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Resumo 

 

A justiça surge nos tempos homéricos como congregada as normas relativas à 

transgressão de certos limites de uma cultura aristocrática e ao pagamento de uma 

compensação por esta transgressão, que se constituí pela lealdade para com o chefe e 

companheiros, por um juramento de fidelidade entre amigos e inimigos. Um guerreiro 

não pensa de maneira justa, entretanto se diz que ele conhece o justo. A justiça da Ilíada 

é uma procedência, não um princípio, Ela é alcançada por um processo de negociação 

entre partes em litígios, realizada oralmente, ela é particular, não universal, quando 

ampliada exclui seus opositores. Os procedimentos justos se dão em assembleia, pois 

estamos lidando com uma sociedade pré-letrada, em que a justiça é definida como 

obrigações expressa em cada papel e no seu desempenho naquilo que é concedido por 

mérito a cada um, tanto para os homens como para os deuses. 

 

Palavras-chave: Homero; justiça divina; justiça humana. 

 

Abstract 

 

Justice emerges in homeric times as gathered the rules for transgressing certain 

boundaries of an aristocratic culture and the payment of compensation for this offense, 

which is constituted by loyalty to the boss and colleagues, by an oath of loyalty between 

friends and enemies. A warrior does not think fairly, however it is said that he knows 

the fair. Justice of the Iliad is an origin, not a principle, It is achieved through a process 

of negotiation between parties in litigation, held orally, it is particular, not universal, 

when enlarged exclude its opponents. The fair procedures occur in assembly, because 

we are dealing with a preliterate society, where justice is defined as obligations 

expressed in each paper and its performance in what is awarded on merit to each, both 

for men and for the gods. 

 

Key-words: Homer, divine justice, human justice. 
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Apresentação 

 

Na dianteira das contínuas dúvidas levantadas durante a convivência social, 

algumas questões se tornam recorrentes na absorção da atenção ou do espírito 

filosófico, suscitando incômodos tanto nos pensadores de outrora como nos de hoje, 

como no caso do estudo em tela, a justiça homérica, prenuncio de toda forma jurídica 

posterior. 

Em sua vida social, o ser cognoscente caminha em sua rota evolutiva sempre 

com uma visão direcionada para a satisfação de seus anseios, metas e valores, buscando 

a melhor forma de viver bem, de manter esse viver e de melhorar cada vez mais sua 

convivência social. Por isso indaga: Como melhorar a vida? Como ser feliz?  Como 

viver de forma boa e justa?  Como buscar meios para melhorar a vida familiar e social? 

Tais questionamentos inquietaram e inquietam o ser cognoscente desde os primórdios 

de sua vida social. Por isso, as dúvidas que eclodiram a partir das diretrizes do justo e 

do injusto constituem o reflexo das inquietações primordiais que se impuseram ao 

homem em torno de sua própria natureza.  O homem atônito diante do desconhecido foi 

considerado por Platão e Aristóteles como sinônimo de thaumázein, ou seja, uma ação 

de “ver com admiração, admirar-se”, fonte de todo conhecimento filosófico-racional. O 

homem, admirado com os questionamentos e problemas ao seu redor, reflete acerca da 

grandiosidade de sua existência, prolongando tais questionamentos para as gerações 

sucessivas.  

 É neste entendimento que se pretende seguir a realidade homérica, isto é, através 

de detida e organizada análise da Ilíada, para que da universalidade das questões que se 

destacam da problemática da justiça, possam ser realçadas aquelas que parecem 

especificamente trazer a compreensão do tema investigado, a justiça. A proposta que se 

enceta importa também em que sejam repensados os próprios pilares sobre os quais se 

constroem tanto a Filosofia, Ética e a Filosofia do Direito. O estudo da justiça no âmbito 

da epopeia homérica é de grande relevância para o conhecimento da complexa 

dimensão da formação do corpo teórico filosófico ao longo da história. Os tópicos 

inquietantes se debruçam em torno dos aspectos ético, social, político, religioso e 

jurídico, tal como aparecem na Ilíada, sobretudo em torno das questões relacionadas à 



6 
 

lei e às suas funções, ao governo das leis divinas e das humanas, ao justo em sentido 

absoluto, ao jurídico em sua relação com o justo, ao ético, ao équo, ao virtuoso, ao 

naturalmente justo e ao positivamente justo, dentre outras. 

 A opção pelo estudo do legado homérico justifica-se na medida em que ele é 

representante de todo labor cultural de uma civilização, a grega. A intelecção da 

abordagem da justiça pressupõe um olhar de conjunto da consciência construída durante 

os vários séculos de evolução da identidade grega, assim como implica um 

aprofundamento de pontos outros da epopeia homérica, que se correlacionam direta ou 

indiretamente, participando para a formação de uma rede coerente de elementos que 

compõem a justiça na Ilíada. Os temas acerca da justiça e da sua estrutura político-

social podem ser validamente discutidos hoje, tanto quanto o eram no passado.    

 A Ilíada é considerada um marco da literatura no ocidente. O título se origina de 

Ílion, palavra grega que se refere à cidade de Troia. O poema está dividido em 24 

cantos, em que o poeta narra os episódios situados no nono ano da guerra entre gregos e 

troianos. A batalha inicia quando Helena, esposa do rei de Esparta Menelau, é raptada 

por Páris, príncipe de Troia, isso também desencadeia um duelo entre deuses e 

humanos. A obra escrita entre os séculos IX-VIII se focaliza na ira do guerreiro Aquiles, 

no seu desentendimento com Agamémnone, comandante das tropas gregas, e no seu 

combate com Heitor, herói troiano, resultando em mortes, intrigas e paixões. No romper 

aos limiares do tempo, a Ilíada surge como um registro fidedigno da época arcaica 

grega que chegou até nós, sendo considerada como uma obra indispensável para a 

compreensão do processo de transição de uma cultura mítico-poética, baseada na 

oralidade e memorização, para uma cultura filosófica, em que o letramento ressalta a 

racionalização de toda a realidade, inclusive a divina. Em uma linguagem mítica 

predominam os elementos concretos e figurativos, enquanto em uma linguagem 

filosófica os seus caracteres são conceituais e abstratos. Por isso, faz-se necessário 

compreender os elementos presentes na Ilíada que possibilitaram compreender a 

posterior transição para o pensamento racional. A partir do trabalho reflexivo da obra 

homérica procuraremos compreender os usos e os costumes em torno do justo e do 

injusto no período arcaico, buscando esboçar a concepção de justiça em sua origem, e 

de que forma ela influenciou a concepção de justiça desenvolvida pelos filósofos. 
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A problemática da justiça entre os gregos 

 

Os helenos
1
 são admirados pela excelência que alcançaram no cultivo das mais 

típicas manifestações humanas, sobretudo as relacionadas ao belo (kalós) e ao bom 

(agathón), originando a expressão kalokagathía, símbolo de tudo o que se relaciona no 

homem a medida, ao equilíbrio, a simetria e a harmonia em sentido amplo, seja 

psíquico-somático ou psicossocial. Eles estabeleceram uma tradição multifacetada, de 

importância cultural para o Ocidente, capaz de mostrar quais as qualidades humanas que 

foram consideradas como os paradigmas de valoração do homem arcaico. 

Na Ilíada, Homero coloca como tema central do Canto I a ira de Aquiles, em 

decorrência de sua insatisfação com as atitudes de Agamémnone, comandante-chefe das 

tropas gregas. Aquiles constitui um modelo de herói épico, porque escolheu uma vida 

gloriosa e cheia de fama, porém curta, ao invés de uma vida longa e sem glória. Em 

todas as suas formas de expressão, épicas, trágicas, históricas e filosóficas, os gregos 

buscaram o que existe de melhor no homem, no que tange a sua mais elevada virtude ou 

excelência (areté), sobretudo em sua ação prática. Toda contemplação de um fenômeno 

social para um grego se direciona para uma melhor prática, por isso pensar a justiça em 

Homero é direcioná-la para a mais elevada excelência prática dos seus agentes sociais.   

O resultado desta multifacetada sociedade permitiu o aperfeiçoamento do 

espírito racional e a maturação do homem enquanto ser pensante, possibilitando a 

criação de uma realidade enquanto fenômeno de troca contínua, e em ligação com o 

próprio envolver da razão. Sobre o legado que os gregos deram ao Ocidente, John 

Gilissen (1986, p. 73) observa que: 

Os gregos foram, porém, os grandes pensadores políticos e filosóficos da antiguidade. 

Foram os primeiros a elaborar uma ciência política; e, na prática, instauraram, em 

algumas das suas cidades, regimes políticos que serviram de modelo às civilizações 

ocidentais. 

 

 Desse modo, a crítica que busca respaldo na hipótese de que os gregos deixaram 

de mão o raciocínio prático e a realização fática carece de apoio firme daquilo que, 

                                                           
1
 A palavra grega helenos vem do substantivo hellenismos, que deriva do verbo hellenizo “falar grego”, 

considerado originalmente como o uso correto da língua grega. Depois o termo passou a ser usado para 

diferenciar a cultura grega de outras culturas. (JAEGER, 1961, p. 17). 
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mesmo pelo senso comum, é altamente inteligível pelos mesmos, se percebendo 

insustentável.  

A concepção de direito entre os gregos, antes de ser um dado objetivo, 

fundamentado na realidade pela prática forense e dos institutos jurídicos, em debates e 

sentenças nos tribunais, emergiu na prática social em assembleias destinadas a solução 

de impasses e conflitos de interesses entre um ou mais grupos, bem como as alternativas 

encontradas para resolver tais impasses, sendo utilizadas posteriormente como 

parâmetros de orientação para solução de outros conflitos da mesma natureza. 

 Se construirmos um breve histórico da construção da identidade grega, teremos 

nos códices homéricos o seu pilar que ressoará nos séculos posteriores em toda a 

Hélade. O denominado período homérico, situado entre os séculos IX a VIII a. C., 

constitui um fértil campo de estudo, porque mostra como se organizavam as sociedades 

no período arcaico, quais seus ideais, valores e costumes. A poesia homérica permite 

traçar um paralelo com as mudanças observadas posteriormente (séculos VII a VI a. C.), 

em que a poesia, não raras vezes, mostrou como o espírito grego desenvolveu o seu 

sentido de justiça. No século subsequente (século V a. C.), em plena efervescência 

política, a retórica ganhou espaço social, sobretudo nas questões políticas e jurídicas. 

No século IV a. C., a filosofia questionava as problemáticas que envolviam a educação 

social grega, procurando compreender as normas e princípios legados pelas gerações 

precedentes, bem como as causas da regeneração da polis (cidade-estado). (GILISSEN, 

1986, p. 75). 

 

O contexto da tradição oral grega 

 Compreender a justiça em Homero é adentrar no processo de formação e 

transformação da mentalidade grega. Platão, n’A República (X. 607b), questiona a ação 

dos poetas no processo educacional em uma cidade ideal, propondo repensar a função 

que eles exerciam na cultural, em particular Homero e Hesíodo: 

Valha isto, continuei, como justificativa, na  

oportunidade em que voltamos a tratar da poesia, por a  

termos banido de nossa cidade, visto ser ela o que é, a  

razão nos obrigou a assim proceder. 
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Antes de Platão predominava um sofisticado mecanismo de preservação e 

transmissão de conhecimentos, em que os aedos e rapsodos eram os interpretes das 

Musas. Com o gradual advento da escrita as palavras transpõem as fronteiras dos poetas 

e passam a fazer parte de um contexto social maior, exigindo a adoção de outra forma 

de transmissão educacional. No diálogo A República Platão examina a função 

educacional dos poetas no processo de transmissão da justiça nos primórdios da cultura 

grega, principalmente na concepção de guia prático por excelência da justiça. O diálogo 

examina e confronta diversas concepções em torno da justiça, procurando traçar um 

perfil da justiça grega em sua estreita relação com a educação filosófica. 

Eric Havelock (1996, p. 18) observa que a censura platônica aos poetas não 

repousa propriamente no valor da poesia, mas na instrução que o conteúdo dos poetas 

deveria fornecer aos gregos, sobretudo em uma época em que predominava a 

problemática entre a oralidade e a literacia. A observação de Platão de que Homero 

congrega uma diversidade de assuntos de interesse dos gregos impulsiona ao 

questionamento do papel que a poesia desempenhava no processo de preservação da 

tradição grega, inicialmente por meio da oralidade, depois da ação memorizada. Sobre 

os temas da poesia homérica, Platão observa que: “[...] Homero se abalança: guerra, 

tática militar, administração de cidades, educação do homem”. (PLATÃO, A 

República, X, 599 c8-9). 

Platão pertence em uma época em que a escrita parece conviver ainda com os 

efeitos da oralidade, por isso o seu interesse pelos poetas e pelo teor de suas poesias. Ao 

questionamento platônico, acrescentamos a questão: o que é a justiça no contexto de 

uma educação oral e poética?  

