIC ROBERTSON, The Greeks and the Irrational, pg. 18. 
1140 DODDS, ERIC ROBERTSON, The Greeks and the Irrational, pg. 30. 
1141 DODDS, ERIC ROBERTSON, The Greeks and the Irrational, pg. 30. 
1142 DODDS, ERIC ROBERTSON, The Greeks and the Irrational, pg. 30. 
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As reações à visão tradicional da hýbris vêm sendo promovidas desde a década de 

1950, muitas deles obtendo provas de que o uso do termo na tragédia, bem como noutras 

fontes, não sustenta a visão da hýbris como ofensa aos deuses1143. 

 

O principal problema de se compreender a hýbris como uma ofensa aos deuses é a 

impossibilidade de com este paradigma explicar o uso da hýbris na ação pública 

denominada graphe hýbreos. Ações públicas como esta poderiam ser propostas sempre que 

um cidadão fosse vítima de uma grave ofensa, de um ato de hýbris.  

 

Uma vez apresentada a causa ao tesmoteta este era obrigado a levá-la a julgamento 

num prazo máximo de trinta dias, a não ser que eventos públicos o impedissem1144. A 

condenação poderia impor ao acusado uma multa, que segundo Demóstenes seria 

integralmente entregue à pólis1145, e em caso de não conseguir pagá-la o condenado seria 

encarcerado até o efetivo pagamento1146. 

 

Em qualquer um dos casos de hýbris levados a juízo trata-se de uma ofensa dirigida 

a uma pessoa, e não a um deus. Por mais que, em seu caso contra Meidias, Demóstenes 

enfatize o viés público da ação1147, uma vez que fora atacado na condição de corego, daí 

deduzir que a ofensa à pólis seria também uma ofensa aos deuses é um salto grande 

demais. Para casos de impiedade Atenas contava com ação específica, denominada graf¾ 

¢sebe…aj (graphé asebeías), não se valendo da ação para hýbris ao processar casos de 

ofensas aos deuses. 

 

Diante do impasse alguns tentaram remendar o problema com formulações 

simplistas e vazias, afirmando apenas que quando usado em juízo o termo hýbris 

significaria apenas violência indevida1148. A locução é tão vaga que qualquer tipo de ofensa 

poderia então ser enquadrada como uma forma de hýbris, o que esvaziaria de sentido o 

termo.  

                                                 
1143 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 3. 
1144 HARRISON, A.R.W. The Law of Athens, vol. II - Procedure, 2ª ed., London, Hackett Publishing 
Company Inc., 1998, pg. 154. 
1145 DEM. c.Mid., 45. 
1146 DEM. c.Mid., 47. 
1147 DEM. c.Mid., 33. 
1148 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 4. 
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Sem uma unificação dos sentidos ficaríamos com uma dupla de conceitos de hýbris: 

(a) um desrespeito para com os deuses em qualquer contexto que não o jurídico, e; (b) o 

sentido de violência indevida sempre que estivermos num contexto jurídico. 

 

Com a intenção de unificar os conceitos Fisher encontrou em Gernet o que ele 

chama de a melhor e mais completa análise do conceito de hýbris. Para Gernet o grupo, 

como uma unidade religiosa mantinha-se unido graças à partilha de crenças e  conceitos, 

reconhecendo ainda que era essencial para os conceitos de hýbris, ¢idèj (aidós) e timé um 

senso individual de honra pessoal e de vergonha1149.  

 

Em sua extensa análise de evidências sobre a hýbris Fisher analisa textos de 

Homero, Hesíodo, Ésquilo, Sófocles, Heródoto, Tucídides, Eurípedes e Platão, passando 

assim por grandes autores, em prosa e em verso, de um longo período de tempo. Ele 

conclui que apesar das inevitáveis variações há uma destacada coerência e consistência no 

conceito de hýbris, mantendo-se ao longo do tempo um sentido básico de: um grave, 

freqüentemente criminoso, ataque à honra de outra pessoa, cometido gratuitamente e 

apenas para o gozo do prazer da superioridade1150.    

 

Fisher apresenta-nos então o correto conceito de hýbris como o seguinte: 

 

“O significado central pode ser assim expresso: hýbris é 

essencialmente o grave ataque à honra de outrem, que muito 

provavelmente causará vergonha, levando à raiva e à tentativas de 

vingança. Hýbris é comumente, mas não necessariamente, um ato 

de violência; é atividade essencialmente deliberada, e o típico 

motivo de tal infligência de desonra é o prazer de expressar um 

senso de superioridade, e não uma compulsão, necessidade ou 

desejo de riqueza.”1151 

 

                                                 
1149 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 5. 
1150 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 6. 
1151 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 1. 
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O conteúdo do conceito com sua ênfase no ataque a honra não deixa dúvidas acerca 

do considerável significado moral e social da hýbris, especialmente numa sociedade que, 

como a ateniense, tem na honra individual o valor supremo1152.  

 

É por agredir de modo tão direto o pilar de sustentação do direito ateniense que a 

hýbris causa tamanha ansiedade e tanto desconforto entre os que se ocupam com a saúde e 

integridade da pólis, sendo imperioso conter o avanço de condutas tão deletérias por meio 

da imposição de leis. 

 

A interdependência dos conceitos da civilização grega é tamanha que esta definição 

de Fisher perpassa os principais temas abordados ao longo da dissertação. A centralidade 

do conceito de honra, a raiva e a predisposição para o conflito numa sociedade 

“timocêntrica”, a presença da vingança, e a vergonha pela perda da honra, e o prazer pela 

superação do adversário num concurso de honras,  são todos temas tratados acima. Com 

isso demonstra-se que em torno da honra orbitam todos os principais elementos da 

formação política e jurídica de Atenas e que uma melhor compreensão da honra é um jeito 

seguro de aperfeiçoar nosso entendimento acerca do funcionamento e da configuração do 

direito ático como um todo. 

 

 Uma vez colocada a honra no ápice da escala de valores entende-se a gravidade da 

ofensa e o risco de dissolução do tecido social que a hýbris representa. A devida proteção 

da honra e o cuidado em lidar com este valor são também cruciais, portanto, para evitar a 

destruição da pólis. 

 

 Vejamos então uma definição clássica de hýbris e depois apliquemos o conceito ao 

contexto jurídico para que possamos testar sua validade. 

