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A presente comunicação faz parte do programa da oficina de História do 
Setor de História Antiga e Medieval da UFRJ, projeto - "A Realeza e o Geome
trismo dos vasos Macedônicos no VIl séc. a C.". O proJeto visa à construção do 
modelo fonnal da Realeza Macedônica no VIl séc. a.C. através da análise sistêmi
ca de documentos literários, historiogrâficos filosóficos e "inconogrâficos". Na qua
lidade de bolsista de iniciação cientffica, subvencionado pelo CNPq, desenvolve
mos a análise descritivo-comparativa dos poemas de Hesfodo, tendo como objeto 
a concepção mágico-religiosa da realeza em torno da figura de Zeus, desenvolvida 
pelo aedo. 

Dentro desta forma de trabalho que v1sa à mtegração de uma equipe no pro
cesso de fazer História, é lfcito marcarmos os nossos limites, com o intuito mesmo 
de ultrapassá-los. Trabalhamos com a obra de Hesfodo Os Trabalhos e os Dias, 
edição da BeiJes Lettres, conjuntamente com a edição traduzida para o português 
pela Escola de Altos Estudos de Coimbra. Como a pesquisa utiliza conceitos, mé
todos e teorias tanto do dom(nio da lingufstica, quanto da antropologia, é imprescin
dfvel o contato direto com o documento através da lrngua grega. E importante re
conhecer que o mundo antigo porta suas mensagens e ele se aproxima mais do 
nosso à medida que fazemos falar por nossas questões. E mesmo se, com todo 
rigor e método, projetamos nos documentos as questões que realmente existem no 
seu campo histórico, sempre estamos acorrentados ao nosso tempo. Promove-
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mos, no sentido da alteridade, uma aproximação pelo conhecimento do outro e, se 
por motivo da barreira da lfngua. qualificamos nosso trabalho de ensaio, ele, acima 
de tudo, é uma ponte para novos estudos, não um produto acabado. 

Poesia, religião, história e antropologia são questões e paixões em tomo das 
quais gira o meu tempo vivido. A escolha de Hesroc:to é motivada por uma vontade 
de conhecimento de um poenta que vive um tempo em que todos estes elementos 
estavam intimamente ligados. As paixões acabam conduzindcrnos por caminhos 
que nos levam ao próprio fazer história, o que não exclui todos os procedimentos 
da acordo com os padrões de cientificidade. 

Um dos maiores especialistas da Antigüidade, Moses Finley, um historiador, 
utiliza constantemente em suas abordagens estudos comparativos entre o mundo 
contemporâneo ou moderno e o mundo antigo, marcando as diferenças e aproxi
mações com o mâximo rigor, livre de anacronismos, como tão bem exemplificao 
livro A Democracia Antiga e Modema. 

Após as primeiras anãlises do documento, deparamo-nos com o estudo de 
Monique Augras intitulado Quizilas, Preceitos e Organizaçao Dinâmica do Mun
do. A autora procura analisar, no espaço das comunidades-terreiro do Rio de Ja
neiro, as regras de comportamento implfcitas em um sistema de preceitos e proibi
ções. A comunidade-terreiro, em suas diferentes formas de organização, é enca
rada como expressão de um corpo social, de tradições afrcrbrasileiras, cuja visão 
de mundo gira em torno da religião. Interessa-nos, como contribuição para o estu
do do mundo antigo, a utilização do conceito de transgressão. Consideramos como 
fundamentais as seguintes aflnnações: 

1. Proibição, transgressão, sanção, reparação, definem-se reciprocamente e de
senham o arcabouço das leis que organizam o campo sagrado. 

2. As proibições estimulam os diversos tipos de faltas, enumeram as modalidades 
de expiação, discriminam o mundo do sagrado e do profano, explicitam os com
portamentos adequados e a competência dos sacerdotes. 

3. É preciso atentar para a dialética da lei e da violação da lei, a transgressão está 
diretamente relacionada com a instauração da liminaridade da lei. 