Para responder tal indagação, é preciso analisar a função ético-social dos gregos 

no período arcaico. A justiça de Homero é colocada num contexto de transição da 

instrução oral para a escrita. Entender a justiça arcaica em uma perspectiva filosófica é 

se mover para dentro da epopeia homérica, abandonar uma justiça formulada numa 

escrita, num domínio exclusivo da lógica e da ética, e considerar uma justiça oralmente 

dirigida. Havelock (1978, p. 02) observa que a concepção de justiça em Homero é: “[...] 

Fruto de mudança na comunicação, do ouvir para os olhos, da escuta para a escrita, 

do relembrar para o ler.”  
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 Outro aspecto da oralidade é a repetição, ela é sempre colocada como crítica 

significante na construção estética da Ilíada, e como foco de interesse para quem estuda 

a epopeia. A repetição literária era uma técnica usada para executar uma tarefa com 

efetividade, sobretudo na memorização de narrativas longas. Havelock (1996, p. 23) 

observa que a Ilíada e a Odisseia eram: 

[...] composições de oralidade primaria, isto é, a sua existência e forma 

textual representavam uma restituição fidedigna de leis puramente acústicas 

da composição, na medida em que estas regulavam não só o estilo, como 

também o conteúdo. 

 

Os poemas homéricos adotam como estilo o canto, por isso são chamados 

cânticos homéricos. Homero celebra a bravura do herói grego diante de ouvintes 

atentos, interessados em conhecer sua herança cultural. Os próprios gregos 

consideravam Homero e Hesíodo como educadores, embora reconhecessem abordagens 

distintas: Hesíodo enfatizava o campo e a agricultura; e Homero as relações em torno da 

guerra, dos rituais religiosos, da sabedoria oracular, do direcionamento ético, das 

práticas médicas, dentre outros. Sobre o assunto, Heinrich Adam Bunse (1974, p. 11) 

observa que: 

Homero foi, na Grécia, objeto de profunda reverência; os poemas homéricos 

tornaram-se fonte de cultura geral e eram constantemente citados. Com 

inteira justiça, Homero pode ser chamado de mestre da Grécia, pois seus 

poemas formaram a base da teologia grega, representavam os documentos 

mais antigos da história da Hélade, forneciam o teor da formação da 

juventude, continham os germes de posteriores obras poéticas, estimulavam 

as produções artísticas.     

 

Na epopeia homérica a virtude do herói homérico é afirmada como um conjunto 

de obrigações impostas por um correspondente conjunto de relações sociais, em que as 

suas regras gerais de comportamento são consideradas como modelo de conduta a ser 

seguido, como mostra os versos abaixo da Ilíada. (HOMERO, XII, vv. 322-328):  

[...] Ah, caro amigo, se, acaso, escapando da guerra terrível, 

Livres ficássemos sempre da triste velhice e da morte, 

Não verias, por certo, a lutar na dianteira dos nossos, 

Nem te faria ingressar nas batalhas que aos homens dão glória. 

Mas, ao invés disso, cercados estamos por muitos perigos 

E pela morte, da qual escapar ninguém pode ou eximir-se. 

Vamos, portanto, a dar gloria a qualquer, ou de alguém recebê-la.   
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Os versos acima expõem uma das muitas cenas de batalha que aparecem na 

Ilíada. Na cena Sarpédone é atingido por um dardo certeiro, e mesmo ferido profere um 

discurso imperativo ao seu companheiro de batalha Glauco, destacando a busca pela 

glória como guia de todo guerreiro, que prefere uma vida curta e gloriosa, a uma vida 

longa e sem glória. Para o guerreiro, o mais importante é conduzir a vida por códigos de 

conduta rígidos, calcados no confronto corpo a corpo de seus agentes.      

É de praxe os especialistas colocarem a Ilíada em uma época anterior a outra 

obra do aedo, a Odisseia, que retrata uma época posterior da evolução social grega. 

(JAEGER, 1995, p. 37). A Ilíada coloca o leitor no ambiente de guerra, tal como devia 

ser nos primórdios da organização social grega, em que predominava o espírito da 

excelência heroica, baseada na areté, ideal presente em todos os heróis antigos. O 

poema homérico mostra as tradições da aristocracia de seu tempo, a organização social 

dos grupos, o ideal de coragem ligada à nobreza, à luta e à vitória, formando o sentido 

amplo de kalós, como beleza física e psíquica. (JAEGER, 1995, p. 24). É neste contexto 

que analisaremos a concepção de justiça ilustrada por Homero na Ilíada. 

Mas como uma sociedade conseguiu subsistir por um longo período de tempo 

sem o beneficio da documentação? Como pode a arquitetura e a arte ter sobrevivido 

numa civilização pré-letrada? Isso pode ser explicada numa educação oralmente 

transmitida entre o mestre e o aprendiz, entre pai e filho. Essa colocação é pertinente ao 

problema da organização política e social grega em sua origem. 

A declaração total de uma cultura oral baseia-se em uma memorização rítmica, 

baseada em uma ação de armazenagem e de controle sobre o comportamento de quem 

transmite os conhecimentos do grupo. Tal mecanismo requer que o discurso declarado 

tenha estabilidade, assim a declaração pode sobreviver sem as arbitrárias alterações ou 

mesmo memorização defeituosa. Na Ilíada, o uso do epíteto se configura como um 

recurso de memorização rítmica, em que uma palavra, expressão ou frase dão ênfase ao 

que o poeta expõe em seus versos. No verso 311, o poeta expõe que: “O mando o sagas 

Odisseu ele entrega [...]”. O recurso do epíteto “sagas” anterior ao substantivo 

“Odisseu” possui a função de avivar a memória e dar movimento ao ritmo cantado. 

Outro aspecto a ser observado é a forma como as palavras são conectadas nas 

declarações orais, em que precisam ser arranjadas em uma sequência rítmica de palavras 

e sons. 
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No processo de memorização, o poeta precisa aprender a ordenar as palavras e 

os sons, conforme os códigos da língua, criando, se necessário, alguns artifícios que 

possibilitem selecionar os sons e assim separar os que não fazem sentido, concedendo 

musicalidade aos atos de falar e ouvir. A repetição rítmica de sons fornece um conjunto 

de padrões que são ajustados na pronuncia, e uma vez colocados, permanecem imune as 

arbitrárias mudanças ou recordações imperfeitas, não podendo ser alterados devido a 

sua ordem rígida. 

O estilo rítmico envolve uma ordem de memorização, em que a rítmica adota a 

métrica como principio de composição. Num nível acústico, a métrica escrita pode ser 

construída por assonância
2
, aliteração

3
 e semelhança, podendo ser generalizado por 

paralelismo, antíteses e quiasmas
4
. No entanto em uma tradição oral, o herói expressa 

em palavras sua relação com o divino, pois ao invés de dizer “eu tenho ira”, ele expressa 

“a ira me tem”, denotando o quanto a “ira” se faz presente entre os homens, como no 

Canto IX, verso 257: “[...] A Ira, fautora, de males, de te sempre afasta.” No trecho, a 

ira não constitui uma noção conceitual, ela é concreta e relativa a possibilidade de 

interferência em qualquer empreendimento humano. 

 A memorização vai gradualmente perdendo sua função com o avanço do 

letramento, e a documentação passa a suprir os anteriores recursos mnemônicos. Por 

muitos séculos os poetas transmitiram o legado cultural de seus antepassados, com o 

advento da escrita eles não perderam totalmente sua função, alguns deles diversificaram 

sua forma de transmissão, permanecendo numa fronteira evolutiva entre a oralidade e a 

literatura documentada de uma cultura inteiramente prosaica. Os poetas se tornaram 

especialistas em transmitir informações às gerações posteriores. Poetas como Homero 

constituíam autoridades de informação armazenada, pois eles dominavam a 

interpretação do sagrado ao grupo, sendo constantemente requeridos nas participações 

das audiências sociais, como garantia segura de uma ação justa.  

Os programas de educação grega se constituíram na sociedade como um todo, 

havia uma concordância entre a população e seus especialistas que transmitiam a 

                                                           
2
 Semelhança de sons; aproximação fonética entre as vogais tônicas de duas ou mais palavras; 

concordância, acordo. 
3
 Figura que consiste no emprego sucessivo de fonemas consonantais idênticos numa frase, como: 

zunindo as asas azuis. 
4
  Construção anômala resultante de construções normais, também denominadas contaminação sintática e 

cruzamento sintático. 
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continuidade da doutrina. Existe uma passagem na Ilíada que possibilita depreender 

como era estruturada a transmissão do conhecimento ao grupo. (HOMERO, 22, vv. 

490-499): 

O dia cruel da orfandade os amigos afasta da criança. 

Baixa a cabeça vai sempre, de pranto inundadas as faces; 

Pela miséria levado, procura do pai os amigos, 

Puxa a este o manto, implorar; do outro a túnica fina sacode. 

O mais piedoso, talvez, abalado, lhe dê um copinho, 

Que, se lhe chega até os lábios, não desce a molhar a garganta. 

Menosprezando-o, o escorraçam dos gratos festins os meninos 

A quem os pais ainda amparam, e o cobrem de graves insultos; 

“sai-te, importuno, teu pai não se assenta nos nossos banquetes!” 

E para a mãe, triste e viúva, a chorar, voltará Astianacte. 
 

Na cena acima, Andrômaca, esposa de Heitor, junto ao filho, lamenta a morte do 

marido, pois antecipa que paideia não ocorrerá mais entre pai e filho. Tal fato constitui 

uma tragédia para o homem arcaico, que sem educação não será considerado um 

homem nobre, e nem poderá permanecer no mesmo ambiente dos homens elevados.  

Essa característica pode ser considerada como uma releitura da cultura minóico-

micênica, que precedeu o helenismo, e onde a cidade-estado, instituição peculiar dos 

gregos, tem sua origem. A língua grega também tem sua origem nessa época. As duas 

características parecem repousar no senso de identidade helênica, mesmo depois da 

divisão da língua em dialetos e a tendência das cidades-estados em combater uma com a 

outra. O senso de identidade repousa na identificação comum de seus deuses, na 

observação de seus rituais e costumes, na aceitação dos mesmos mitos, em que os 

bárbaros ficavam fora dos signos próprios do helenismo. Os gregos utilizavam duas 

palavras para definir sua relação com o outro: nómos (norma ou lei) e ethos (usos e 

costumes de um povo). 

Walter Barkert (1993, p. 56-59) menciona uma cultura na idade do bronze, cujo 

reflexo abrangeu e cunhou quase toda a Grécia antiga, e que se supunha ser homérica. 

Ele observa que essa cultura teria se desenvolvido sem o contato com o Egito e com a 

Ásia oriental por volta de 2.000 a. C., caracterizada pela existência de um grande 

palácio real, sob a égide de um príncipe guerreiro. Em torno do palácio ocorria toda a 

administração econômica e política, assim como o comércio, o artesanato, a arte e 

principalmente a escrita. O autor situa essa cultura como a precursora da língua e dos 

costumes gregos. 
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Concepção de justiça em uma língua pré-letrada 

Os helenistas costumam situar Homero e suas obras em um momento de 

transição da oralidade para a escrita (SCHÜLER, 2004, p. 118). O próprio Homero em 

alguns trechos parece ilustrar tal transição cultural, como pode ser visto em uma 

passagem da Ilíada, em que Homero pede inspiração das Musas para poder trazer ao 

presente o relato do passado épico dos heróis de grande fama: “[...] nós nada vimos; 

somente da fama tivemos notícia”. (HOMERO, II, v. 486). O que Homero relata na 

Ilíada é um mundo anterior ao que ele está vivendo, isso leva a depreender a existência 

de dois mundos em estreita conexão nos escritos homéricos. Na Ilíada Homero invoca 

as deusas musas mesmo pelo intermédio da escrita, para que elas atuem como 

testemunhas, com respeito e consideração a palavra proferida no início do poema: 

“Canta-me a cólera – ó deusa! – funesta de Aquiles pelida [...]”. (HOMERO, I, v. 1).  

Homero inicia seus poemas invocando as deusas Musas, como uma forma de 

experiência com o mundo, em que palavra cantada própria das Musas concede 

credibilidade a palavra escrita. Isso confirma que Homero se situa em um tempo de 

transição, em que coexiste a oralidade e a escrita. É nessa transição oralidade-escrita 

que a justiça homérica deve ser analisada. 

Os poemas homéricos cobrem o nómos e o ethos do helenismo em sua fase 

inicial, assim como o estilo de vida e suas propriedades, apropriados a uma sociedade a 

que os poemas são endereçados. A Ilíada se reporta ao aspecto social e pessoal, como 

também as práticas éticas. Os gregos tinham um símbolo regulador para gerenciar todo 

esse aspecto, e que vai adquirir grande peso na vida grega depois de Homero. A palavra 

grega díke funciona como um protótipo do que se poderia chamar justiça. A Ilíada 

parece um didática indireta que caminha para o efeito de uma ilustração e 

implementação da díke como principio regulativo de legalidade. Pensar a díke homérica 

conceitualmente e como principio regulador é um erro. A forma como derivou 

posteriormente a díke em sua forma alongada dikaiosýne mostra o processo de evolução 

de uma concepção prática para uma conceituação, cerne da ética e da política grega. A 

díke se introduz acidentalmente na narrativa épica. Havelock (1978, p. 14) menciona 

que a justiça é colocada na epopeia homérica como um fragmento, possibiltando 

descrever o que a justiça faz ou como ela é conduzida, não o que ela é, sendo a sua 
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definição impossível em tal época. Foi somente com Hesíodo que houve uma conversão 

em um tópico formal de discurso, pois nos textos homéricos a justiça era lançada 

acidentalmente. 