  

Dentre as fontes clássicas o autor que mais completamente dá conta do conceito de 

hýbris é Aristóteles no segundo livro da Retórica. Segundo Aristóteles o orador deve 

apresentar aos seus ouvintes três qualidades diferentes caso deseje ser persuasivo: bom 

senso, virtude e boa vontade1153. A ausência de uma delas impede o orador de obter o tão 

                                                 
1152 FISHER, Nicolas Ralph Edmund,  Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 1-2. 
1153 ARIST. Rh., II, i, 1378a, 7-12. 
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necessário convencimento na Ekklesía ou na corte1154. Prosseguindo com a análise, 

Aristóteles passa a tratar das emoções e de seu papel no convencimento do orador, 

afirmando serem as afeições que fazem com que os homens mudem de opinião em ralação 

aos seus juízos, sempre aparecendo acompanhadas de prazer ou de dor.1155 

 

Dentre as emoções o filósofo cuida de esclarecer o que seja a raiva, saindo-se com 

o conceito segundo o qual a raiva é a esperança, acompanhada da dor causada por um ato 

de desprezo indevido, real ou apenas imaginado, contra si ou contra um amigo, de que tal 

ato venha a ser respondido por meio de uma vingança1156. 

 

Este ato de desprezo indevido a que atribui a origem da raiva Aristóteles subdivide 

em três, desdém, malevolência e insulto, e ao tratar do insulto, finalmente define a hýbris. 

 

“ καὶ ὁ ὑβρίζων δὲ ὀλιγωρεῖ: ἔστι γὰρ ὕβρις τὸ πράττειν 

καὶ λέγειν ἐφ᾽ οἷς αἰσχύνη ἔστι τῷ πάσχοντι, μὴ  

ἵνα τι γίγνηται αὑτῷ ἄλλο ἢ ὅ τι ἐγένετο, ἀλλ᾽ ὅπως ἡσθῇ: 

οἱ γὰρ ἀντιποιοῦντες οὐχ ὑβρίζουσιν ἀλλὰ τιμωροῦνται. 

αἴτιον δὲ τῆς ἡδονῆς τοῖς ὑβρίζουσιν, ὅτι οἴονται κακῶς 

δρῶντες αὐτοὶ ὑπερέχειν μᾶλλον （διὸ οἱ νέοι καὶ οἱ 

πλούσιοι ὑβρισταί: ὑπερέχειν γὰρ οἴονται ὑβρίζοντες）: 

ὕβρεως δὲ ἀτιμία, ὁ δ᾽ ἀτιμάζων ὀλιγωρεῖ:  

τὸ γὰρ μηδενὸς ἄξιον οὐδεμίαν ἔχει τιμήν,  

οὔτε ἀγαθοῦ οὔτε κακοῦ: διὸ λέγει ὀργιζόμενος ὁ 

Ἀχιλλεὺς “ἠτίμησεν: ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς 

καὶ “ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην, ὡς διὰ ταῦτα ὀργιζόμενος.  

 

Do mesmo modo, aquele que insulta outrem também o despreza; pois o insulto 

consiste em causar injúria ou perturbação por meio da qual a vítma é 

desgraçada, não para obter outra vantagem para si que não a realização do 

ato,mas para o próprio deleite; pois retaliação não é insulto, mas punição. A 

causa do prazer sentido por aquele que insulta é a idéia que, em maltratando 
                                                 
1154 ARIST. Rh., II, i, 1378 a, 14-16. 
1155 ARIST. Rh., II, i, 1378a, 20-22. 
1156 ARIST. Rh., II, ii, 1378a, 1-4. 



 

 

331

outrem, estão mais completamente demonstrando superioridade. É por isto que 

os jovens e os ricos são dados a insultos; pois eles pensam que, ao cometê-los, 

demonstram sua superioridade. Desonra é característica do insulto; e alguém 

que desonra outrem também o menospreza; pois aquilo que é indigno não tem 

valor, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, Aquiles em sua ira 

exclama: `Ele me desonrou, uma vez que mantém o prêmio que tomou para si, 

e tratou a mim como um desonrado errante (pessoa sem direitos )´, dando a 

entender ser essa a razão de sua ira.”1157 

 

Assim, segundo o relato de Aristóteles a hýbris não está vinculada  a um contexto 

religioso, muito embora possa também aparecer nele. Ela é uma ofensa deliberada à honra 

alheia, com a qual o ofensor nada ganha que não o prazer de sentir que com isso coloca-se 

em posição de superioridade em ralação ao ofendido. Aristóteles propôs esta definição de 

hýbris para que fosse aplicada a todos os contextos possíveis, e não apenas a casos de 

violenta ofensa à lei ou casos de impiedade, aplicável, portanto, à poesia de Homero, aos 

discursos jurídicos bem como ao uso cotidiano da palavra1158.   

 

Numa sociedade em que disputas por honra eram o centro dos interesses, este tipo 

de conduta tem terreno fértil para se proliferar, mas, deve ser contido sob pena de originar 

uma escalada de violência.  

 

Incapazes de alçar posições honoríficas por reais demonstrações de areté, muitos 

devem ter recorrido a expedientes tais como a violência física ou verbal, ou qualquer outro 

ato de desprezo, para desta forma galgar indevidamente, o status que seu nível de 

excelência moral não seria capaz de conquistar.  

 

A hýbris funcionava como uma espécie de tentativa de trapacear a competição por 

honras que caracterizava a sociedade ateniense, um atalho por meio do qual se driblava a 

difícil contrapartida do mérito, contando com o abuso da força ou com o dinheiro em 

excesso, para ascender o tanto desejado. 

 

                                                 
1157 ARISTOTLE, Rhetoric, II, ii, 1378 b, 23-37, Loeb Classical Library, vol. 193, Aristotle, vol. XXII, 1926, 
London, William Heinemann, pgs. 174/176. 
1158 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 9. 
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Aristóteles enfaticamente situa a hýbris dentro de um grupo de conceitos 

relacionados à honra do indivíduo, descrevendo-a como uma forma de desprezar alguém, 

vale dizer, demonstrar que não se reconhece seu valor1159. Este desdém e desvalorização 

sentidas pela vítima da hýbris são a causa da raiva do ofendido, por a satisfação da qual ele 

buscará a restauração de sua honra, a vingança, demonstrando-se, portanto, que também 

para Aristóteles a vingança não é condenável, sendo, ao contrário, uma forma de restaurar 

a honra perdida e punir o ofensor pelo erro cometido ao desconsiderar a honra alheia, tal 

como sustentado na segunda parte da dissertação.  

 

Sendo a hýbris uma intenção deliberada de causar desonra e vergonha1160, com uma 

imediata produção de raiva e desejo de vingança, deve ela ser controlada, pelas mesmas 

razões que levaram Drácon a produzir a legislação contra o homicídio. A vingança, mesmo 

sendo justa e necessária para restaurar a honra perdida, deve ser exercida dentro de certos 

limites e parâmetros, para que não acabe por incitar uma espiral de ódio capaz de levar à 

guerra civil e à completa desintegração social. A aplicação da legislação contra a hýbris é 

uma forma necessária de manutenção de avanços sociais duramente conquistados desde o 

tempo de Drácon e deve a todo custo ser feita com muita atenção. 