4. Um deus paradoxal pode representar o ponto extremo do desequilfbrio I equilf
brio do sistema. 

5. A transgressão forma com a proibição um conjunto que define a vida social. 
6. O binômio proibição I transgressão está vinculado à manutenção dos esque

mas de poder. 
7. "As mais velhas são depositárias do saber. seu poder provém da longa convi

vência com o sagrado, e através delas todo o vaJor da tradição ancestral se 
afirma" C1l 

A articulação que promovemos tendo como base o estabelecimento dos li
mites, vividos como uma relação dialeticamente articulada com a violação dos 
mesmos, encontra sua contextualização mais aparente na estrutura do poema He
srodico. Estrutura essa inserida em um conjunto de referências do aedo, revelado
ras da interseção entre uma experiência individual e um experiência coletiva Si
tuamos a experiência individual na chamada crise do VIl séc. a C. e consideramos 
a experiência coletiva proveniente de uma profunda tradição oral. Pela palavra do 
poeta articula-se o passado, o presente e o futuro. O homem é um agir e um jâ 
posto no terreno do sagrado, no terreno jurfdiccrreligioso <2>. A vivência do homem 
revela as leis do sagrado no momento de sua transgressão. 

Em passagem anteriormente colocada falamos de contextualização mais 
aparente, baseado na relação entre tempo dos deuses e tempo dos homens (3). O 
relato mrtico é em si mesmo depositârio de uma tradição oral de longa duração, em 
que as regras de comportamento assumem o tom de conhecimentos sâbios an-
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cestrals, a falar aos ouvidos do povo pela palavra do aedo, a se presentlficarem. 
Presentificação esta ligada ao sentimento religioso corrente no mundo grego. O 
mito comporta em si o modelo proibição I transgressão I sanção I reparação. É a 
coexistência entre "drke" e "hybris" no mundo de Hesfodo a atualizadora do mito, 
impregnando o poema de passagens que evocam leis naturais e morais, mas re
gistram, pelo olhar do aedo, o mundo e suas contradições. 

Vejamos a seguinte passagem de \ernant, um exemplo de sua análise es
trutural a respeito do mito das raças na versão de Hesfodo, situado, segundo ele, 
em tr~ nfveis nos quais prevalece dfke I hybris I coexistência dfke-hybrls. Inte
ressa-nos a idade de ferro, do aqui e agora, do momento da fala do poeta: 

'"Enquanto o primeiro nfvel concernia mais especialmente o exercrcio da dike 
(nas relações dos homens entre si e com os deuses); o segundo, a manifestação 
da força, da violência ffsica, ligada à hybris; o terceiro se refere a um mundo ambr
go, definido pela coexistência de seus contrários; nele, todo bem tem seu mal em 
contrapartida - o homem implica a mulher, o nascimento a morte, a juventude a 
velhice, a abundância a fadiga, a felicidade a desgraça. Dlke e hybris, presentes 
lado a lado, oferecem ao homem duas opções igualmente possfveis entre as quais 
ê necessário escolher. Neste universo confuso, que ê o próprio mundo de Hesro
do, o poeta opõe a perspectiva aterradora de uma vida humana em que hybrls 
prevaJeceria totalmente, um mundo ao avesso em que subsistiriam apenas desor
dem e desgraça em estado puro." t4> 

Hesfodo é o aedo que canta as tradições de seu povo; o seu discurso está 
intimamente ligado às preocupações que situam a dlke como situação central de 
seu universo religioso. Domrnio religioso na própria acepção que assume a justiça, 
•divindade poderosa. filha de Zeus, honrada e venerada pelos deuses olfmpicos." 

O pequeno agricultor beócio trabalha o velho mito sob o ângulo das trans
formações, das germinações, do novo representado pelo quadro da implantação 
da pólis. 

Nesse sentido, o apelo à justiça representa o ponto em comum de todas rei
vindicações da pólis. Hesrodo, pastor, pequeno-proprietário, camponês do século 
VIl, partilha as tensões oriundas do sistema de posse da terra e da servidão im
posta aos camponeses endividados, do crescimento da fX>pulação, conflitos em 
parte resolvidos pelos movimentos de expansão, fundando novos núcleos de po
voamento, as chamadas colônias (apoiklas - colônias agrárias do séc. VIII e os 
empória - colônias para trocas comerciais do séc. VIl), ou então pelas lutas civis 
(stásls) que redundavam na tirania. 