Outros autores, no intermédio entre Hesíodo e Platão, se utilizaram da justiça 

simbolicamente, embora ainda não conceitualmente, suas menções e seus propósitos no 

discurso permanecem poéticos. Mas é Platão primeiramente, depois de Hesíodo, quem 

colocou em evidência o problema da justiça como um tópico filosófico, convertendo 

conceitualmente e fazendo da justiça um principio normativo. Platão escreveu com o 

tempo o termo dikaiosýne, que substituiu o termo díke. Havelock mostra que Platão 

iniciou uma forma didática de discurso dirigida para filósofos, mas o processo de 

evolução da justiça só se daria quando a civilização grega fosse totalmente letrada, 

abandonando toda a tradição oral. (HAVELOCK, 1978, p. 14). 

Assim pode-se inferir que Homero participava de um momento de transição da 

língua grega - da oralidade para escrita -, em que predominava uma concepção 

fragmentada da justiça. Platão conceituou seus métodos, assim como estabeleceu 

procedimentos e atitudes da tradição grega, onde a mesma é encontrada nos escritos 

homéricos. Platão comete uma “petição de principio”, ao expulsar os poetas dos 

códices educacionais gregos, pois em sua caracterização da justiça (dikaiosýne) ele 

expõe implicitamente todas as características homéricas de díke. 
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αηνζύλε
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Ética
5
 na Ilíada de Homero  

 Em uma cultura pré-letrada, o processo de armazenagem de seus valores, 

sistemas e mecanismos de organização, mesmo que limitada, se torna crucial para a sua 

preservação. Os meios de existência de uma cultura pré-letrada se diferenciam 

agudamente de uma letrada. Se desejarmos investigar a cultura grega em seu aparato de 

leis, governo e religião, precisaremos direcionar o foco de interesses para a Ilíada, 

considerada como testemunho dessa transição e formação da identidade grega. Ao 

analisar o processo de uma cultura para outra, Havelock (1978, p. 15) inferiu que a 

transmissão de uma habilidade em uma determinada cultura requer compreensão da 

identidade de tal cultura, com o conhecimento do seu “letramento”, ou seja, tudo aquilo 

que identifica a cultura como tal, como valores, sistema linguístico e forma 

organizacional. Uma habilidade para ser transmitida e mantida como uma identidade 

cultural exige, mesmo que limitada, uma existência de algum letramento.  

 Para analisarmos a formação cultural grega, nada melhor do que direcionarmos 

nosso olhar aos registros que a caracterizam, pois eles preservam o que há de mais rico 

em uma sociedade. No caso dos gregos arcaicos a Ilíada constitui uma importante fonte 

de informações culturais. As declarações contidas nos 24 cantos da Ilíada constituem 

um importante registro dos caracteres de estabilidade e se tornam fidedignos materiais 

de investigação cultural. Eles não podem ser modificados sem mudar ou mesmo 

substituir esses documentos. A Ilíada é um registro épico que preserva a informação 

verbal, expressão de um idioma próprio de uma nação, a grega, onde seus semelhantes 

se reconheçam como pátria e que se diferenciam de outras nações. Documentos como a 

Ilíada criam elementos de fixidez que proíbem alterar as palavras, assim como a ordem 

em que as palavras são colocadas 

Todo conteúdo declarado tanto escrito quanto oral apresenta uma fórmula, um 

princípio, uma concepção de verdade, uma tese, uma forma de vida; e um conjunto de 

meios aos quais são completadas como status de permanente e preservada linguagem, 

essas regras são submetidas para o controle de uma sociedade. A documentação se torna 

base para muitas culturas, se essa mesma for destruída há uma regressão ou em casos 

                                                           
5
 A ética é aqui entendida como normas de conduta. A ética homérica não reconhece princípios de 

conduta, mas procedimentos comportamentais que procuram a total estabilidade.  
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extremos sua extinção. As leis e religião, bem como os seus documentos se colocam 

nessa realidade. 

O código linguístico apresenta uma fixidez e ordem, que podem ser vista nas 

convenções e indicadas nas distinções entre as várias partes que formam o discurso e 

sua função: primeiro, um sujeito normalmente precede um predicado e um predicado se 

atribui ao sujeito, mas este gênero de ordem é somente formal e analítica, se referindo 

somente as propriedades abstratas da palavra; segundo, a gramática e seu elemento 

antropológico requer uma combinação de palavras que faça sentido e esteja de acordo 

com a comum experiência linguística do grupo. Assim, a linguística convencionou 

excluir da normativa algumas declarações como: “o homem morde o cachorro”, e se 

pronunciadas violam o senso comum, pois refletem deliberadamente o contrário do que 

é preconizado pelo grupo. (HAVELOCK, 1978).  

Semelhantes elementos antropológicos na organização das palavras se estendem 

para a linguagem com a qual os membros do grupo descrevem suas relações e seus 

comportamentos em direção mútua. O som linguístico de vocábulos como “amigo” e 

“inimigo” são habitualmente emparelhados com outros sons respectivamente 

apropriados a cada um, como “amor” versus “ódio” ou “querido” versus “hostil”. Com 

exceção destes gêneros de pares, palavras de uma dada linguagem quando pronunciada 

podem automaticamente identificar não somente várias pessoas, mas também o 

relacionamento na qual elas normalmente se envolvem. Esse comportamento é regulado 

de geração em geração, são expostos em palavras a qual quando pronunciadas 

identificam o relacionamento entre os membros do grupo, e tendem a conservar os usos 

e costumes de um povo ao qual o relacionamento requer. A palavra “pai” vai denotar 

um personagem responsável e modelo para com o outro personagem, o seu “filho”. 

Estas expectativas vão ser refletidas em síntese na qual as palavras são regulamente 

empregadas, e semelhantes expectativas constituem um corpo de informações 

continuamente aproveitáveis para reuso por sucessivas gerações. As pessoas não 

somente conhecem sua própria língua, elas sabem como usá-la.  

No Canto I da Ilíada temos uma cena que configura o que foi dito. Depois do 

desentendimento entre Agamémnone e Aquiles, que irado puxa sua espada ele é contido 

pela deusa olímpica Atena. Neste momento, Nestor, conselheiro dos aqueus, intervém 
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com palavras sensatas, que são acolhidas e integralmente executadas pelo herói, por 

reconhecer que sua sensatez deriva-se da experiência, como pode ser visto abaixo:  

[...] gerações duas de seres de curta existência já vira  

desaparecer que com ele nasceram no solo arenoso  

da sacra pilo; qual rei, na terceira, ora o mando exercia.  

Cheio de bons pensamentos, lhe disse, arengando o seguinte. 

(HOMERO, I, vv. 250-253). 
 

Na narração feita por Homero, Nestor detém em sua vida longa todo um 

conjunto de códigos comportamentais de gerações passadas, que se acumularam em sua 

vida. Nestor é um típico agente social, que tem em sua vida todo o sinal de uma cultura 

de armazenagem, carregando em sua existência toda uma diversidade cultural. No 

Canto I (vv. 260-266), Nestor comenta que:  

[...] já convivi, noutros tempos, com mais vigorosos guerreiros  

do que vós ambos; no entanto, nenhum inferior me julgava. 

 Não, nunca vi, nem presumo que possa ainda ver algum dia,  

homens de porte de Driante, pastor de guerreiros, Pirítoo,  

o grande exádio, ceneu, e o que aos deuses é igual a Polifemo,  

e ainda Teseu, que de Egeu descendia, de formas divinas.  
  

No trecho acima, Nestor narra as suas interrelações passadas e compara o 

comportamento valoroso de alguns homens que caracterizam o reconhecimento entre 

seus semelhantes. Ele imprime em sua longa existência um acúmulo de caracteres 

culturais passados de geração a geração e que se configura em sua posição de 

conselheiro, sobretudo, nos seus gestos de falar e agir. Para ele, este conjunto de 

informações armazenadas expressa automaticamente o comportamento de sua época, 

exercendo influência em um nível determinado da consciência, em que não é preciso 

pensar muito, por isso, os conselhos do velho Nestor são rapidamente compreendidos e 

acatados pelos seus companheiros de batalha, pois eles aprenderam a codificar tais 

elementos linguísticos que fazem parte da convivência comum entre eles, como pode 

ser visto no Canto I da Ilíada (vv. 285-6): “[...] o poderoso Agamémnone disse o 

seguinte, em resposta: todas as tuas palavras, ancião, foram ditas com senso”. As 

palavras de Nestor são subitamente compreendidas por Agamémnone, porque fazem 

parte de um mesmo ethos.  

As duas inferências mencionadas acima coincidem com a emergência de um 

corpo de leis, oral e escrita, que são promulgadas por reis, que atuam também como 
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juízes em diferentes assembleias, locais em que a obediência é requerida pelos membros 

do grupo e mantida por determinadas penalidades. Essas regras explicitam declarações 

do que deve e não deve ser feito, garantindo com isso a fundação do corpo social, 

conforme tradução de Carlos Alberto Nunes do Canto I da Ilíada (vv. 2-4): “[...] causa 

que foi de os Aquivos sofrerem trabalhos sem conta e de baixarem para o Hades as 

almas de Heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados 

[...]”. O termo que ele traduz por “esclarecidos” em grego é εξωωλ, considerado típico 

da língua grega. Esse termo tem vários significados: se refere ao guerreiro; ao mesmo 

grupo de iguais que atuam militarmente; ao conjunto de títulos patrióticos atribuídos aos 

guerreiros; uma forma de tratamento entre os guerreiros; a valorização do guerreiro em 

relação ao homem comum; e uma forma de se direcionar a outro guerreiro. 

(CUNLIFFE, 1963, p. 183). Com isso, podemos deduzir que o guerreiro homérico é um 

homem renomado em sua sociedade, que se diferencia dos homens comuns, por 

pertencer a um grupo étnico, em que os seus membros se auto-reconhecem como 

homens elevados e ilustres, que atuavam sobre os homens comuns e que provavelmente 

promulgavam o que dever ou não ser feito.            

Como anteriormente citado, os gregos tinham duas palavras para definir essas 

qualidades sociais: nómos e ethos. Elas servem para descrever o conjunto de 

conhecimentos, acerca dos costumes e leis, apreendidas na forma de um corpo de 

máximas ou provérbios, a qual descrevem as propriedades dos comportamentos ambos 

pessoais e sociais. Elas estão relacionadas às atividades humanas, como por exemplo, 

sendo a agricultura o nómos adotado e a forma como a praticam em determinada região 

o ethos. Elas representam a comum consciência do grupo, o senso do que é considerado 

como ajustado, digno e decente. Elas refletem as usuais propriedades da sociedade, 

onde as decisões do corpo governamental se estruturam a partir da armazenagem da 

historia do grupo.  

Na Ilíada aparece o ethos de nobres guerreiros, como pode ser visto no trecho do 

Canto I, quando Aquiles enquanto nobre basileu convoca uma assembleia (v 54): “[...] 

mas, no seguinte, chamou todo o povo para a ágora, Aquiles.” Na cena a praça pública 

é o local onde os nobres guerreiros se reúnem para deliberar assuntos políticos e bélicos, 

situação em que a figura do cetro se coloca como insígnia de reis e comandantes, como 

expressão de autoridade e poder. Quem detém o cetro em suas mãos, tem a autoridade 

da palavra, como ilustra a cena do Canto I (vv. 246-247): “[...] o cetro, Aquiles, depois 
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de falar, adornado com cravos de ouro, atirou contra o solo, indo, após, novamente 

assentar-se”. Outra característica desse espaço público é a figura do ánax, como mostra 

o Canto I (vv. 6-7): “[...] desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram 

cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino.”. O que é traduzido 

por “senhor de guerreiros” em grego é άλαμ, que significa um rei principal entre outros 

reis do mesmo ethos. Por isso Agamémnone é o rei por excelência, e é dele o comando 

supremo dos gregos na guerra contra Troia, a quem os basileus
6
 devem respeito ao seu 

líder, para assim manter a ordem do cosmos, conforme visto nessa cena do Canto II (vv. 

85): “[...] obedientes ao filho de Atreu, os demais reis cetrados.” As cenas da epopeia 

assinalam como se constitui o ambiente entre os nobres e como eles se comportavam 

entre si.  