 

O potencial para gerar raiva, ódio e rancor, que tem a conduta marcada pela hýbris 

é mais alto do que qualquer outro poderia ser na antiguidade grega e, justamente por este 

motivo, deve o legislador prestar atenção especial a ela, reduzindo sua ocorrência pela 

punição dos ofensores, purgando a pólis de elementos desagregadores e perigosos para sua 

estabilidade1161 política, como, aliás, já enfatizado pela preocupação em distribuir honras a 

todas as classes de cidadãos1162, atribuindo a cada um o valor que a hýbris procura 

diminuir. 

 

A passagem da Ilíada apresentada por Aristóteles é a mesma utilizada por nós e 

demonstra a relação entre a desonra, a perda de cidadania e a hýbris podendo-se constatar 

que Aquiles fala de um homem sem honra como um andarilho sem destino, um átimos. 

                                                 
1159 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 10. 
1160 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 10. 
1161 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 25. 
1162 ARIST. Pol., IV, iii, 1290 a, 40. 
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Como uma forma de verificar a validade do conceito elaborado por Fisher, vejamos 

se estas características da hýbris podem ser encontradas no caso mais emblemático de que 

se tem notícia. Embora não processado por meio de uma graphe hýbreos, o discurso de 

Demóstenes contra Meidias tem na hýbris seu foco. 

 

Iniciemos pelo texto da lei sobre o tema, tal como nos foi legada por Demóstenes: 

 

“Νόμος 

ἐάν τις ὑβρίζῃ εἴς τινα, ἢ παῖδα ἢ γυναῖκα ἢ ἄνδρα, τῶν 

ἐλευθέρων ἢ τῶν δούλων, ἢ παράνομόν τι ποιήσῃ εἰς 

τούτων τινά, γραφέσθω πρὸς τοὺς θεσμοθέτας ὁ 

βουλόμενος Ἀθηναίων οἷς ἔξεστιν, οἱ δὲ θεσμοθέται 

εἰσαγόντων εἰς τὴν ἡλιαίαν τριάκοντα ἡμερῶν ἀφ᾽ ἧς ἂν 

γραφῇ, ἐὰν μή τι δημόσιον κωλύῃ, εἰ δὲ μή, ὅταν ᾖ πρῶτον 

οἷόν τε. ὅτου δ᾽ ἂν καταγνῷ ἡ ἡλιαία, τιμάτω περὶ αὐτοῦ 

παραχρῆμα, ὅτου ἂν δοκῇ ἄξιος εἶναι παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι. 

ὅσοι δ᾽ ἂν γράφωνται γραφὰς ἰδίας κατὰ τὸν νόμον, ἐάν τις 

μὴ ἐπεξέλθῃ ἢ ἐπεξιὼν μὴ μεταλάβῃ τὸ πέμπτον μέρος τῶν 

ψήφων, ἀποτεισάτω χιλίας δραχμὰς τῷ δημοσίῳ. ἐὰν δὲ 

ἀργυρίου τιμηθῇ τῆς ὕβρεως, δεδέσθω, ἐὰν ἐλεύθερον 

ὑβρίσῃ, μέχρι ἂν ἐκτείσῃ.” 

 

Se alguém ataca qualquer criança ou mulher ou homem, livre ou escravo, ou 

comete qualquer ato ilícito contra qualquer um destes, qualquer cidadão 

ateniense que deseje fazê-lo, sendo qualificado, poderá indiciá-lo diante dos 

tesmotetas; e estes devem trazer o caso à corte heliástica dentro de trinta dias 

da data do indiciamento,a menos que algum assunto público o impeça, caso 

em que será apresentada na data mais próxima possível. Quem quer que a 

corte condene, deverá para ele de uma vez estipular a punição ou multa que se 

considerar que mereça. Em todos os casos em que um indiciamento é 

apresentado, como comanda a lei, se qualquer um deixar de perseguir, ou se  

após dar início ao procedimento não consegue obter um quinto dos votos dos 
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juízes, deverá pagar mil dracmas ao Tesouro. Se multado por ataque, será 

aprisionado até que a multa seja paga, caso a ofensa tenha sido cometida 

contra homem livre.”1163 

 

Em primeiro lugar destaquemos o aspecto público da ação destinada a reprimir a 

hýbris. Uma vez que a lei diz que qualquer ateniense é legitimado a ajuizar a causa, 

estamos diante de uma ação pública1164 a graphe hýbreos. A gravidade da ofensa também é 

patente no curto prazo para que a graphé seja levada a julgamento, e na vontade da lei de 

ver o caso julgado o mais rapidamente possível1165. 

 

Outro sinal de que este tipo de ofensa não poderia ser tratado com leviandade está 

na penalidade para o que poderíamos chamar de litigância temerária. Aquele que ajuizava a 

ação deveria ter certeza do que falava, e estar calçado em provas sólidas. Isto porque caso 

não obtivesse um quinto dos votos da corte seria multado em mil dracmas, ou ainda, caso 

desistisse da causa seria igualmente multado, evidenciando o grande interesse em perseguir 

estas condutas de um modo sério e bem fundamentado. 

 

A lei não o diz, mas sabemos que estes casos de litigância temerária acarretavam 

para o acusador a pena de atimía para o caso de incapacidade de obtenção de um mínimo 

de votos em favor da condenação. Quem quer que desejasse acusar alguém do 

cometimento de hýbris estar-se-ia arriscando a perder os direitos civis. A opção pela 

imposição de tão grave consequência decorre do fato de que aquele acusado de hýbris 

também tinha sua honra posta à prova e desta forma evitar-se-ia manchar impensadamente 

a reputação de um cidadão. Esta também é provavelmente a razão pela qual o uso da 

graphe hýbreos era raro1166. 

 

                                                 
1163 DEMOSTHENES, Against Meidias, 47, Loeb Classical Library, vol. 299 da coleção e volume III da obra 
completa de Demóstenes, edição de 1935, Cambridge, Harvard University Press, pg. 36/37. 
1164 BISCARDI, ARNALDO, Diritto Greco Antico, 2ª ed., Firenze, Giuffrè, 1982, pg. 256. 
1165 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 36, ver nota de nº 2. 
1166 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 37. 
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A pena para o cometimento de graphe hýbreos seria fixada pela corte e poderia ser 

uma multa ou qualquer outra que a corte considerasse adequada, não excluindo nem 

mesmo a pena de morte1167. 

 

Em caso de imposição de multa o valor seria integralmente entregue ao tesouro da 

pólis, impedindo que o acusador obtivesse qualquer vantagem econômica com a ação e 

mais uma vez resguardando a seriedade do procedimento1168. 

 

A lei não define claramente o que vem a ser a graphe hýbreos1169, e isto é mais um 

fato em prol da unicidade do conceito, vale dizer, em prol da tese de que o conceito de 

hýbris utilizado nos tribunais não diferia do uso cotidiano da palavra, sendo desnecessária 

uma definição dela no corpo do texto legislativo, uma vez que se tratava de conceito do 

conhecimento dos cidadãos.  