É justamente uma partilha de terras que move a argumentação do poema. 
Com a morte do pai de Hesfodo, seu irmão não se contenta com a parte que lhe 
coube na herança e através de uma prática injusta encontra jurzes que o favore
çam. Diz Hesfodo: 

.. Vamos, liqüidemos aqu1 mesmo a nossa diferença por um desses julga
mentos corretos que, vindos de Zeus, são os melhores. Pois jâ fizemos uma parti
lha do patrimônio e, por meio da rapina, tiraste-me grande parte dele, prodigalizan
do inúmeras bajulações aos reis comedores de presentes, que é fâcil darem se
melhantes sentenças". (Os Trabalhos e os Dias, 40). 

Nosso aedo enuncia regras de comportamento social, ligadas a conflitos ca
racterísticos de uma sociedade agrâria Através do canto do aedo, os conflitos do 
campo são enquadradados em ensinamentos morais, ligados a um costume origi
nário da tradição e de cunho fortemente religioso. 

"Toda a visão de mundo e consciência de sua própria história, (sagrada ou 
exemplar) é, para este grupo social, conservada e transmitida pelo canto do poe
ta." (5) 
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Canto marcado por um quadro de ambigüidade e de tensão. O que preten
demos ressaltar é que os valores do quadro social e cultural imersos no umverso 
espiritual da pólls devem ser encarados numa perspectiva sincrônica e diacrônica, 
numa constante ant.rtese entre dfke e hybris, num sistema que nunca deixou de 
ser uma articulação entre o polltico e o religioso. Escolhemos como operadores pa
ra avaliar o grau de complementaridade, interligação e interdependência desses 
elementos, a noção de direito e o caráter da posse da terra veiculados a nossa in-

• 
QUADRO- RESISTÊNCIA I IMPLANTAÇÃO (s) 

ELEMENTOS DO REALEZA PÓLIS 
SISTEMA resistência implantação 

PRÁTICA DA JUSTIÇA Baslleús/Patér diz o Arconte-Baslleús/função 
direito de acordo com a especializada, pública, um 
justiça de Zeus dever magistratura. 

JUSTIÇA Thêmis Dfke 

UNIDADE SOCI~L DE phylal/ dêmos/ 
RELAÇÕES POL TICAS palãcio/oikos a gorá 

OBIDIÊNCIA CIVIL tradição nó mos 

SABER ~lavra mágico-religiosa. Ealavra/debate. 
tto ógos 

SiMBOLO DO PODER cetro divindade polfade 
e seu atributo 

POSSE DA TERRA organização gentilfcia, ter- propriedade privada em 
ra inalienável, indivisfvel ideal direito de todo cidadão 
e intransmissfvel; proprie-
dade coletiva da famflia 

INSTITUIÇÕES conselhos de anciãos conselho 
assembléia guerreira assembléia cfvica 

CLASSE DOMINANTE aristocracia guerreira 
(herói, cavalo, carro) 

aristocracia fundiária 

UNIDADE DE tribo (géno•fratrfa) comunidade 
RELAÇÕES propriedade comunaJ propriedade privada 

ORDEM SOCIAL privilégios igualdade cfvica 

EXÉRCITO cavaleiro hoplita 

COMUNICAÇÃO oral escrita/expressão oral 

VIRTUDES (ARET AI) tlmé disciplina (desdobrada em 
vários autores) 

S[MBOLO GRÁFICO geométrico figurativo 

TIPO IDEAL herói cidadão 
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terpretação da expressão "reis comedores de presentes", ou seja, como Hesfodo 
entende o exerdcio da função soberana do rei ern relação ao direito, dentro da ló
gica do poema, pela antftese díke-hybris em seu momento histórico. 

Como os operadores direito e posse da terra (considerados dentro da dinâ
mica do conjunto em relação aos aspectos da implantação da estrutura polfade e 
resistência da estrutura de realeza) podem abalizar nossa interpretação da função 
dos jufzes em Hesíodo, aliados à aplicação da noção de transgressão? 

A nossa resposta encaminha-se para .a verificação dos ritmos e da acelera
ção diferentes dos elementos que compõem o sistema polrtico-ideológico em for-
m~~- . 