Algumas sociedades, como a grega, expressam o desejo de preservar sua própria 

história, utilizando os recursos disponíveis da época. As epopeias homéricas (Ilíada e 

odisseia), assim como outras tantas obras gregas posteriores, dão forma aos feitos 

heroicos de seus antepassados, considerados como primeiros modelos de uma ação 

valorosa e justa. Obras como a Ilíada constituem a base para a construção psicológica 

de uma sociedade, expressão de uma a necessidade de defender e preservar a identidade 

do grupo cultural, bem como relata o ambiente em que os seus heróis viveram. Werner 

Jaeger (1961, p. 64-65), observou que durante muito tempo, Homero foi e ainda é 

sinônimo de paideia, como pode ser visto nas obras gregas posteriores, em que o ensino 

se iniciava com Homero e adentrava nos diálogos Platão, incentivados a serem lidos e 

explicados.  

Geralmente, um grupo procura conecta-se com o seu passado, considerados por 

eles como permanente, como é o caso das histórias oralmente passadas: as vitorias sobre 

outros grupos; os feitos de valor, sua ousadia, seus códigos de conduta considerados 

justos e bons, etc. Essas histórias conectam o grupo, tanto com os seus ancestrais, 

quanto com os seus deuses, considerados como os paradigmas de tudo o que existe no 

cosmos, na physis e na pólis. Em linhas gerais, somos inclinados a chamar semelhante 

preservação de uma espécie de épica nacional, mas essa função épica são mais gerais do 

                                                           
6
 Em uma cultura micênica os basileus ou pa-si-reu são membros de uma aristocracia militar, a qual 

viveriam em órbita de um rei soberano. Dentro da epopeia homérica os basileus sãos os muitos reis que 

Agamémnone (ánax) comanda na guerra de Troia. (MOSSÉ, 1989, p. 26).    
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que essas que foram declaradas. Nesse sentido, as epopeias homéricas constituem a 

forma como o grego percebia a construção de sua identidade cultural.  

Um termo chave para compreender a cultura grega é Paidéia, por expressar a 

educação, o cultivo das crianças, a instrução e a cultura. Em sua forma verbal, paideúo 

apresenta um amplo campo de significados, como: educar uma criança (paîs, paidós), 

instruir, formar, dar formação, dar educação, ensinar os valores, os ofícios, as técnicas, 

transmitir ideias e valores para formar o espírito e o caráter, ou seja, formar para um 

gênero de vida. (CHAUÍ, 1994, p. 356). Com isso, podemos deduzir que os escritos 

homéricos denotam um leque cultural gigantesco, transmitido de geração para geração 

através de pai para filho, e assim sucessivamente. Isso significa que toda essa paidéia 

grega não pode ser desvinculada do aspecto religioso, pois no grego arcaico, não há 

separação.  

Todo o conhecimento armazenado inicialmente na forma de sabedoria oral, com 

o tempo evolui gradualmente para um aparente letramento, em que o ser religioso, o 

corpo de conhecimento e habilidades precisam ser preservados em fórmulas 

linguísticas, ritualisticamente memorizadas e cumpridas, nos versos 64 a 67, em que 

Homero expõe um trecho que denota um conjunto de atitudes religiosas que estão 

impregnadas no comportamento do grego arcaico (IL. I 64-67): “[...] para dizer-nos a 

causa de estar Febo Apolo indignado: se não por termos cumprido algum voto ou, 

talvez, hecatombes, ou se lhe apraz, porventura, de nós receber o perfume de pingues 

cabras e ovelhas, a fim de livrar-nos da peste”. O contexto do trecho mencionado 

mostra que Aquiles, depois de inspirado por Hera, reconhece uma falta cometida contra 

Apolo, deus responsável pelo sofrimento do exército devido a peste. Suas palavras 

denotam um reconhecimento dessa falta ritualística com o deus. No processo de 

verificação da hipótese, Aquiles pede que se consulte um sacerdote ou profeta para 

assim se revelar a falta cometida (IL. I 63-64): “[...] Consultemos, sem mora, qualquer 

sacerdote ou profeta, ou que de sonhos entenda- que os sonhos de Zeus se originam”. 

Aquiles considera Zeus como o detentor do conhecimento da revelação do sonho, como 

aquele que autentica as palavras do religioso, concedendo seu verdadeiro valor. 

Em outro trecho Homero recorre ao auxílio das Musas para enumerar os navios e 

chefes dos gregos e troianos, pois admite que seu conhecimento é limitado (IL. II, vv. 

488-492): 
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[...] da multidão não direi coisa alguma, nem mesmo os seus nomes,  

em que tivesse dez bocas, também, línguas tivesse,  

vos incansável e forte, e de bronze infrangível o peito,  

se vós, ó musas, nascidas de Zeus portador da grande égide,  

não me quisésseis nomear os que os campos de Troia pisaram. 

   

 Para que suas palavras sejam legitimadas, Homero como mortal precisa da 

sabedoria ilimitada das imortais Musas, que detém o conhecimento de tudo o que 

aconteceu, do que acontece e do que vai acontecer, o que pode se vê ao longo dos 

cantos da Ilíada, pressupondo uma ligação entre homens e deuses. 

  Os deuses não representam um artigo de fé, mas um meio de identidade do 

grupo, em que homens e deuses mantêm alguma forma de ligação, e onde a majestade e 

o poder dos reis humanos descendem do deus Zeus, como pode ser observado no verso 

197, do Canto II: “[...] A majestade e o poder ele os herda de Zeus poderoso”. Na pó 

verso Homero explana o reinado e o poder de Agamémnone, considerado como 

descendente do próprio Zeus.  

O tempo longínquo, mencionado por Homero, retrata uma época em que os 

deuses e os homens compartilhavam, em algumas situações e momentos, o mesmo 

ethos, o que significa que os deuses participavam das ações e festividades humanas. 

Eles se insinuavam amorosamente aos humanos, e dessa união entre eles teria originado 

a figura do herói épico, admirado pela sua excelência entre homens e deuses. 

(VERNANT, 2009, p. 47). Zeus na concepção homérica concede tanto a majestade e 

poder aos reis humanos, como também as leis, para que eles exerçam sobre o povo, 

como pode ser visto nos versos 204 e 205 do Canto II: “[...] seja o rei, justamente a 

quem Zeus, descende de Crono deu cetro e leis, para o mando, no povo exerce 

inconteste”. Para prosseguimos na investigação sobre o comportamento do homem 

homérico, não podemos nos desvincular da transição da tradição da oralidade para a 

escrita literária. 

Temos diante de nós um ethos da ação, que não reconhece ainda princípios 

rígidos de conduta, mas procedimentos comportamentais, com a função de alcançar 

determinados efeitos, que mantenham uma almejada estabilidade social. Ao longo deste 

texto, constatamos a partir da realidade homérica, que uma sociedade que tem a 

pretensão de buscar a estabilidade social precisa de um paradigma ético-social que 

persista ao longo dos tempos. No caso de uma sociedade pré-letrada, dispomos de 

declarações preservadas em rítmica memorização, evitando que suas estruturas sejam 



23 
 

alteradas. Por isso, incentiva-se que os poetas utilizassem as palavras em uma dada 

ordem, uma vez que somente a pronúncia ritmada das palavras não era suficiente para 

manter uma continuidade na sociedade, era preciso algo mais. A rítmica movimentação 

física das partes do corpo humano, como braços e pernas, ilustra como partes de um 

todo podem se harmonizar. Quando essas partes corporais se movimentam 

impulsionadas por determinados sons originam a dança, reconhecida pelo grupo social. 

Esses mesmos movimentos do corpo podem ser associados a um instrumento produzido 

pelo homem (como o bater a mão sobre um tambor), onde tudo isso representa um meio 

de propagar e preservar a identidade comunicativa. Quando esses meios de 

comunicação são executados em consonância com um completo discurso, eles exercem 

um efeito auxiliar que otimiza a memorização das palavras, reforçando com isso o ato 

de sua recordação, necessária a armazenagem das informações. Com isso, percebe-se 

que os meios de comunicação convidam o ouvinte a agir e a participar de uma série de 

atividades socais. A cultura não necessita só de um recurso linguístico de memória, mas 

também de um conjunto de elementos que coloque o homem em ação, como a dança, a 

música, transformando a memória em ato de memória.  

 Pierre Vidal-Naquet (2002, p. 51) observa que a Ilíada pode ser considerada 

como um poema da guerra, porque são poucos os momentos em que o guerreiro 

homérico não está envolvido direta e indiretamente em alguma batalha, inclusive em 

querelas e divergências em assembleias, banquetes, rituais religiosos, etc. Em caso de 

proposta de cessação dos confrontos entre os homens, os deuses intervêm para 

contrariar os processos de paz, como pode ser visto no Canto IV, em que Atena e Hera 

sugerem que o arqueiro Pândaro lance traiçoeiramente uma flecha em direção a 

Menelau, forçando com isso a continuação da guerra: “[...] Pândaro, herói 

prudentíssimo, queres ouvir-me um conselho? Atrever-te-ás, porventura, a atirar uma 

seta ligeira em Menelau? Glória excelsa obterás e o favor dos troianos”. (HOMERO, 

vv. 93-95).  

Como bem observou Simone Weill (1965, p. 6), a Ilíada tem como centro a 

força,que impulsiona a própria movimentação do guerreiro homérico, fazendo com que 

ele reconheça o valor do seu érgon como guerreiro. Isso ocorre que porque ele 

compreende os signos do guerreiro e do que constituem a batalha, os procedimentos 

comportamentais dos guerreiros esclarecidos. Tal concepção pode ser ilustrada no 
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Canto VII da Ilíada, quando o troiano Heitor se dirigindo a Ajaz, e diz (IL. VII, vv. 

234-243): 

[...] ó grande Ajaz Telamônio, pastor muito ilustre de gentes, 

Não me intimides assim, qual se eu fosse criança indefesa, 

Ou mulher fraca, que nada entendesse de coisas da guerra.  

Tenho bastante experiência de como prostrar inimigo. 

Sei sustentar meu escudo de pele de boi tanto à destra 

Como à sinistra, que é o modo de sempre lutar com bravura.  

Precipitar-me sei bem no tumulto dos céleres carros 

e, no combate a pé firme, dançar pela música de Ares. 

Por isso mesmo, não quero atacar com nenhuma artimanha 

Um inimigo como és, mas, lealmente, tentar alcançaste. 
 

Heitor ressalta que não é ignorante em relação aos elementos comportamentais 

que um guerreiro dever ter. O guerreiro troiano sabe se movimentar com seu 

instrumento de guerra. Sabe também dançar conforme a dança da guerra, a sua memória 

não se aplica apenas a reconhecer os elementos linguísticos de sua cultura que foi 

acumulada ao longo de sua formação étnica, mas lembra de um todo aparato memorial 

de seu comportamento diante de seus semelhantes. A ação de Heitor é claramente 

reconhecida por ele, posto que ele conhece qual o comportamento que é o mais 

adequado para cada situação. Ele não espreita a golpear Ajáz de surpresa, mas sim 

abertamente, pois identifica em seus gestos o que deve e o que não deve ser feito em sua 

cultura, uma vez que sua cultura armazenou ao longo de sua estruturação os elementos 

comportamentais do justo e do injusto, para que os homens que formam esse ethos 

possam se guiar. 

 A preservação da identidade cultural, vocal, instrumental e coreográfica, 

envolve também um físico movimento regularizador que persiste em uma sociedade, tal 

como os movimentos dos órgãos do corpo humano. Tais movimentos fazem com que o 

cérebro escolha a expressão oral para descrever tal ação e movimento. Geralmente os 

verbos usados nesses contextos são semelhantes, as suas ações sinalizam a forma do 

“fazer” e do “acontecer”; de “atos” e de “eventos”. Os sujeitos de semelhantes verbos 

vão, portanto, atuar como agentes ou se representar como agentes. A armazenagem oral 

em termos de uma possível lógica do discurso apresenta uma estrutura peculiar. Nessa 

estrutura no discurso homérico observa-se que, em determinadas declarações, o verbo 

ser relaciona-se a acontecimentos vivenciados como, por exemplo: “não faças tal coisa 

neste momento” ou “faças isto neste determinado evento social”. Isso significa que não 
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cabem ainda questionamentos do tipo “o que é a justiça” e o “que é um acontecimento 

ou ato justo”. 

Se pegarmos um típico pensamento filosófico-científico e transportarmos esses 

elementos para a realidade homérica, como o raciocínio euclidiano, nós teríamos a 

seguinte informação: o circulo, figura geométrica, está em pé e em batalha, os seus raios 

marcham para um ponto fixo da guerra e permanecem com o mesma distância no fronte 

de batalha, marchando enfileirado um ao lado do outro, lutando resolutamente para 

proteger o seu espaço e assim atacar o inimigo. Essa estrutura concreta transporta o 

leitor para uma forma pré-letrada de pensar. Com isso, pode-se inferir que a 

armazenagem oral é hostil para expressões de princípio ou programas semelhantes, uma 

vez que seria mais ligada a descrições de ações ou acontecimentos, distribuídos para 

serem ritmicamente memorizados. Pode-se inferir ainda que o foco das declarações 

homéricas ainda não são a causa e efeito relacionados as abstrações ou concepções. 