 

O primeiro problema a ser levantado para a correta interpretação da lei e a devida 

aplicação do processo iniciado por meio de ação pública é o de se saber quando e que tipo 

de ofensa dava ensejo à classificação como hýbris e ensejavam o manejo da graphe 

hýbreos, e quais deveriam originar outras ações destinadas a prevenir a agressão a„k…a 

(aikía), a injúria kakhgor…a (kakegoría), o dano bl£bh (blábe) ou o adultério moice…a 

(moicheía). 

 

Aqui o critério aristotélico é o mais acertado e se deve classificar como hýbris a 

conduta que tem a intenção de insultar e causar desonra. Na agressão, no dano, e no 

adultério a intenção é outra, saciar a luxúria, danificar bens, lesionar. No caso da hýbris 

não há nenhum ganho para o ofensor em termos de saciar vontades ou obter patrimônio, 

intenta-se apenas desonrar. Isto poderia ainda confundi-la com a injúria, também destinada 

a ofender, porém, não apenas é possível ofender sem humilhar, intenção primordial da 

hýbris, como ainda havia para o caso da kakegoría uma lista fechada de termos proibidos, 

                                                 
1167 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 25. 
1168 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 36. 
1169 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 37. 
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bem como um número certo de lugares onde tais palavras não poderiam ser proferidas sob 

pena de serem consideradas injúrias1170, e esta lista diferenciava a injúria da hýbris. 

 

A gravidade do procedimento parece ter desestimulado o uso deste tipo de ação 

pública, uma vez que são raros os casos conhecidos de seu uso. 

 

Segundo Fisher não há, nos discursos que nos restaram nenhum que seja o conteúdo 

de uma graphe hýbreos. Mesmo o famoso discurso contra Meidias não se enquadra. Em 

primeiro lugar é necessário lembrar que ele não foi efetivamente apresentado à corte uma 

vez que Demóstenes resolveu desistir da causa, segundo Ésquines1171 e Plutarco1172, 

vendendo sua honra e o voto de confiança conseguido pelo procedimento conhecido como 

probolé, pela quantia de 30 minas. Além disto, Demóstenes optara por manejar um 

procedimento diferente ao invés de mover uma graphe hýbreos, não apenas porque era o 

mais prudente a fazer em razão da influencia de Meidias1173 mas também como uma 

excelente forma de contornar os efeitos graves de uma litigância temerária1174.  

 

Os fatos relativos ao caso de Demóstenes contra Meidias são os seguintes. No ano 

de 351 a.C. Demóstenes assumiu uma coregia. Como seu demos deixara de apresentar 

alguém, ele voluntariamente assumiu o encargo. Durante a competição de coros 

Demóstenes já estava no local a ele designado como corego quando um velho inimigo seu 

dirigiu-se até ele e lhe desferiu, em local público e sagrado, durante a execução de uma 

liturgia, um soco no rosto. Após o fim da Grande Dionysia, uma reunião especial da 

Ekklesía foi feita para tratar de quaisquer problemas ocorridos durante as festividades. 

Nesta ocasião Demóstenes apresentou uma probolé, procedimento em que o autor traz o 

caso diante do povo em assembléia para assegurar um voto favorável1175. Segundo 

                                                 
1170 MODRZEJEWSKI, Joseph Mélèze, “Parole Néfastes” et “Vers obscènes”. À Propos de L´Injure 
Verbale em Droit Grec et Hellénistic, in Dike – Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico pgs. 151-169, 
vol. 1, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milão, 1998, p. 160. 
1171AESCHYNES, Against Ctesiphon, 52, Loeb Classical Library, vol. 106, 1ª ed., 1919, London, William 
Heinemann, pgs. 348/349. 
1172 PLU. Vit. Par. – Dem., XII, 2. 
1173 DEMOSTHENES, Against Meidias, Loeb Classical Library, vol. 299 da coleção e volume III da obra 
completa de Demóstenes, edição de 1935, Cambridge, Harvard University Press, pg. 3. 
1174 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 38. 
1175 DEMOSTHENES, Against Meidias, Loeb Classical Library, vol. 299 da coleção e volume III da obra 
completa de Demóstenes, edição de 1935, Cambridge, Harvard University Press, pg. 3. 
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Ésquines Demóstenes obteve tal voto favorável, mas, deixou de levar adiante sua 

reclamação por meio de uma graphe hýbreos. 

 

Há, porém, casos de graphe hýbreos, cujos discursos não chegaram até nós, 

restando-nos apenas a notícia de sua ocorrência bem como o relato de que levaram à 

condenação e morte dos acusados. Tal o caso de Ctesicles, que chicoteou seu inimigo tal 

qual um cavalo durante um festival, tendo sido condenado por isto1176.  Outro caso ainda é 

noticiado por Dinarco, relembrando os juízes que aquela mesma corte já condenara 

Themistius à morte pelo ataque ao tocador de lira da ilha de Rodes durante o festival de 

Elêusis, bem como Euthymaco por ter colocado uma moça em um bordel1177.  

 

Nota-se que é variada a gama de condutas que pode dar origem à hýbris, uma vez 

que o elemento principal consiste na intenção de humilhar e desonrar, algo que pode ser 

constatado, entre outras coisas pela predileção dos agressores de cometer seus atos 

causadores de vergonha e desonra durante festivais religiosos, diante de todos os cidadãos. 

Apenas a título de exemplo, os relatos incluem socos, chicoteamentos, ofensas verbais, 

estupros e até mesmo o lançamento de urina1178. Em seu discurso contra Conon aquilo que 

para Demóstenes caracteriza como hýbris a ação do acusado é sua vontade de humilhar1179, 

despindo a vítima após espancá-la1180, ou subindo sobre a vítima estirada no chão para 

cacarejar como um vitorioso galo de briga1181.   

 

Em alguns casos também a privação forçada da liberdade era considerada hýbris. O 

uso da força para privar alguém da liberdade, mesmo que isso não envolvesse violência 

física era, em alguns casos, considerado uma grande desonra, ou seja, hýbris1182.  

 

                                                 
1176 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 39. 
1177 DINARCHUS, Against Demosthenes, 23, Loeb Classical Library, vol. 395, Minor Attic Orators, vol. II , 
1ª ed, de 1954, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 188/189. 
1178 DEMOSTHENES, Against Conon, 4, Loeb Classical Library, vol. 351 da coleção e volume VI da obra 
completa de Demóstenes, edição de 1939, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 128/129. 
1179 DEM. c. Con., 9. 
1180 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 65. 
1181 DEM. c. Con., 9. 
1182 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 40. 
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Um caso narrado num discurso de Iseu exemplifica tal modalidade de desonra. 