"O nasc1mento da pólls é obscuro. E ditrcil, na verdade, marcar um início 
absoluto: a pólis representa um tipo ideal, e tudo depende do critério adotado. Por 
outro lado, a pólis não se desenvolveu em todas as partes do mundo grego, ( .. ) 
nem segundo o mesmo ritmo. ( ... ) De acordo com Os Trabalhos e os Dias. de 
Hesfodo, parece que na Beóc1a, por volta de 700 a.C., a unificação entre a cidade 
e o campo, caracterfstica essencial da cidade arcaica e clássica, não estava ainda 
realizada: para Hesrodo, na sua aldeia de Ascra, a cidade de Téspias é um mundo 
longfguo e hostil, onde reinam os "reis comedores de presentes." !7) 

Aquilo que parece incoerência ou mera metáfora para suborno, apresenfa a 
possibilidade de configurar a explicação do aedo para a coexistência ou inserção 
de um elemento estranho à sua visão de mundo. 

Nossa questão apresenta-se da seguinte forma: 
A expressão "reis comedores de presentes" denota uma situação de coe

xistência que parece ser ambfgua. Representa o momento de passagem de uma 
ética palaciana para uma ética polrade envolvendo direito e posse da terra. 

Polanyi, em seu artigo Aristote Découvre l'Eçonomie, ao estudar o proble
ma do lugar ocupado pela economia do mundo antigo, demonstra que as situações 
sociológicas que incitam os indivfduos a participar da vida econômica são engen
dradas pelas relações de parentesco, pelo contrato legal, pela obrigação religiosa, 
por ligações de aliança ou pela magia. As preocupações de Aristóteles estariam 
relacionadas com o aparecimento do sistema de mercado. Contudo, Polanyi enu
mera algumas generalizações que são válidas com prec1são até o séc. IV a. C., e 
muito mais para o perfodo arcaico, tais como: 
1. A noção de embeded, a economia estaria encravada nas Instituições sociais; 
2. As relações entre os membros de uma comunidade no mundo antigo estão ba

seadas, como valores máximos, na auto-suficiência e na noção de justiça; 
3. O grupo em atividade forma uma comunidade (KOINONÍA), cujos membros 

são unidos por uma virtude; 
4. A philfa se exprime dentro de um comportamento de reciprocidade; 
5. A justiça garante a repartição das coisas boas da vida, a arbitragem dos confli

tos ou o regulamento dos serviços mútuos, e é necessária, pois garante a con
tinUidade do grupo. 

OS REIS E OS PRESENTES 

Em Homero, os presentes expnmem uma relação de reciprocidade entre o 
Basileús e o dêmos. necessária para a continuidade da comunidade global. Nas 

inúmeras passagens da Odisséia em que, pelo exerdcio da função real obtêm-se 
presentes, em nenhum caso tem-se o objetivo de aumentar, mas sim de repor ri
quezas, 

"E certo que o exercício do poder real é uma fonte de riqueza, mas receber 
um témenos, uma parte especial do botim, presentes e direito, fazem parte de um 
diretto real, como uma das formas da prática de reciprocidade em sociedades pré
capitalistas. As riquezas que advêm desses privilégios aparecem como mantene
doras da riqueza real, porque ser rico é condição para ser Rei e para cumprir com 
as obrigações rea1s de forma Justa". 181 
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Vernant nos fala, citando Hes(odo na Teogonia, da atitude da assembléia 
diante do rei justo, tratado como um deus; o quadro de uma comunidade livre da 
contaminação aparece nos Trabalhos e os Dias, referendandp as obrigações reais 
no que diz respeito às atividades jurrdico-religiosas e sua consonância com a justi
ça de Zeus, donde nasce toda legitimidade para o exercfcío da soberania. 

"Os que proferem retas sentenças tanto para os forasteiros como para seus 
concidadãos, e que em nada se afastam da justiça, esses vêem florescente a sua 
cidade e, intra-muros, é próspera a população; reina a paz nutridora de mancebos, 
e jamais Zeus, de largo olhar, os condena à guerra dolorosa." (Os Trabalhos e os 
Dias, v. 225} 

O caráter sagrado dos reis para dizer o direito não pode se confundir com a 
arbitrariedade e a desmedida, esse carâter indica, sim, a presença de Zeus ates
tada pelas virtudes que o soberano deve possuir como prova de consonância com 
a divindade: a prudência, a justiça e a eqüidade. A realeza olfmpica, na figura do 
prudente Zeus, deve suscitar que o mundo dos homens tenha seus reis como a 
imagem mesma de Zeus. Esta atitude informa todo o grupo sobre o respeito aos 
deuses, sobre a harmoniosa relação entre homem I natureza quando as instâncias 
do sagrado instauram-se no quotidiano dos homens, pelo equilrbrio entre o forte e o 
fraco, na medida dos direitos e deveres de cada um, cada um, em sua função inte
grada com o Cosmos, gera a paz e todos os beneffcios dela. 