Nessa peculiaridade o agente se faz presente, faz algo, ou tem algo feito por ele.  

Em um discurso conceitual o sujeito não apenas age, ele busca refletir sobre o 

seu agir e o do outro, ele e sua realidade são o foco do questionamento. No caso do 

círculo geométrico, o raciocínio euclidiano seria compreendido da seguinte forma: um 

corpo utilizado para fazer um círculo, mantém sempre o seu mesmo comprimento, 

aplica-se primeiro a um raio e depois a outro, e assim sucessivamente a todos, o mesmo 

comprimento, a partir do mesmo ponto, tocou a circunferência em todas as suas partes, 

o que é o mesmo que dizer que todos os raios são iguais, como isso pode-se inferir que 

estamos diante da geração do círculo, pois aquele que sabe que um círculo tem a 

propriedade acima declarada facilmente saberá se um corpo estruturado do modo como 

foi declarado gerará ou não um círculo. A partir de um raciocínio puramente euclidiano, 

em que o raciocínio lógico pode levar-nos a conhecer as causas e os efeitos da figura 

trabalhada. É possível depreender como seria o pensamento homérico e quais as 

modificações que foram introduzidas 

A partir de informações desta natureza, recorrendo sua intenção de utilidade, as 

leis expressam o contexto sócio-religioso da época, e as palavras designadas expressam 

e recomendam os comportamentos e atitudes que devem ser seguidas pelos membros da 

sociedade em sua relação mútua. A palavra falada é ela mesma uma forma de ação que 

convida para ações como: exortações, avisos, conselhos, reprovações, etc. O incentivo a 
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tais ações aparece nos discursos de alguns personagens, como o de Fenice no Canto IX 

(vv. 442-3):“[...] Sua intenção foi que viesse contido, porque te ensinasse como dizer 

bons discursos e grandes ações pôr em prática [...]”. Na cena mencionada, temos 

Fênice se dirigindo a Aquiles, para lembrá-lo de sua dupla função como educador: 

ensinar tanto a arte da guerra como a de ensinar a dizer bons discursos na ágora. Pode se 

inferir que o herói apresenta essa característica em suas ações e dizeres, que são 

estruturados e preservados para servir a funcional necessidade da continuidade cultural. 

O comportamento heroico pode ser estruturado em sentenças do tipo: “nós devemos 

fazer dessa forma”; “deixe-nos fazer assim”; ou “isto é a coisa que dever ser feita”. Tais 

dizeres aparecem no texto homérico em discursos sob a forma de exortação, reprovação, 

aviso, encorajamento, condenação, desafio, etc. Falar em comportamento humano na 

épica homérica é falar também em deuses, e como as suas ações e decisões são usadas 

como símbolos de compreensão dos fenômenos naturais. 

Bruno Snell (1975, p. 213) observa que a primeira incitação à virtude na 

literatura grega encontra-se no Canto I da Ilíada, onde a reflexão sobre a ação humana 

se torna clara, momento em que Aquiles, irado, pretende trespassar Agamémnone com a 

espada, e Atena o detém e o admoesta da seguinte forma (vv. 207-210):  

[...] para acalma-te o furor, tão somente, ora vim do alto Olimpo;  

caso me atendas, enviada por Hera, de braços muito alvos 

 que, por igual, a ambos preza e dos dois, cuidadosa, se ocupa.  

Vamos, refreia tua cólera, deixa em repouso essa espada.   

 

Snell percebe que já na Antiguidade se tinha interpretado este trecho da Ilíada 

como um conselho a moderação, como um fenômeno primitivo de ética, expressa por 

uma censura moral. O que Homero designa como “deter” ou “refrear” um órgão 

anímico excitado ou sua função pode ser compreendido como o emocional que 

ultrapassa o permitido, para a convivência humana. No trecho mencionado, Atena 

menciona as vantagens que Aquiles teria caso refreasse-se sua ação (vv. 212-213): “[...] 

Ora te digo com toda a clareza o que vai realizar-se: Prêmios três vezes mais belos 

virás a alcançar muito em breve”. Como resposta à exortação da deusa, Aquiles acata o 

conselho, pois se ele continuasse o que pretendia fazer, seu ato seria como um grande 

crime, por ter ferido com a sua arma o chefe de todos os gregos, o ánax. A inferência de 

uma moral útil, é possível a partir da tripla vantagem prometida pela deusa a Aquiles, 

ter três vezes mais prêmios. Essa equivalência encontra ampla aplicação entre os 
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primitivos gregos, pois o virtuoso ganha importância se se apresentar como o útil ao 

grupo, e isso especifica a forma como alguém é compreendido em sua ação. Essa ideia 

do útil ocorre repetidamente na Ilíada, como pode ser visto no Canto I, quando o 

sacerdote Crises dirige-se aos navios dos gregos como suplicante
7
, para tentar reaver a 

filha que se encontra como espólio de guerra, trazendo em suas mãos as insígnias do 

deus Apolo. Ele também mostra aos chefes gregos as muitas vantagens que eles teriam 

se eles aceitassem o resgate de sua filha (vv. 18-21): “[...] deem-vos os deuses do 

Olimpo poderdes destruir as muralhas da alta cidade de Príamo, e, após, retornardes a 

casa. A minha filha cedei-me, aceitando resgate condigno, e a Febo Apolo, nascido de 

Zeus, reverentes mostrai-vos”. 

Em nosso tempo, a justiça é identificada também como um princípio de 

moralidade, conceitualmente definida. Já em sociedades que se orientam por uma 

cultura oral, como aquela reportada por Homero, essa identificação não é tão clara. Em 

uma sociedade em que predomina a oralidade existe um conjunto de propriedades, de 

regras gerais de comportamentos que expressam “o que é certo ou não”. As regras não 

são abstratamente formadas do que “é feito” (universalidade do ato justo), mas ocorre 

acidentalmente (particularidade do ato justo), pois elas não necessitam somar com um 

sistema a qual pode ser consistentemente formuladas. O cerne da armazenagem épica é 

conservar um estilo de vida e assegurar a sua transmissão a posterioridade, sob a forma 

de símbolos do que é certo. Tais símbolos são empregados na história e guardados sob a 

forma de princípios de comportamentos, indicando especificidades, e não generalidades. 

Compreender a narrativa homérica sobre a justiça é se reportar a situações em que os 

sujeitos homéricos se defendem ou apelam em contextos específicos.    

Quando Agamémnone reclama por ter que devolver seu espólio de guerra, por 

ter ofendido ao sacerdote de Apolo, ele especifica uma situação injusta, considerada por 

ele no Canto I da Ilíada (vv. 118-120): “[...] Mas, sem demora, aprestai-me outro 

prêmio, que fora injustiça, entre os Argivos, só eu não ter parte no espólio de guerra. 

Todos podeis confirmar que meu prêmio, desta arte, me tomam”. Na situação 

Agamémnone não se dirige aos seus semelhantes para perguntar sobre o que “é o bem”, 

                                                           
7
 O respeito ao suplicante e ao hóspede são preceitos que Zeus lega aos homens e que devem ser 

respeitados como lei fundamental, por se constituir uma função religiosa em situações como: abertura de 

os banquetes; reunião do rei com seus conselheiros e hóspedes; durante os sacrifícios. (MOSSÉ, 1989, p. 

88). 
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o justo e injusto; a injustiça cometida a ele é focal para aquela cena épica, sua 

excelência como nobre estava abalada. 

A tradição ética na cultura grega expressada nesse texto parte de Homero e 

Hesíodo. A Ilíada formula uma ética aristocrática que fazia da virtude (areté) um 

atributo inerente à nobreza e manifestado por meio de uma conduta cortesã e do 

heroísmo guerreiro.  A areté homérica era usada para designar não apenas a excelência 

humana, como também a superioridade dos seres não-humanos, isso porque a areté 

estava desde o início ligada as noções de função, de realização e de capacitação, 

denotando a excelência de tudo o que é útil para algum ato ou fim, como mostra o 

Canto IX da Ilíada (vv. 440-443): “[...] ainda na infância, igualmente inexperto nas 

guerras penosas e no discurso das ágoras, onde os heróis se enaltecem. Sua intenção 

foi que viesse contido, porque te ensinasse como dizer bons discursos e grande ações 

pôr em prática”. O trecho retrata a excelência de Aquiles, de como ele foi criado para 

“Dizer bons discursos e grande ações pôr em pratica”, ou seja, seu fim último é ser um 

nobre guerreiro, capacitado para realizar junto a ágora sua função de nobre basileu, em 

que sua utilidade é admirada tanto boa palavra como pelo bom uso das armas de guerra. 

Para poder analisar a justiça na ilíada é preciso levar em conta todas essas 

peculiaridades da ética grega arcaica, com isso precisamos adentrar nas especificidades 

da religião grega. 

 

Teologia homérica na Ilíada: eusébeia e asébeia                    

Walter Burkert (1993, p. 520) infere em seu estudo sobre a religião grega, que 

tudo que se refere ao trato com o sagrado tem a ver com o “medo”. Em muitas línguas e 

culturas os termos utilizados para expressar o divino e o sagrado são provindas da área 

semântica relacionada ao “temor”, isso pode ser constatado no Canto IX da Ilíada, onde 

Agamémnone se mostra subserviente ao supremo poder de Zeus (vv. 23-25): “Isso, por 

certo, há de ser agradável a Zeus poderoso, que já destruiu muitos muros e grandes e 

fortes cidades, e há de arrasar muitas mais, por imenso é o poder de seu braço [...]”. A 

cena homérica mostra a referência de Agamémnone perante o poder superior de Zeus e 

perante as ações e edificações humanas. 
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 Para designar o receio humano face aos deuses, os gregos recorrem à raiz “seb”, 

que denota “perigo” ou “fuga”, por isso a necessidade da “reverência” e da 

“admiração”. No Canto I da Ilíada, Crises, sacerdote de Apolo, dirige-se aos navios dos 

gregos para reaver a filha raptada, levando as insígnias de Apolo. Ele implora aos 

gregos a devolução de sua filha, utilizando as seguintes palavras em nome do deus (vv. 

20-21): “[...] A minha filha cedei-me, aceitando resgate condigno, e a febo Apolo, 

nascido de Zeus, reverentes mostrai-vos”. A cena ilustra a relação que o grego arcaico 

tinha diante do divino, o respeito a tudo o que diz respeito ao sagrado, manifestado pelo 

acatamento das leis do divino, que, se não fosse observado, ocorreria a execração para 

aquele que infringisse o que estava instituído pelo grupo. Depois de o sacerdote Crises 

dizer essas palavras aos heróis gregos, a maioria dos reis presentes aceitou o pedido, em 

atenção ao representante do deus Apolo, menos um dos reis que se recusou a tal pedido, 

violando as regras divinas (vv. 22-24): “[...] Os heróis todos Aquivos, então, logo ali 

concordaram em que se o velho acatasse os presentes magníficos. Somente ao peito do 

atrida Agamémnone o alvitre desprouve”. 

 O ato de injuria cometido pelo rei em chefe pode levar a uma punição do deus a 

todo o exército grego. Crises, depois de ouvir a recusa do chefe dos gregos, dirige uma 

oração fervorosa a Apolo e clama o castigo pela grande falha cometida (vv. 43-46): 

“Isso disse ele na súplica; ouvido por Febo foi logo. O coração indignado, se atira dos 

cumes do Olimpo; atravessado nos ombros leva o arco e o carcás bem lavrado. A cada 

passo que dá, cheio de ira, ressoam-lhe as flechas”. Pela ação desmedida ocasionada 

por Agamémnone, o deus precisa velar para que a desmedida não perturbe a ordem 

universal, deve punir exemplarmente aqueles que não respeitam a ordem das coisas.  

 O termo grego que expressa o termo humano perante o divino é eusébeia 

(piedade), formado a partir do verbo sebeo, oriundo da raiz seb e do prefixo eu. O termo 

ganha importância quando é relacionado aos termos virtude (areté) e o bem (agathón). O 

costume dos antepassados e da cidade era considerado como o bem maior, não se 

poderia mudar nada do que os antigos legaram, isto constituía a eusébeia. Na conduta 

religiosa não se devia ser excessivo. O termo “eulábeia” (cautela) está estritamente 

ligado a eusébeia, assim como o excesso e a falta. Outros termos também expressam 

respeito e cautela perante o divino, como o verbo polygragmónein que significa “ser 

intrometido”, denotando a necessidade de ter moderação e evitar o excesso de 

curiosidade. A melhor maneira de alcançar a eufemia era guardar silêncio perante o 
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sagrado. Walter Burkert (1993. p. 521) observa que a eusébeia era contenção, mas de 

modo algum indiferença, isso pode ser constatado no Canto III da Ilíada, onde 

Alexandre (Páris) é ferido por Menelau em combate, e a deusa Afrodite o salva e o leva 

aos braços de Helena (v. 390): “[...] Vem, cara filha, comigo, que Páris chamar-te 

mandou-me”. Helena opõe-se ao pedido e diz (v. 399): “[...] Falsa, por que procurar 

iludir-me com tantos embustes?”. Em sua fala, Helena protesta contra a escravidão que 

a deusa lhe impõe, em seu protesto reitera sua condição livre. A deusa furiosa lhe 

responde (vv. 414-5): “[...] não me provoques, criatura infeliz, porque não aconteça 

que te abandone e te venha a odiar quanto agora te prezo”. Perante a admoestação da 

deusa, Helena se contém e acata o seu pedido (v. 418): “[...] Cheia de medo ficou a 

nascida de Zeus poderoso”.  Essa aparente subserviência diante do divino não exime o 

homem homérico de indagar a postura dos deuses, o homem é livre para questionar, 

porém nunca deve desobedecer aos deuses. 