Cuidando de bem delinear o caráter de um dos envolvidos com a herança de Ciron, de 

nome Diocles, o discurso de Iseu diz que a fortuna que tal homem apresenta em realidade 

não lhe pertence. Quando as três meias-irmãs por parte de mãe deste senhor foram feitas 

herdeiras, Diocles representou a si mesmo como o filho adotado do pai, mesmo que o de 

cujus não tivesse assim disposto em seu testamento. Quando os esposos destas meio-irmãs 

tentaram obter a posse da fortuna, Diocles aprisionou o esposo da irmã mais velha 

impedindo-o de lutar pelos bens, posteriormente armando para ele um golpe por meio do 

qual foi declarado átimos1183. Tal conduta de Diocles rendeu-lhe uma graphe hýbreos na 

qual foi condenado1184. 

 

A ameaça de uma graphe hýbreos era grave e, em geral, suficiente para que o 

ofensor se pusesse a pedir desculpas e tentar remendar o que havia feito. Em Vespas o 

personagem insultado por Philocleon ameaça processá-lo por meio de uma graphe 

hýbreos. O ofensor prontamente pede a ele que pelos deuses não o faça, pois, ele dará ao 

homem o que ele quiser e se desculpará pelo que fez1185. Em se tratando de uma comédia, 

o ofensor volta à carga mesmo depois de desculpar-se, mas a passagem demonstra a 

gravidade da ação e, por conseguinte, da conduta por ela perseguida.  

 

Muito embora a lei também cuide de casos de hýbris contra o escravo há evidências 

de que ações deste tipo eram ainda mais raras do que àquelas contra homens livres. Ainda 

que o escravo não possuísse a honra de um cidadão, para que esta pudesse ser ofendida por 

meio da hýbris, ao escravo era concedida alguma proteção, visto que o direito ático não o 

tratava simplesmente como coisa, tal como acima já mencionado, gozando de alguma 

proteção como pessoa em virtude do reconhecimento de algum valor a ele era concedido 

em função de considerações religiosas. 

 

Além desta preocupação, a hýbris dirigida ao escravo sem dúvida serviria como 

provocação ao dono deste escravo, e um desafio à sua capacidade para protegê-lo, podendo 

desencadear a mesma espiral de ódios e vinganças de que já nos ocupamos, sem deixar de 

                                                 
1183 ISAEUS, On The Estate of Ciron, 41, Loeb Classical Library, vol. 202 da coleção, 1ª ed., reimpressão de 
1983, Cambridge, Harvard University Press, pgs. 314/317. 
1184 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 40. 
1185 AR. V.,1417. 
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registrar que a raiva sentida pelo escravo, muito embora não contasse com o 

reconhecimento jurídico de sua honra, serviria também como perigoso combustível a ser 

evitado, o que se foi possível com sua inclusão no rol dos protegidos pela lei. Os 

desentendimentos que culminaram com o espancamento de Conon até quase sua morte, 

tiveram início com o espancamento e o roubo de escravos quando de um acampamento 

militar1186, também sendo preciso evitar hýbris dirigida aos cativos .  

 

Ademais, condicionar o uso da ação apenas ao cidadão dotado das específicas 

honras contidas no direito de participar ativamente da vida política, seria impedir que 

mulheres vítimas de humilhações e desonras, como em alguns casos de violência sexual, 

fossem tuteladas por meio desta ação. 

 

Ainda que o discurso contra Meidias não seja uma graphe hýbreos, e mesmo sem 

que tenha sido efetivamente apresentado em juízo, ele continua a ser a melhor referência 

literária em termos de hýbris de que se tem notícias até hoje.1187 Vejamos pois que 

argumentos Demóstenes tem por aptos a comover os cidadãos de Atenas em juízo e 

persuadi-los da culpa de Meidias.  

 

Demóstenes esforça-se todo o tempo para demonstrar que em vários episódios de 

sua vida Meidias comportou-se do mesmo modo abusivo que o levou a socar o rosto de 

Demóstenes no desempenho da sua coregia1188. Há 124 ocorrências da palavra hýbris, ou 

de seus derivados, ao longo dos 227 capítulos que compõem o discurso, e há diversas 

outras referências ao costume de Meidias de machucar, insultar e humilhar cidadãos de 

Atenas1189.    

 

Demóstenes acresce à já grave ofensa cometida por Meidias o fato de se tratar de 

uma ofensa feita não apenas contra o indivíduo, mas a um corego, um cidadão ateniense no 

exercício e uma liturgia1190. Este ponto é levantado outras vezes ao longo do discurso como 

forma de acirrar os ânimos dos juízes contra o acusado. Demóstenes afirma que a 
                                                 
1186 DEM. c. Con., 4. 
1187 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, 1ª ed., Warminster, Aris & Philip Ltda., 1992, pg. 44. 
1188 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 44. 
1189 FISHER, Nicolas Ralph Edmund, Hybris – A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 
Greece, pg. 44. 
1190 DEM. c.Mid., 17. 
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intervenção de Meidias no coro, e sua apresentação, desconcentraram-no, causando-lhe a 

perda do prêmio que seria devido à sua tribo pelo sucesso na apresentação, roubando 

Meidias a honra devida a um grande número de cidadãos1191, ou ainda, deixando claro que 

a conduta é também uma forma de danificar o material usado no coro, que por sua própria 

natureza é sagrado. 

 

Meidias então atrapalha a execução de uma liturgia, conduta grave em razão do 

papel fiscal imprescindível das liturgias dentro das finanças atenienses.  

 

O discurso de Demóstenes, porém, traz algumas passagens preciosas nas quais se 

pode notar que a conduta de Meidias tem na inveja um importante motor. Sua intenção 

clara de humilhar Demóstenes e de diminuir-lhe a honra é condizente com a de um cidadão 

ateniense que na disputa cívica por honras estava sendo ultrapassado por Demóstenes, 

cabendo-lhe, na falta de empenho ou capacidade para tornar-se excelente, frear o progresso 

do oponente e manchar-lhe a reputação.  

 

Tratando de anterior agressão de Meidias, Demóstenes relata o evento em que ele 

estava providenciando um traje bordado a ouro bem como uma coroa de ouro para ser 

utilizada na procissão em honra a Dionyso, e que Meidias invadiu a loja do ourives e 

tentou destruir as encomendas de Demóstenes, razão pela qual este convocou o ourives 

como sua testemunha1192.  

 

Meidias poderia danificar qualquer bem de Demóstenes, mas, não por acaso, 

decide-se por destruir aqueles com os quais Demóstenes poderia se apresentar aos demais 

cidadãos como um homem de grande prestígio e honra. O mesmo padrão se dá em sua 

escolha de socar o rosto de Demóstenes durante a coregia, impedindo-o de bem 

desempenhá-la e ser honrado não apenas com a execução da liturgia, mas, com a boa 

execução da mesma. 