"Jamais a fome e a desgraça acompanham os homens de retas sentenças, 
mas, em seus festins, nutrem-se dos frutos do seu trabalho. Para esses homens 
dá a terra abundante alimento; em seus montes, o carvalho, no cume deles, dá 
bolota; a meio deles há abelhas; vergam as suas ovelhas de espesso tosão ao pe
so da lã." (Os Trabalhos e os Dias, v. 230). 

No mito hesfodico das raças, é importante verificar que a sucessão, no tex
to, das raças, indica uma sucessão de regras expressadas por um contexto reli
gioso. A primeira raça, a de ouro, remete a um tempo em que justamente, por um 
cumprimento exemplar do culto aos deuses, os homens viviam em superabundân
cia de bens, por generosa abundância a terra dava frutos espontaneamente. Essa 
idade do ouro, de homens livres do trabalho, fadiga e miséria, da velhice, da morte 
dolorosa, é a representação imaginária por excelência de harmoniosa relação com 
o mundo divino. 

Para os homens da idade de ferro, época da representação do momento 
presente e do futuro, para Hesfodo, as regras são essencialmente morais, no sen
tido que esta palavra poderia tomar no tratamento da cultura antiga. Um cOnJunto 
de preceitos que falam pelo inverso de um exemplo a ser seguido: nos génea, as 
relações de linhagem; na phylai , a relação inter-familiar e entre vizinhos; e as rela
ções de hospitalidade com os estrange~ros. 

"Não será semelhante o pai aos filhos, nem os filhos ao pai, já não será o 
hóspede querido do seu hóspede, nem o companheiro de seu companheiro, nem o 
irmão, como dantes."(Os Trabalhos e os Dias, v. 180) 

Para Hes(odo, a abundância, o momento de felicidade, está quando o ho
mem se submete à lei e ao direito. A lei como regra de comportamento. E o direito 
como um princfpio que tem como base dar a cada indivfduo aquilo que lhe é JUsto, 
v1sando à ordem comum, não mais interesses particulares. 

A vida religiosa está, portanto, integrada à vida social, mesmo com a espe
Cialização dessa função no contexto polrade, no sentido das práticas jurfdicas, a 
magistratura comporta o religioso, todo sacerdócio remete à função da magistratu
ra. As sentenças tortas dos "reis comedores de presentes " podem ser inscritas 
na noção de impiedade (asébeia), onde toda a falta em relação aos deuses " é 
também atentado ao grupo social, delito contra a cidade". (9 l 

"Até uma cidade inteira não raro partilha a sorte do ruim, que faz o mal e tra
ma criminosos projetos. Sobre eles, do alto do céu lança o filho de Crono grosso 
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flagelo, a fome com a peste: perecem os homens, já não parem as mulheres, em
pobrecem os lares pelos sábios desfgnios de Zeus Olfmpico." (Os Trabalhos e os 
Dias, v. 242) 

Os Trabalhos e os Dias são, em seu conjunto, um ensinamento dirigido a 
Perses, mas também aos grandes da terra, aos jufzes responsáveis pela prática 
da justiça. Hesfodo tece a todo momento um discurso que convida a todos à justi
ça, à dfke, e o faz tendo em vista as transgressões praticadas pelos basileís e por 
seu irmão Perses. Ao tentar convencer Perses, sfmbolo de seus contemporâneos 
diante das questões da terra, das virtudes que advêm da dike e dos perigos da 
hybris, Hesfodo destaca uma série de elementos que caracterizam as relações 
polftico-jurfdicas num texto de tom religioso, entre os quais destacaremos os binô
mios: passado I Bas1leús - ordem palac1ana - o dizer JUSto; presente históri
co I aréonte Basileús - ordem polfade - lógos - nómos escritos; presente do 
texto I basileis comedores de presentes, diz sentenças tortas. (v. 262 dCkas okó
lios, v. 263 basllêes mythous e v. 264 basilêes dorophánoiJ. Nestes conjuntos é 
o terceiro binômto o caracterfstico da transgressão e como pressupomos a trans
gressão perm1te a reparação, logo, a ordem polfade se impõe na representação da 
dfke no Interior da pólis (v. 269 dfken pólis) e na união em Zeus da dfke e da thê
mis (v. 267 Diós ophthalmós). 