  Outro comportamento que caracteriza a eusébeia é a atitude respeitosa dos 

filhos diante de seus pais e mais velhos, um comportamento reto diante dos pais 

também era eusébeia. Uma palavra usada na epopeia homérica é théraps, therápon, que 

significa tratamento, cuidado a “escolta”, como pode ser observado no comportamento 

que Pátroclo exerce em relação a Aquiles, que é uma relação de troca e interesse mútuo, 

apesar de incluir uma inconfundível diferença de estatuto. O verbo therapeúein 

caracteriza a ação de “zelar” pelos pais, pelos filhos, pelos doentes, pelos animais 

domésticos e pelas plantas, bem como pelo bem público, que tinha seu pilar nos 

paradigmas dos deuses. Análogo a therapeúein era epiméleia, cuidar, que se opunha a 

améleia, negligência. Também o vocábulo latreía, “serviço em honra aos deuses”, 

cultivado originalmente em casos especiais, tais como o da profetisa ou do servido do 

templo, expressa cuidado dedicado aos deuses, que exigiam honras, tal como aparece 

frequentemente na Ilíada. Geralmente as dádivas de honra, géra, se materializam e 

centralizam suas atenções nas ofertas aos deuses, como é colocado no Canto I da Ilíada, 

onde os heróis gregos se reúnem para ofertar ao deus ofendido os melhores sacrifícios, e 

assim devolver a filha do sacerdote de Apolo, Criseida (vv 314-16): “[...] purificaram-

se todos, jogando no mar as escórias, e a febo Apolo ofertaram, de cabras e touros 

seletos, uma hecatombe completa, na praia do mar incansável” . 

Homero cita no Canto I da Ilíada o tipo de relação estabelecida entre o sacerdote 

Crises e o deus Apolo (v 381): “[...] as preces logo lhe ouviu, que especial afeição lhe 
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dedicava [...]”. O poema mostra o quanto um deus ama uma cidade determinada ou um 

homem particular, expressos em muitos momentos na Ilíada, pelo termo amante dos 

homens, philáthropos. Zeus enquanto deus dos homens e dos deuses não está incluído 

nesse predicado, pois ele pode tanto amar alguém como odiar e até destruí-lo. 

Geralmente, a ligação entre o homem e o deus grego não aparece relacionada por meio 

de um pronome possessivo. Diferente dos hebreus que dirigiam ao seu Deus por meio 

da expressão de temor “meu Deus!”, ao invés dos gregos que expressão assim: “[...] pai 

Zeus, nenhum dos eternos te pode vencer em crueldade”. (IL. 3, v. 365). Em Homero, o 

homem tinha a alternativa de suportar e pedir o quanto quisesse as divindades. Nos 

poemas homéricos o herói deve reconhecer seu status diante da grandiosidade dos 

deuses. 

A eusébeia exterior (piedade), orientada pelo nómos divino, manifestava-se em 

todas as circunstâncias cívicas, o que significa não mudar nada do que a tradição 

preconiza, pois aquilo que existia era considerado thémis
8
, a lei do que estabelecido e do 

que é proibido. A asébeia (impiedade) atrai a fúria dos deuses sobre toda a comunidade 

e, consequentemente era considerado como um crime público. Censurar os deuses não 

era uma atitude piedosa, mesmo assim alguns heróis homéricos manifestavam censura, 

como faz Aquiles no Canto XXII. Nos versos 14 e 15 ele recrimina a postura indigna do 

deus Apolo, depois de ser enganado pelo deus: “Disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, 

indignado, em resposta: <Asseteador, és o deus mais funesto! Por que me enganaste> 

[...]”. O ato de protestar não constituía perigo verdadeiro, mas aos heróis a ação de se 

colocar acima dos deuses
9
, como fez Diomedes no Canto V da Ilíada, em que a 

intensidade guerreira o leva a investir cegamente contra os próprios deuses, ferindo 

inclusive a deusa Afrodite, que é forçada a se retira para o Olimpo devido ao ferimento 

doloroso. Diomedes ousa atacar Apolo, que resiste três vezes silenciosamente, na quarta 

o deus o repreende (vv. 439-44): 

[...] com voz terrível lhe diz Febo Apolo, o flecheiro infalível: 

“entra em ti mesmo, Diomedes; afasta-te; é absurdo pensares 

Que és como os deuses; em caso nenhum podem ser comparados  

os moradores do Olimpo com os homens que rojam na terra” 

A essas palavras, o forte Diomedes recuou poucos passos,  

Para evitar o rancor do flecheiro infalível. Apolo. 

 

                                                           
8
 Thémis será mais bem explicada nos capítulos subsequentes deste trabalho. 

9
 Como pesquisou Walter Burkert, Homero utilizava uma palavra especial para identificar as ofensas aos 

deuses, alitaínesthai. (BURKERT, 1993, p. 524). 
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Donald Schüler (2004, p. 113) explana que Homero reconhecia muito bem a 

medida, noção que atinge todo o pensamento grego por inteiro, os deuses apresentam 

em sua instituição de seu ser a vigilância da ordem. 

Geralmente, asébeia aparece quando há transgressão intensiva contra o culto ou 

o santuário de alguma divindade, contra seu sacerdote ou os seus iniciados, expressas 

pela pilhagem de templos, de perjúrio, da violação de asilo divino ou mesmo do repouso 

dos deuses. Homero explica os motivos da ira de Aquiles, seu desentendimento com 

Agamémnone, é nesse tema que se focaliza os 24 cantos da Ilíada, “[...] desde o 

princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de 

guerreiros, e Aquiles divino. [...]” (IL, I, vv. 6-7). O cerne da discórdia reside na falta 

cometida por Agamémnone ao que é divino, na impiedade dirigida ao sacerdote de 

Apolo, como mostra o Canto I, versos 9 a 12: “[...] O que de Zeus e de Leto nasceu, 

que com o rei agastado, Peste lançou destruidora no exército. O povo morria, Por ter o 

Atrida Agamémnone a crises, primeiro ultrajado, O sacerdote [...]”. Agamémnone 

cometeu uma falta terrível quando pilhou o templo do deus Apolo e roubou a filha do 

seu sacerdote; por isso ele deve ser punido para que assim reconheça qual o seu lugar. 

Não é de se admirar que no início da contenda entre os dois reis esteja presente um deus 

e o tema da piedade compareça como elo de ligação entre os vários enredos que dão 

consistência aos 24 cantos da Ilíada. 

É comum os estudiosos analisarem a teologia homérica, observando na relação 

entre deuses e humanos algo peculiar que delineia os princípios da religião dos gregos 

antigos. Homero colocou em seus deuses um caráter humano, sendo esse um dos traços 

marcantes da Ilíada. Robert Aubreton (1956, p. 187) infere que a Ilíada pode ser 

considerada uma comédia entre homens e deuses, em que os deuses se revelam em 

algumas circunstâncias como decepcionantes, por isso a interrogação acerca de sua 

superioridade. Superioridade dos deuses só se manifesta em função dos mortais, nas 

relações amistosas ou conflituosas entre ambos; batalhas violentas, em que não há 

nenhuma grandeza além da física, posto que suas paixões são consideradas excessivas. 

Eles vivem no Olimpo grandioso, mas agem como se fossem homens, discutem entre si, 

galhofam do defeito físico ou erro de alguma divindade, como mostra os versos 599 e 

600 do Canto I da Ilíada: “[...] Em gargalhada infinita rebentaram os deuses beatos ao 

perceberem Hefesto solícito, assim, pela sala”. 
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Os homens atribuem os seus vícios e paixões aos modelos demonstrados pelos 

deuses, bem como as paixões elevadas a um grau divino, mas dentro dos ambientes de 

deuses e homens reside uma força que se coloca acima de todos, a ação do destino.
10

 O 

destino é uma fronteira que se coloca perante qualquer transbordamento de deuses e 

homens. Zeus é identificado em muitos casos como essa força superior, Zeus existe para 

que não tenha desequilíbrio, essa força a qual ninguém pode infringir.  

Para Aubreton (1956, p. 188), a Ilíada adentra profundamente no mundo dos 

olímpicos, revelando a essência dos deuses, e assim, a relação entre homens e deuses, 

caracterizando dessa forma o que se entende por teologia homérica. Os homens nada se 

prevalecem sem a divindade. Em muitos momentos da Ilíada, Homero mistura a ação 

dos deuses com a dos homens, não há ação possível nos homens sem a intervenção da 

divindade, ou pelo menos, não há ação proveitosa, o próprio soberano Agamémnone 

revela a Aquiles a origem de sua força e eficiência, e a atribui ao divino, como ilustra o 

Canto I (v. 178): “Se de robusto te orgulha, tua força de um deus é presente [...]”.     

O êxito militar também é atribuído aos deuses, quando eles intervêm nas ações 

humanas, como quando Agamémnone no Canto II, movido por Hera, utiliza palavras 

agressivas para incentivar os aqueus a lutarem (vv. 217-18): “(...) se não tivesse no 

peito do Atrida esforçado, Agamémnone, Hera lançando o desejo de aos outros Aqueus 

dar coragem [...]”. Na ação dos homens, os deuses estão presentes, atuando na eficácia 

da ação bélica dos heróis, quando Atena no Canto V desvia de Diomedes os dardos 

enviados por Ares, momento em que ela apóia a lança de bronze do guerreiro que vai de 

encontro ao ventre de Ares, provocando-lhe um ferimento (vv. 853-860):  

Palas Atena, porém, de olhos glaucos, com a mão a desvia, 

De forma que ela, frustânea, passou por debaixo do carro. 

Foi o segundo a atirar a sua lança de bronze o guerreiro  

de voz possante, Diomedes, a qual, por Atena guiada,  

no baixo ventre foi dar de Ares forte, onde o cinto o apertava.  

Nesse lugar o feriu, tendo a pele macia rasgado, 

Palas, de novo, a arma extrai; Ares brônzeo soltou tão grande urro 

Como o alarido que soem fazer nove ou dez mil guerreiros. 

 

Na Ilíada o sucesso não depende necessariamente do mérito ou do talento dos 

mortais, uma vez que os deuses podem intervir para um melhor desempenho dos 

mortais. Com o auxílio dos deuses nada é impossível, como quando Diomedes com a 

                                                           
10

 O termo destino será explicado mais a frente em sua relação com a justiça na Ilíada. 
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colaboração de Atena derrota todos os seus inimigos, inclusive ferindo dois deuses, 

Afrodite e Ares (Il. V, vv. 790-93): “[...]” pois medo tinham da lança terrível do herói 

valoroso. Ora se luta bem longe dos muros, ao lado das naves. Por esse modo excitava 

o furor e a coragem de todos. A de olhos glaucos, Atena, correu para o grande 

Diomedes.” Em toda relação dos homens com os deuses os primeiros procuram dos 

segundos tanto a orientação quanto a proteção. Toda a ação guerreira começa com o 

clamar pela proteção divina, sobretudo no momento em que o herói aspira a vitoria em 

algum empreendimento. Zeus, pai dos homens e dos deuses, ao vê Agamémnone em 

prantos, tem piedade, acena em favor dele, e com isso, o seu exército será poupado e 

não sofrerá maiores consequências (IL. VIII, vv. 236-245): 

Entre os cetrados monarcas, Zeus pai, houve algum, porventura,  

Que, como a mim, castigasses, privando-o de glória perene? 

Por teus altares, no entanto, jamais transitei descuidado,  

Quando, por minha desgraça, aqui vim nos meus barcos de remos. 

Sim neles todos queimei muitas coxas de bois, e gordura,  

Pelo desejo de os muros destruir resistentes de Troia. 

Ó Zeus! Ao menos por mim, dá-me ouvidos à súplica de hoje: 

Que permitido nos seja escapar deste instante perigo,  

Sem consentires que os homens de Troia aos Acaios dizimem. 

Isso disse ele, a chorar; Zeus potente abalado se mostra.                                                                                                        
 

Porém, apesar de suas preces, os mortais não têm certeza de obter a graça divina. 