 

A intenção de insultar, elemento central da hýbris é tratada por Demóstenes. Ele 

relata casos onde outros acusados foram absolvidos das acusações por terem provado 

                                                 
1191 DEM. c.Mid., 6. 
1192 DEM. c.Mid., 22. 
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inexistente a intenção de desonrar1193.  Logo em seguida, faz questão de destacar que 

desculpas como estas não se aplicam a Meidias, que por um ataque em plena luz do dia e 

com plena consciência do que fazia, deve ser condenado, pois demonstrou deliberada 

vontade de desonrar1194, realizando uma continuada campanha de violação das leis e uma 

deliberada política de insultar1195. 

 

Demóstenes afirma que nada é mais intolerável do que um ato de hýbris, um ultraje 

pessoal1196, mais uma vez destacando a gravidade de um ataque ao bem mais precioso na 

escala de valores de Atenas. 

 

A superioridade que Meidias busca para si inclui a afronta às leis da pólis como 

meio de demonstração de poder1197, uma demonstração de superioridade que, ainda que 

pudesse ter seus admiradores em Atenas, certamente não agradaria aos juízes na corte, que 

se veriam desautorizados pela conduta arrogante de Meidias. 

 

O risco representado pela hýbris de Meidias vem em forma de uma séria previsão 

feita por Demóstenes, a de que caso não seja Meidias condenado, caso a pólis opte por 

absolver tão violento cidadão, nada haverá que possa se opor ao comportamento dos 

homens impregnados de hýbris, pondo em risco todas as liturgias e com isso a manutenção 

financeira de Atenas1198.  

 

Demonstrações de hýbris não apenas constituem um ataque direto à honra, e por 

isso um risco ao fundamento do direito, mas, numa análise mais detalhada podem ser 

entendidas como uma espécie de atalho ou trapaça utilizada pelo covarde ou preguiçoso, 

que ao invés de submeter-se à prova da competição e nela exibir sua areté, esconde-se 

atrás de um poder e uma fortuna herdados, buscando aumentar seu prestígio pessoal não 

pelo que de excelente realiza, mas, pelo desprezo que distribui. 

 

Temerosos de se depararem com a ausência de reais méritos, os que da hýbris se 

valem, evitam a dureza das tarefas que lhes concederiam o status conquistado pelo mérito 

                                                 
1193 DEM. c.Mid., 38. 
1194 DEM. c.Mid., 38. 
1195 DEM. c.Mid., 41. 
1196 DEM. c.Mid., 46. 
1197 DEM. c.Mid., 65. 
1198 DEM. c.Mid., 66. 
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próprio. Para evitarem ameaças a uma honra que de modo algum lhes pertence por direito, 

dedicam-se a impedir o progresso alheio. A disputa por honra na pólis envolvia também a 

tentativa de aproveitar-se das fraquezas do seu oponente, sua incapacidade de bem servir a 

pólis em combate, liturgias evitadas ou mal executadas, como uma forma de desmerecê-lo 

e com isso melhorar o seu próprio status1199. 

 

Assim é a conduta de Menelau, um líder militar cuja legitimidade como 

comandante é abertamente questionada, até mesmo pelo mais baixo dos guerreiros1200, e 

que evita o combate corpo a corpo1201.  

 

 Agamenon certamente detém o cetro, o que não é honra pequena, como o diz 

Nestor1202, mas não demonstra a areté que lhe conferiria mérito conquistado em combate, a 

legitimidade e a autoridade para comandar . Daí a injustiça de a ele entregar os melhores 

prêmios1203, recompensando quem não suporta o impacto da tumultuosa batalha1204, numa 

subversão da lógica de distribuição de honras e vantagens, ou seja, uma injustiça. 

 

Confrontado com sua falta de areté e com esta timé deficiente, Agamenon não 

soluciona sua crise de autoridade participando mais da batalha. Sua solução é a diminuição 

da honra de Aquiles, cuja superioridade, por todos reconhecida, lhe corrói o espírito. 

Agamenon nega a Aquiles qualquer mérito pela sua excelência no campo de batalha, 

dizendo-lhe que se ele é o mais poderoso, isto se dá porque um deus deu isto a ele1205, 

tratando-se, portanto de sorte e não de valor pessoal a excelência de Aquiles. Como esta 

primeira investida não surtisse efeitos Agamenon concretiza suas ameaças e retira de 

Aquiles seu prêmio, apoiando-se no seu posto de comandante para desonrar o filho de 

Peleu, realizando assim um ato característico de hýbris. 

 

O mesmo padrão se pode verificar no relacionamento entre Demóstenes e Meidias. 

Enquanto este detém grande poder e riquezas e conduz sua vida de modo violento e 

arrogante, aquele se conduz de modo a obter as honras da pólis. Descontente com os 
                                                 
1199 LANNI, Adriaan, Law and Justice in the Courts of Classical Athens, 1ª ed., New York, Cambridge 
University Press, 2008, pg. 28. 
1200 HOM. Il., II, 224-242. 
1201 HOM. Il., I, 223-232. 
1202 HOM. Il., I, 277. 
1203 HOM. Il., I, 165-168. 
1204 HOM. Il., I, 160-162. 
1205 HOM. Il., I, 178. 
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progressos de seu inimigo, Meidias prefere tentar bloquear seus avanços a fazer-se também 

merecedor de honras. 

 

Demóstenes relata que a despeito de todo o ódio de Meidias, este teve de suportar o 

fato de que os Atenienses concederam diversas honras a Demóstenes. Foi escolhido para 

conduzir os ritos de iniciação e sacrifícios para a Boulé, a inaugurar as vítimas em nome 

dos cidadãos e da pólis, chefiar uma embaixada sagrada em nome de Atenas ao santuário 

de Zeus em Neméia e para inaugurar o sacrifício às terríveis deusas, as Eumênides1206.  

 

Meidias poderia a qualquer momento ter competido com Demóstenes, até mesmo 

no desempenho da coregia realizada no festival em homenagem a Dioniso, em que 

Demóstenes fora agredido. Ele deveria ter, como Demóstenes, gasto seu dinheiro e tentado 

arrancar a vitória de Demóstenes na franca competição realizadas no festival1207. Meidias, 

porém, não o faz, e prefere o atalho confortável de valer-se de sua fortuna e influência para 

aumentar seu prestígio desonrando outrem. 

 

O uso da palavra hýbris no discurso de Demóstenes contra Meidias adequa-se à 

definição elaborada por Fisher. Não é preciso manter o conceito de hýbris como uma 

ofensa aos deuses e valer-se de conceito um acessório segundo o qual, em juízo, a hýbris se 

caracterizaria como qualquer forma de ofensa violenta. O conceito de Fisher mantém 

também sua validade para descrever conhecidas situações envolvendo um mortal e uma 

divindade. 