A proibição e a transgressão articulam-se no texto dando margem ao apare
cimento de valores comunitários em que a palavra do poeta, que recebeu das mu
sas o cetro, com autondade de rei, adverte e aconselha a todos o caminho, a me
dida, a ordem e a harmonia através da obediência aos costumes. 

A partir daf a transgressão de Perses representa a dinâmica de relações que 
envolvem o regime da terra da estrutura palaciana à estrutura polfade. Na trans
gressão de Perses, Hesfodo possibilita um modelo transitório de transformação da 
terra coletiva familiar à propriedade dvica da terra. Isto se faz à medida em que a 
perda da terra por diversas partilhas possibilita a reivindicação da terra sobre o 
princfpio de igualdade (isonomia) em detrimento do prindpio do privilégio (géras). 

NOTAS 

1) AUGRAS, Mon1que - Ouizilas e Preceitos - Transgressão, Reparação e Or
ganização Dinâmica do Mundo. pp. 53 a 86. Os pontos enumerados para 
análise da transgressão foram formulados com base no conjunto das afirma
ções do presente artigo. A autora crta entre outros 1mportantes trabalhos so
bre a noção de transgressão, o de A. K. Cohen, Transgressão e Controle, 
SP, Livraria Pioneira Editora, 1968, e o de Foucault, Préface a la Transgres
sion critique - 195/196:75/-69, 1963. 

2) FOUC~UL T, Michel- em "A verdade e as Formas Jurfdicas", analisa a tragé
dia Edipo Rei como um testemunho das práticas judiciãrias gregas. Com ba
se em suas anáJises, inserimos o aedo Hesfodo ao nfvel da enunciação da 
verdade como alguém insendo em duas dimensões de realidade: "Temos to
da a verdade, mas na for'!la prescritiva e profética que é ao mesmo tempo 
do oráculo e do adivinho. A esta verdade que de certa forma é completa, to
tal em que tudo foi dito, falta, entretanto, alguma coisa que é a dimensão do 
presente, da atualidade, da designação de alguém" (p. 29). Os aconteci
mentos em Os Trabalhos e os Dias de Hesfodo, conhecidos pela memória 
através da Inspiração das Musas, conjugam-se com um acontecimento vivi
do pelo aedo; a querela com Perses, e o arbftrio dos jufzes de sua região. 

3) VIDAL·NAQUET. Pierre- Tiempo de Dioses y Tiempo de Hombres . .. En este 
ensayo no se trata tanto de oponer tiempo cfclico a tiempo linear como de 
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mostrar quê tipo de relaciones se establecieron, de Homero a Platón, entre el 
tiempo de los dioses y el tiempo de los hombres". p. 63 - Esquematicamen
te, poderramos resumir toda a argumentação do presente artigo na 1déia bá
Sica que pretende dar conta, no pensamento grego, das relações entre o 
tempo humano, o tempo dos gestos humanos, o da mortalidade e o tempo 
divino, mrtico, dos deuses imortais. 

4) VERNANT, J. P. -Mito e Pensamento entre os gregos, p. 18. 

5) TORRANO, Jaa- Origem dos Deuses, Teogonia de Hesfodo, p. 15 

6) Ainda em fase experimental, em nossa pesquisa, visamos a utilização do Sis
tema Expert, na sua aplicação em História. Por ora, tomamos conhecimento 
das aplicações da Informática às outras áreas das ciências humanas, através 
de trabalhos sob orientação, participação ou autoria do arqueólogo Jean Claude 
Gardin. 

7) VIDAL-NAQUET, Pierre -Economia e Soctedade na Grécia Antiga, p. 59. 

8) THEML, Neyde- As Realezas em Homero. Comunicação apresentada na 2ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, Minas Gerais, 
1987. 

9) VERNANT, J. P.- Mito e Pensamento entre os gregos, pp. 278. 
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