No Canto VI da Ilíada, Atena recusa atender as preces dos troianos, mesmo eles 

seguindo os ritos e observando a necessidade de humildade por parte dos suplicantes 

(vv. 311): “Não foi à súplica, entanto, por Palas Atena acolhida [...]”. Como já foi 

colocado anteriormente, existe uma força superior que se coloca acima dos homens e 

dos deuses, sendo necessária para manter o equilíbrio. As preces humanas e as 

intervenções dos deuses só podem ir até o limite em que elas não interfiram na physis 

(natureza) das coisas. A intervenção depende de autorização de uma divina superior, 

como no caso de Posido, deus marinho, intervém junto aos deuses, com o intuito de 

defender o destino de Eneias, para que ele não se arriscasse a encontrar o Hades antes 

da hora, evitando dessa forma a aniquilação física da raça dos dánaos. (IL. XX, vv. 293-

301):   

[...] como me causa pesar o destino de Eneias magnânimo, 

Que, por Aquiles vencido, para o Hades baixar vai depressa, 

só por ter dado atenção às palavras de Apolo frecheiro!  

Tolo! Que o deus não lhe serve de amparo no instante funesto. 

Mas, por que causa, inocente como é, padecer ele deve 

pelos gemidos dos outros? E fato que foram seus mimos 
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sempre acolhidos por todos os deuses do Olimpo vastíssimo. 

Vamos fazer que ele possa ficar ao abrigo da morte,  

Para não vir a gastar-se o alto filho de Crono, se Aquiles 

da alma o privar, que o destino ordenou que ele seja poupado.      

 

Os deuses da Ilíada, embora possuindo qualidades essencialmente divinas: 

imortalidade; deslocamento rápido e poderes especiais, não deixam de ter profundas 

semelhanças com os humanos, sobretudo no que se referem a características como: o 

caráter, paixões, costumes, possibilidade de serem feridos e sofrer. O destino constitui o 

ponto de convergência entre imortais e mortais, posto que também os deuses estão 

submetidos a uma força maior que não podem ultrapassar. Isso mostra o quanto a 

atmosfera da Ilíada está impregna da intervenção entre o religioso e as outras 

instituições que guiam o comportamento do homem homérico. Nesse sentido, seria 

leviandade separar o estudo da justiça do seu conteúdo religioso, uma vez que o homem 

homérico não os distingue.  

Como observou Albert Aubreton (1956, p. 195), a obediência aos deuses e ao 

destino afere uma real humildade e prudência no herói. Os heróis não pedem 

intensamente o talento e a inteligência, e sim a amizade dos deuses, a única que 

consideram como benéfica. Em uma circunstancia em que o destino é infausto com um 

herói, ele não deve sentir nenhuma vergonha em fugir, apesar das achincalharias dos 

rivais, pois o destino é passível de mudança, como quando Diomedes e Nestor 

percebem que alguma divindade protege os troianos (Il. VIII, vv. 152-157):  

[...] Como é possível que o filho do grande Tideu assim fale? 

Ainda que Heitor te acoimasse de imbele e covarde, impossível, 

Fora-lhe a alguém convencer, não somente Dardânios e Teucros,  

Mas as mulheres de tantos guerreiros de peito animoso, 

cujos maridos, no viço da idade, prostraste na poeira. 

Pós ter falado, a voltar obrigou os velozes cavalos. 

              

Em circunstancias em que os deuses protegem esses mesmos heróis, eles se 

sentem capazes de tudo, mas não terão a atrevimento de vangloriar-se de suas forças, 

pois eles sabem que suas forças não advêm de sua própria coragem, mas dos deuses. Os 

deuses não perdoam a falta de comedimento e podem se vingar, como revela Aquiles na 

oitiva com Atena, onde ele revela a obediência em que o homem homérico deve ter 

diante da divindade: “[...] deusa, é razoável que às ordens das duas me mostre 
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obediente, ainda que muito irritado me sinto. É, de fato, mais útil. Os deuses folgam de 

ouvir aos que sempre submissos se mostram”. (HOMERO, I, 216-218). 

A humildade diante da divindade garante o sucesso da ação, essa atitude se 

atrela a virtude da prudência, que faz com que o herói escute a divindade, que seja 

compassivo aos seus conselhos, e procure se afastar de qualquer excesso que provoque a 

cólera dos deuses. É em nome dessa prudência às ordens divinas que Aquiles escuta as 

palavras de Atena e procure conter seus sentimentos e ações excessivas. Como já foi 

mencionado acima, o temor do deus faz com que o herói esteja alerta, tendo uma 

postura de receio diante da manifestação do divino, mesmo que ele não saiba que é uma 

divindade. Diomedes, em certo momento, de modo algum suspeita de que é ao próprio 

Apolo que investe suas armas (IL. V, v. 434): “A um deus tão grande não tinha receio 

de opor-se ambiciado”. Porém, quando o deus se revela a Diomedes ele abandona a 

tempo a sua perseguição, reconhecendo sua superioridade divina: “[...] a essas 

palavras, o forte Diomedes recuou poucos passos”. (HOMERO, V, v. 443). 

 A prece é uma condição necessária para um homem homérico, assim como a 

humildade e a prudência. Ela traz à tona a piedade dos deuses para com os homens, 

muitas vezes os homens não compreendem e não sabem interpretar a vontade dos 

deuses, recorrendo para isso aos profetas e as preces. A piedade se dá em ambiente de 

pura prática, o seu fim é afastar a cólera dos deuses ou se tornar favoráveis a eles, 

evitando dessa forma o desmerecimento e a inveja da divindade para com os homens. A 

piedade concede ao homem uma certa complacência e o afasta do orgulho descomedido. 

A prece de Diomedes, ferido por Pândaro, ilustra sua piedade, sua fala é delicada e 

precisa quando ele roga a Atena que intervenha e o auxilie no enfrentamento do 

inimigo. (IL. V, vv. 115-116):  

[...] ouve-me Atena, donzela indomável de Zeus poderoso! 

Se hás, em verdade, ajudado a meu pai nas batalhas cruentas,  

Mostra-te – ó deusa – também generosa no transe em que me acho. 

Faze que com minha lança consiga atingir o individuo  

Que me asseteou em primeiro lugar e, ora, ufano, assevera 

Que a luz fulgente do sol eu não hei de gozar muito tempo. 
 

 Em resposta as suas preces, a deusa Atena dará a Diomedes toda a força 

extraordinária que ele precise durante a batalha, por isso o herói se comporta como se 

nenhum ferimento o tivesse atingido. Diomedes mostra uma peculiaridade da religião 
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grega, permuta, o herói deve suplicar aos deuses, lembrando a proteção passada, 

prometendo, para o futuro, ainda maiores glórias. Como revela essa passagem do Canto 

I, em que o sacerdote de Apolo, Crises, lembra ao deus o quanto tinha feito pela 

divindade, e por isso mereceria uma recompensa, a vingança pelo ultraje sofrido (I, vv. 

39-42): 

Ajudador! Já te tenho construído magníficos templos, 

Bem como coxas queimado de pingues ovelhas e touros.  

Ouve-me, agora, e realiza este voto ardoroso, que faço: 

possas vingar dos Aqueus, com teus dardos, o pranto que verto. 
 

 Como bem observou Aubreton (1956, p. 196), os heróis homéricos não 

conhecem outros meios de relações com a divindade. É uma religião eminentemente 

prática, que dá algo para receber outro em troca. As trocas contínuas entre homens e 

deuses podem ser vistas nos atos de prudência, sensibilidade aos impulsos divinos, 

humildade no sucesso, fatalismo na adversidade, tais são as consequências dessa 

considerável influência dos deuses nas ações humanas. A conduta do herói é de 

aventureiro, expressa em ações como o rapto de mulheres, o roubo de rebanhos, etc; em 

uma atitude de honra, que tinha seu ethos em um meio aristocrático, em uma 

demonstração de lealdade para com o chefe e companheiros de combate, qualquer 

juramento institui um elo de fidelidade seja entre amigos ou entre inimigos; respeita-se 

esse vínculo tão bem quanto o criado pela hospitalidade.   

Todos os 24 cantos da Ilíada estão repletos de exemplos que nos mostram uma 

moral ativa, constituídas por preceitos dinâmicos que influenciam ações e discursos. A 

epopeia também mostra uma vida cheia de incertezas e tristezas, a piedade e a virtude 

para com os deuses algumas vezes podem ser mal recompensadas, mesmo assim essa 

vida vale a pena ser vivida, sendo preferível a morte. Thomas M. Robinson (2010, p. 

17-18) mostra em seu estudo sobre as origens da alma, que em Homero as discussões 

contemporâneas sobre a dicotomia mente e corpo não cabe ao poeta, pois nele não há 

separação entre ambas. 

Walter Friedrich Otto sobre a piedade grega (2006, p, 13) revela que a piedade 

grega “[...] não carece de escritura sagrada, não se atém a dogma, nada sabe de 

salvação e ressurreição nem conhece um criador onipotente, mas sim, em vez, uma 

multidão de seres divinos e semidivinos”. O maior terror dos grandes heróis homéricos 

é a morte, as fórmulas para designá-la mostram seu caráter irremediável: “[...] digo-te, 
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entanto, que a lívida morte hás de, agora, de minha mão receber; minha espada, 

prostrando-te, vai dar-me excelsa fama, mandando tua alma para o Hades de claros 

ginetes [...]” (HOMERO, XI, vv. 443-445). O herói mostra no Canto XVII, verso 236, 

sua terrível tristeza diante da morte; o poeta apieda-se dos heróis que vão morrer, ao 

tentar salvar o corpo de Pátroclo: “[...] Néscios! Que a muitos devia ele a vida tirar 

sobre o morto [...]”. Numerosos heróis pedem que a vida seja salva, como revela 

Homero no Canto XX, verso 463-64: “Trós Alastórida veio abraçar-se-lhe aos joelhos, 

pedindo que dele houvesse piedade e o prendesse, deixando-o com vida [...]”.  

Apesar das dificuldades, o homem homérico é afeiçoado a vida, por mais 

mesquinha que ela seja. A religião grega homérica não apresenta nenhuma esperança no 

além-túmulo, como ocorreria posteriormente com a religião dos mistérios que 

concederá aos iniciados uma esperança de continuidade com a alma. Assim se 

compreendem os gemidos dos heróis na hora trágica da morte, as suplicas ao vencedor. 

A vida sem liberdade é melhor do que a mesquinha existência que espera o guerreiro 

nos reinos das sombras. (AUBRETON, 1956, p. 203). 

Como ficou colocado até aqui, a piedade é um trunfo a colocar na relação dos 

grandes feitos da epopeia homérica, não se deve irritar a divindade, mas a piedade não é 

garantia de vitoria, nem de proteção divina. O homem sofredor e miserável da Ilíada é o 

mesmo homem capaz de grandes feitos, grande devotamento e belas virtudes. Deve-se 

evitar apenas uma coisa, descomedimento que provoca a fúria dos deuses. A Ilíada nos 

mostra uma sociedade do tipo feudal, onde o homem é exaltado e glorificado pelos seus 

grandes feitos, como também desiludidos pela vida adversa. 

 

A Díke na Ilíada 

Como observado acima, a sociedade homérica é eminentemente prática, a troca 

se coloca como um dos pilares de uma cultura pragmática, o dar e o receber favores é 

um dos elementos presente na narrativa homérica, esse comportamento se apresenta 

como pilar do que é justo para os nobres guerreiros. Como observou Giulia Sissa & 

Detienne (1990, p. 119), a primeira visão de conjunto da soberania divina se apresenta 

no Canto I, quando Tétis, deusa marinha que vive no fundo da água, vai em direção ao 

Olimpo, a fim de solicitar a intervenção de Zeus, pelo ultraje a que o seu filho sofreu 
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com o rei em chefe Agamémnone. Pela primeira vez o cenário terrestre é abandonado e 

se adentra nos bastidores da diplomacia divina, antes de ser um local de prazeres 

divinos, a casa dos deuses é lugar onde se exerce o poder em diligências ambíguas: 

poder semidespótico e semicolegial de Zeus e seus semelhantes. (SISSA-DETIENNE, 

1990). 

Ao se aproximar do soberano divino, Tétis demonstra sua condição de 

suplicante, realizando os gestos adequados a situação: agacha-se aos seus pés, com a 

mão esquerda segura os seus joelhos, com a direita o queixo, clamando em prol de seu 

filho (I, vv. 503-510): 

Se algum dia, Zeus pai, te fui grata entre os deuses eternos, 

seja por meio de ações ou palavras, atende-me agora: 

honra concede a meu filho, fadado a tão curta existência,  

a quem o Atrida Agamémnone, rei poderoso, de ultraje 

inominável cobriu: de seu premio, ora ufano se goza. 

Compensação lhe concede, por isso, Zeus sábio e potente;  

presta aos Troianos o Maximo apoio, até quando os Acaios 

a distingui-lo retornem e de honras condignas o cerquem.     

 

Nessa cena da Ilíada, Tétis se coloca na postura de suplicante, a situação pede 

tal ato, pois ela quer obter a graça de ter o seu filho vingado pela ofensa cometida a ele, 

se não fosse isso, ela teria o direito de se dirigir a Zeus permanecendo em pé. As 

palavras que se seguem dessa cena mostra como era a relação entre personagens 

homéricos, a grata compensação de favores é tema central nas discussões jurídicas. 