 

Ao caçar uma corsa num bosque sagrado e ainda gabar-se de sua superioridade, 

como o melhor dos caçadores, Agamenon ofende a Ártemis, deusa da caça, diminuindo-lhe 

o status. A prazer sentido ao gabar-se de ser melhor do que a deusa, e a completa 

desnecessidade de obtenção de vantagens materiais com a caça, agindo Agamenon pelo 

deleite de comparar-se e superar em excelência a irmão de Apolo, despertaram a raiva de 

Ártemis, cuja vingança não tardou a chegar. Estacionada a frota de Agamenon em Áulis, 

                                                 
1206 DEM. c.Mid., 114-115. 
1207 DEM. c.Mid., 68. 
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viu-se presa por uma calmaria, enviada pela Deusa. Consultado, o vidente Calcas disse que 

a Deusa só mandaria bons ventos se Agamenon sacrificasse sua própria filha Ifigênia1208.  

 

Os elementos da definição de Fisher estão presentes no evento. A ação sem outro 

motivo que não o de aumentar a própria honra, diminuindo a  honra alheia, o prazer da 

superioridade, a raiva causada pela ofensa e a vingança subseqüente. A unificação do 

conceito de hýbris mostrou-se, assim não apenas possível, mas também de grande 

utilidade. 

  

A hýbris, portanto, constituía um grave crime porque tinha como cerne o ataque ao 

mais caro dos bens, a honra, o que é afirmado com todas as letras por Demóstenes, para 

quem o maior mal, e o verdadeiro causador da raiva que conduz à vingança, não é o soco 

desferido, mas a indignidade que ele causa1209. 

 

A análise da hýbris revelou que, além da gravidade da conduta e do risco de levar a 

pólis à destruição pela espiral de vinganças, mais uma vez havia para os gregos uma forma 

certa de se adquirir a honra. Os meios de se obtê-la eram importantes para a avaliação do 

mérito conquistado, pois, assim como no encontro de falanges o covarde uso de arcos e 

flechas1210 poderia dar a vitória, mas não a honra, conquistada pelo combate corpo a corpo, 

também a hýbris poderia causar a desonra dos inimigos, mas, nunca aumentaria a honra 

dos ofensores. 

 

Se a honra se mostrara o elemento capaz de constituir a pólis e mantê-la viva, neste 

último capítulo demonstramos também que era por meio de uma ofensa a ela que a 

destruição poderia aproximar-se de Atenas. 

 

 

 

 

 

                                                 
1208 EURIPIDES, Iphigeneia at Aulis, 87-93, Loeb Classical Library, vol. 10 da coleção e volume IV 
dedicado a Eurípedes, 1ª ed, de 1912, reimpressão de 1925, London, William Heinemann, pgs. 12/13. 
1209 DEM. c.Mid., 72. 
1210 WEES, HANS VAN, Greek Warfare – Myths and Realities, 1ª ed., London, Duckworth, 2004, pg. 134. 
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4.1 - CONCLUSÃO. 

 

Ao assistirmos a este desfile de institutos impregnados de honra, não resta dúvida 

de que foi satisfatória a escolha dela como guia de nossa incursão pela história do direito 

ático. O tema evoca imagens e feitos de pessoas dotadas de uma nobreza e elevação de 

caráter que tornam o contato com as fontes fértil e prazeroso. 

 

Muitas outras decorrências da honra ainda podem ser exploradas no direito ático, 

deixando tais caminhos abertos como um convite à futura reflexão. 

 

A exigente tarefa de conceituar a honra, separando-a em duas manifestações, foi 

compensada pelas evidências obtidas junto às fontes e a constatação de que a honra fora 

adotada como ideal de conduta, responsável pela normatização de áreas essenciais do 

antigo direito ático. 

 

Pudemos extrair a certeza de que ao negligenciar a correta atribuição de honras, 

com base na excelência de cada qual, se dá o primeiro passo de uma caminhada que, mais 

ou menos longa, certamente conduzirá a alguma forma de revolta ou discórdia, das quais 

pode advir o grave efeito da desintegração social. 

 

Por sorte, e para o bem da ciência jurídica, os fatos a as fontes não se curvam à 

nossa vontade. Ao buscar no direito ático um fenômeno tão elevado quanto a excelência 

moral, somos inevitavelmente confrontados com um mundo que vive próximo à vaidade e 

ao orgulho excessivos, intolerante com a pequena ofensa e ávido de vingança. Se esta não 

é em si um mal, tal como hoje é comumente entendida, aparecendo nas fontes como um 

dever de justiça, sua valorização faz da sociedade um local propício à animosidade, onde o 

poder constituído deve sempre cuidar para não ser suplantado pela autoridade privada, que 

desponta entre aqueles que conseguem vingar as ofensas sofridas. 

 

Também na interessante relação entre a honra e seus simulacros as fontes nos 

revelaram a existência de um jogo de vaidades cujo manejo mostrava-se necessário para o 

ingresso em alguns círculos de influência e poder, com reflexos na forma de se portar em 

juízo. 
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Mesmo diante de manifestações pouco nobres que circundam a honra, fomos 

agraciados com a feliz percepção de que o brilho do legislador ateniense, cantado por 

séculos, consistiu em mostrar-se conhecedor dos valores que informavam a sociedade para 

a qual legislava e, de posse deste saber, valer-se da inevitável centralidade da honra como 

um meio de conduzir a sociedade, não apenas para longe de sua desintegração, mas, 

também para perto de um grau elevado de estabilidade, que não seria de outro modo 

imaginável para um ente soberano carente de meios efetivos de fazer valer sua vontade. 

 

Ao invés de criar ou impor novos valores, entrando em conflito com a tradição, os 

legisladores e juízes de Atenas reconheceram a honra como o valor fundamental de sua 

sociedade e trataram de, por meio dela, conduzir a vida pública para um grau de civilidade 

que, se não foi o ideal proposto de virtude, mostrou-se apto a propiciar o florescimento de 

uma civilização notável em todos os aspectos. 

 

Demonstramos que a motivação de Drácon ao legislar sobre o homicídio foi a 

vontade de, reconhecendo a existência de um direito à vingança, realizar as necessárias 

alterações na forma de processamento dos crimes e de execução das penas, de modo que o 

tratamento do acusado durante o procedimento formal de julgamento compatibilizasse a 

necessidade da vingança com a contenção do prejudicial excesso de animosidade. Os 

apontamentos de Gagarin sobre o modo de redação das leis antigas e a preocupação dos 

legisadores de torná-las acessíveis ao maior número possível de cidadãos, mesmo que não 

muito familiarizados com as letras, corroboram a idéia de que o legislador dirigia-se  aos 

particulares e não a magistrados da pólis, o que pode ser compreendido quando se sabe que 

em função da vingança, ou restabelecimento da honra, aos particulares era dado fazer 

justiça com seus próprios recursos. 

  

A adoção da honradez como critério de cidadania e de participação na vida cívica 

não reconhece a posterior divisão entre a esfera civil e a militar, demonstrando-se capaz de 

melhor responsabilizar os governantes (cidadãos em assembléia), pelas decisões tomadas, 

na medida em que os efeitos nocivos da sua imprudência, rapacidade ou covardia, seriam 

sentidos pelos mesmos cidadãos, quando fossem chamados a portar seus escudos e a 

manter pelos atos o que por palavras haviam proposto. 
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A legislação, colhida junto aos discursos dos oradores áticos, e comumente 

atribuída a Sólon, demonstra que a perda da cidadania poderia decorrer de várias faltas do 

cidadão, mas que todas guardam relação com a necessidade de manutenção de uma 

conduta honrada para se fazer merecedor do privilégio de participar da comunidade 

política. 

 

Também no plano financeiro a generosidade do homem magnânimo e do cidadão 

honrado, tornava custosa a vida dos que haviam sido abençoados pela sorte e escolhidos 

pela fortuna. Se é desigual a distribuição que o destino faz das riquezas presentes no 

mundo, o legislador tratou de desigualar também o fardo de cada um, impondo aos mais 

afortunados o considerável peso das liturgias, às quais devia dedicar-se com o máximo 

afinco, e em prejuízo de sua fortuna privada, aquele cidadão que zelasse pela própria 

reputação, conferindo-se, pelo prestígio conquistado, maior legitimidade aos oficiais da 

pólis e maior autoridade à suas ordens. 

 

A mesma dificuldade de executar suas decisões e a ausência de uma burocracia 

extensa, que fizeram com que a vingança mal contida arriscasse, em nome da honra, a 

sobrevivência da pólis, também condicionaram a criação de um sistema de arrecadação de 

recursos que, valendo-se do amor à honra pôde, por meio da atribuição de prestígio, 

garantir farto dispêndio de dinheiro privado em prol da pólis.  

 

A desonra, e a vergonha que a acompanhava, prestou-se ao papel de sanção 

negativa apta a livrar a sociedade de condutas indesejáveis, o que, aliada à sanção premial 

de atribuição de prestígio e distinção aos que se dedicavam à vida pública, formou um 

sistema jurídico em que a ameaça, prevista em lei, de privação de um privilégio concedido 

pela pólis, era suficientemente convincente para garantir uma ordem social proveitosa. 

 

A estreita correlação entre o ético e o jurídico trazia consigo os riscos que a 

politização dos julgamentos acarreta, mas, tornava difícil aos infratores livrarem-se de uma 

condenação com base em critérios meramente técnicos. Argumentos axiológicos, 

referentes a fatos que, sem tomar o centro da cena, determinavam o desfecho dos eventos, 

eram levados em consideração pelos juízes para a definição dos casos. O julgamento, 

quando isento de distorções e parcialidade, satisfazia as partes resolvendo toda a lide, 

discutindo o fato causador do processo, bem como outros tantos que lhe eram adjacentes, e 
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que, num critério de estrita pertinência, talvez fossem barrados de uma corte que não 

permitisse um relacionamento próximo entre ética e direito. 

 

Num testemunho da importância da honra para o direito ático Platão diz que um 

Estado só poderá perdurar, e ser tão feliz quanto é humanamente possível, se dispensar 

honras e desonras corretamente1211. 

 

O modo como a pólis dispensará honras e desonras é, por óbvio, a confecção de 

boas leis, atuando estas como o remédio a restabelecer a saúde do tecido social em 

deterioração. Ao cuidar da repressão aos crimes em sua cidade modelo, o Ateniense diz 

que para tais males o legislador deve providenciar o devido remédio (phármakon)1212. 

 

Tal remédio ou f£rmakon (phármakon)1213, em sua significação grega original, 

tanto pode ser a droga que cura o enfermo quanto o veneno que o mata. Em todo remédio a 

eficácia ou o prejuízo advindo de sua administração será, e isso o sabe todo bom 

farmacêutico, a quantidade e a potência do princípio ativo usado na sua formulação. 

 

Se o legislador é o farmacêutico que pela correta produção de leis dá a cada um 

segundo seu mérito, acreditamos ter no presente trabalho, identificado o princípio ativo 

cuja dosagem, no direito ático, fará a diferença entre a vida ou a morte do paciente. Uma 

fórmula bem balanceada, elaborada por um legislador competente, e mantida por juízes 

sensatos, será excelente quando não carecer de honra suficiente para combater o mal, nem 

a contiver em excesso capaz de envenenar a sociedade com animosidade incontrolável e 

simulacros arrogantes de virtude.  

 

A Honra é este princípio ativo que faz a diferença entre o remédio e o veneno, e o 

mesmo amor à honra que quase destruiu a pólis com suas infinitas vinganças, uma vez 

inteligentemente administrado, pôde manter viva a pólis, não só ao ser exercitada nos 

campos de batalha, mas também por institutos que, como as liturgias, valiam-se dela para 

seu correto funcionamento. 

                                                 
1211 PL. Lg., III, 697b. 
1212 PL. Lg., XI, 919b. 
1213 LIDDELL, Henry George & SCOTT, Robert, Greek-English Lexicon, 9ª ed., Oxford, Oxford University 
Press, 1996, pg. 1917. 
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Mérito de Drácon, de Sólon, e dos demias legisladores que souberam trabalhar com 

o que tinham em prol do engrandecimento de Atenas. 

  

A honra em doses corretas mantém fortes os exércitos e protegida a cidade. 

Mantém prósperas as liturgias e respeitosos os cidadãos. Mal administrado, o excessivo 

amor à honra e a vontade de obtê-la a qualquer custo originam a hýbris, e despertam a 

selvageria incontida e devastadora da vingança privada irrestrita, executada sem a ação 

saneadora de um justo mediador. 

 

Sabendo ser muito difícil incutir a honra, enquanto valor que se tem, em cada um 

dos cidadãos, as leis de Atenas, sobre cidadania, persecução penal, liturgias ou hýbris, 

souberam  tirar o melhor proveito possível da honra entendida como reconhecimento 

social. 

 

Concluindo, em respeito à devida atribuição de méritos, faz-se necessário prestar 

homenagens a Homero. Poucas civilizações têm o privilégio de contar com um aedo que 

com tanta propriedade foi capaz de sintetizar o tema de uma civilização inteira.  

 

O relato de Aquiles, e demais heróis da poesia épica, apresenta seus volteios em 

torno da honra, suas marcantes exibições de areté, e com isso passeia por cada um dos 

temas que estarão presentes no cotidiano do direito ático, tais como o mérito, o prestígio, a 

vingança, a reputação, o desejo de reconhecimento, a inveja e a arrogância dos 

personagens que povoam as cortes de Atenas.  

 

Se a ira de Aquiles diz respeito à correta distribuição de honras, segundo a virtude 

de cada qual, então se deve reconhecer em Homero o extraordinário talento de inserir na 

primeira frase com a qual abre a Ilíada, inaugurando a literatura ocidental, a chave para a 

compreensão do direito ático e da idéia grega de justiça.  
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