Tétis lembra a Zeus os muitos favores prestados em tempos passados, e por isso merece 

concessão de seu pedido, honrar o filho ultrajado.  

 Em sua resposta, Zeus confirma o pedido da deusa marinha, com um movimento 

afirmativo da cabeça, símbolo de sua reta e irrevogável decisão, o sinal com a cabeça. 

Zeus como um juiz que decide com seguro penhor o que não pode ser revogável, 

promete atender a sua suplica (vv. 524-530): 

Para que tenhas confiança, far-te-ei o sinal com a cabeça, 

que é o mais seguro penhor com que aos deuses eternos me obrigo. 

Pois fatalmente se cumpre, jamais pode ser duvidoso 

Nem revogável quando eu prometer sacudindo a cabeça. 

As sobrancelhas escuras franziu o nascido de Crono,  

a cabeleira divina ondulou sobre a fronte altanada, 

o potentíssimo deus, abalando os pilares do Olimpo.   
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O desfecho da cena divina entre Tétis e Zeus teve um prévio início no plano 

humano, quando Aquiles humilhado a chorar invoca a sua mãe Tétis, chamando que ela 

se dirija até Zeus poderoso, e lembre a ele do apoio prestado por ela ao soberano em 

tempos passados, como forma de reparar o dano feito a seu filho (vv. 393-401): 

[...] ora te cumpre amparar a teu filho, que o podes, sem dúvida.  

Sobe até Olimpo e a Zeus suplica, fazendo-o lembrado 

De quanto grata lhe foste, por meio de ações e palavras,  

pois muitas vezes te ouvi, no palácio paterno, gloriar-te  

de que entre os deuses eternos tu, só, preservaras o grande  

filho de Crono, que as nuvens cumula, de fim desditoso, 

quando outros deuses do Olimpo em liames quiseram prendê-lo, 

Hera e Posido, de escuros cabelos, e Palas Atena. 

Tu, porém, deusa, acorreste e o livraste das fortes cadeias.     

 

As duas cenas acima, divinas e a humanas, sintetizam o que poderíamos 

denominar de “jurisprudência homérica”, que se firma na aplicação de um nómos 

instituído, abrangendo tanto o plano humano quanto o divino, e que juntos contemplam 

a justiça em Homero. Nesse sentido, as justiças, humana e divina, não podem ser 

entendidas separadamente, pois elas em conjunto formam o kósmos (universo) jurídico 

homérico, como observou Ivan Gobry (2010, p. 88). Na pratica, as duas concepções de 

justiça se efetivam em ações similares: no plano humano, a justiça se realiza em um 

espaço adequado de julgamento e deliberação de transgressões e disputas entre duas ou 

mais partes; no plano divino, a justiça realiza-se em uma assembleia destinada a este 

fim, presidida por Zeus, deus dos homens e dos deuses, com base em princípios 

conhecidos por todos os deuses. O juiz que atua nos dois planos deve possuir um saber 

adequado a sua função: Agamémnone e Príamo nas assembleias humanas; e Zeus nas 

olímpicas. 

As cenas descritas neste trabalho mostram como provavelmente Homero 

compreendia um tribunal de decisões e julgamentos em sua época, local onde se firmava 

a tradição de um povo, única forma de garantir a sobrevivência memorial de um povo. 

Sem o acúmulo de experiências e de sua posterior preservação não há cultura homérica.  

Dentro desse conglomerado homérico, duas palavras se destacam como 

entendimento da justiça arcaica grega, Thémis e díke, a primeira referindo-se ao plano 

divino e a segunda ao humano. Primeiramente se esmiuçará díke, termo que 

posteriormente na tradição do pensamento grego, será bem trabalhado pelos filósofos. 
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Depois trabalharemos com um termo que por si só se coloca em um plano arcaico da 

construção do povo grego, thémis.  

Como uma das primeiras definições de díke, Peters (1983, p. 53) coloca a de 

compensação. Como muitos termos éticos gregos, a díke teve seu desenvolvimento 

antes de ser incorporada ao vocabulário e aos códices filosóficos. Nos tempos 

homéricos, a díke congregava em sua essência a transgressão de certos limites, que eram 

ditados em primeira instância pela estrutura dos membros da sociedade, resultando na 

concepção de pagamento e compensação de uma transgressão cometida. Com a 

posterior mudança de uma sociedade aristocrática para a democrática a díke começou a 

ser considerada um bem universal e extenso a todos os cidadãos de igual modo, e 

garantida pelo próprio Zeus. Essa nova concepção de díke passa a operar dentro dos 

limites definidos pela lei escrita
11

, originando com isso um novo termo de cunho 

puramente abstrato, dikaiosýne (retidão, justiça), que passou a ser usado para descrever 

a qualidade de um homem que analisa os limites da lei, para ser considerado justo 

(dikaios). 

Pierre Chantraine (1990, p. 283) expõe que díke (δίθε) é um termo que 

raramente é empregado nos textos homéricos, apresentando como um dos primeiros 

sentidos o de regra e uso. Essa noção de regra e uso se atribui a uma conduta de justiça 

de aspecto, sobretudo, humano, como pode ser visto no Canto 19, onde o costume de 

uso comum entre os guerreiros homéricos é conceder as honrarias devidas aos 

guerreiros de forma que nem uma falta seja cometida, como mostra o verso 180, em que 

Agamémnone se reconcilia com Aquiles, e lhe presta as devidas honrarias: “Para que 

as honrarias devidas te sejam sem falhas prestadas (δίθεο) [...]”. Nesse trecho da 

Ilíada, díke aparece como a reparação justa entre os homens, a justiça humana divide de 

forma reta as coisas, para que assim não se cometa falta alguma, ela é oposta a qualquer 

violência personificada, é um ambiente de pura paz e conciliação entre os homens. Essa 

justiça se diferencia de thémis (ζέκηο), que se aplica em um plano puramente divino, a 

lei divina se coloca contraria a βία (vida, força vital do corpo). As leis humanas foram 

dadas aos reis por Zeus para que eles julgassem com retidão: “[...] um, seja o rei, 

justamente a quem Zeus, descende de Crono deu cetro e leis (ζέκηζηαο), para o mando, 

                                                           
11

 Nos tempos arcaicos observa-se a partir de pesquisas realizadas que o ato de escrever uma lei em pedra 

a faria desfrutar da mesma respeitabilidade que as normas consuetudinárias. Na época homérica começa a 

haver uma convivência de leis escritas e oralmente transmitidas, ambas dividindo o mesmo espaço sócio-

jurídico. (ARNAOUTOGLOU, 2003, p. 30).  
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no povo exercer inconteste.” (Il. II, vv. 205-206).  Quando um rei não julga com 

retidão, Zeus fica irritado e pune os desagregadores, como pode ser observado no Canto 

16, versos 385-388: 

[...] na terra, ao mandar Zeus potente infinito aguaceiro,  

Quando irritado se encontra com os homens (βίε) e quer castigá-los, 

Por ver que torcem no foro (άγνξε) a justiça (δίθελ) e sentenças proferem  

Desrespeitando o direito (ζέκηζηαο), sem medo dos deuses eternos. 

 

O trecho possibilita depreender quatro pontos importantes da jurisprudência 

homérica: primeiro, o homem mortal (βίε); segundo, a assembleia (άγνξε); terceiro, o 

espaço de exercício da justiça (δίθε); e, por último, temos a ordem das coisas como elas 

são, que tem nos deuses a sua administração, a justiça divina (ζέκηζηαο). Quando o 

homem não julga com equidade, infringindo o que está estabelecido como ordem do 

cosmos, ele indiretamente afeta a ordem total da natureza (physis), pois na realidade 

homérica não há distinção entre o social e o natural, como pensado em tempos atuais. 

Um homem justo (díkaios) é aquele que conduz suas próprias ações e negócios de 

acordo com essa ordem. (MACINTYRE, 1991, p. 25). 

 Pierre Chantraine (1990, p. 283) infere que quando díke é pronunciada refere-se 

a um ambiente ou situação particular, em que se julga algo de forma reta sem desvio, 

como pode ser analisada no Canto 18, em que depois de saber da morte de Pátroclo, 

Aquiles se desespera, Tétis o consola, prometendo inúmeras coisas, dentre elas uma 

nova armadura, feita pelo deus Hefesto, para que ele retorne ao campo de batalha e 

vingue o amigo. A deusa descreve que colocaria no escudo cenas gravadas acerca de 

uma contenda no mercado entre dois cidadãos, sobre a quantia a ser paga por causa de 

um crime de morte, destacando qual a postura reta que deve ser adotada por um juiz 

diante de tal acontecimento (vv. 507-508): “[...] quem decidesse (δίθελ) com mais 

equidade (ίζύληαηα), dois áureos talentos (ηάιαληα) receberia, que ali já se achavam, 

no meio de todos.” Nos versos díke (δίθε) aparece associada a ίζύληαηα, que tem como 

possíveis traduções o que é “reto, sem desvio de sua direção ou posição”. (CUNLIFFE, 

1963, p. 197). Outra palavra que aparece nesse trecho é ηάιαληα, que pode ser traduzida 

por “par de escalas, uma balança, ou por inclinação a escala utilizada por Zeus, como 

peso de sua deliberação”. (CUNLIFFE, 1963, p. 372). O que se pode inferir a partir 

disso é que um julgamento quando pronunciado deve ser reto, sem desvio, para que 

tanto a justiça dos homens quanto a divina seja realizada, levando em conta o peso de 
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ambas as partes litigantes no processo de decisão, em que a soma de inclinação da 

divindade está presente, por meio do símbolo da balança dada aos homens pelo deus. 

Uma das primeiras definições encontradas por Bailly (1950, p. 509) para o termo 

díke refere-se à faculdade de julgar presente no pronunciamento de um julgamento. 

Como pode ser visto no Canto 8, em que Zeus aparece no comando da distribuição da 

justiça entre gregos e troianos (v. 431): “[...] Zeus distribuía a justiça (δηθαμέηω), 

conforme lhe o peito comande.” Cunliffe (1963, p. 95) propõe como possíveis traduções 

ao termo δηθαμέηω os significados de: “pronunciar um julgamento; dar uma decisão, 

formar uma decisão, vir a resolver, por para fora a lei; procurar um julgamento ou 

decisão, pleitear uma causa”. No trecho acima, a justiça se coloca como um ato de 

decisão do comportamento daquele que julga, onde seu demandar requer imparcialidade 

ao tema a ser diligenciado, como pode ser visto no Canto 23, quando Antíloco questiona 

a postura dos chefes gregos sobre suas decisões (vv. 573-574): “Vós, conselheiros e 

chefes dos fortes Aquivos, julgai-nos imparcialmente (δηθάζζαηε) a questão, sem 

mostrar preferência nenhuma [...]”. O termo em que aparece traduzido como “julgar 

imparcialmente” (δηθάζζαηε) tem como significado: o de “se ocupar sobre o 

julgamento; administrar a justiça”. No contexto do canto, os chefes dos gregos se 

colocam como juízes que zelam pela melhor gerência da justiça entre os homens, de 

forma que sua decisão seja neutra. 

Alasdair MacIntyre (1991, p. 26) ressalta outro ponto da justiça na Ilíada, a 

questão dos papéis sociais em que as regras sociais são hierarquicamente ordenadas, de 

forma que cada ator social saiba antecipadamente qual seu lugar dentro do arcabouço 

social homérico, correspondendo dessa forma aquilo que o seu papel exige. Quando 

Agamémnone desonra Aquiles, usurpando o seu espólio de guerra, ele priva o herói do 

seu papel, que é socialmente devido. Coibir o outro daquilo que seu papel exige ou 

mesmo apoderar-se do papel do outro não só apenas viola díke, mas também a timé, a 

honra do outro. 

Fazer bem o que seu papel exige, utilizando as habilidades e desempenhos 

necessários para aquela posição que deve aos outros, é ser agathós (bom). Se ser 

agathós em seu papel exige areté (excelência), então o papel primário e mais importante 

da Ilíada é o de rei-guerreiro, que tem a areté da coragem em todos os setores. Areté é 

um termo que nomeia as qualidades que tornam um indivíduo capaz de fazer aquilo que 
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seu papel exige, é ela que restaura e preserva a ordem que é díke. Quando Nestor no 

Canto I usa de palavras sensatas para acabar com a contenda entre Aquiles e 

Agamémnone, ele utiliza a expressão o eu phrenéon (I, v. 253): “Cheios de bons 

pensamentos (έϋφρονέων)[...]”. Nestor fala com propósito de pôr fim a querela entre os 

dois reis, pois a ele foi dado o atributo de saber agir efetivamente, de modo a sustentar 

discursos que lembrem aos Aqueus que eles não devem transgredir a ordem geral das 

coisas.  

No Canto XI, dos versos 404 a 410, Ulisses se encontra sozinho no campo de 

batalha, ele conduz um dialogo consigo mesmo, ou seja, com seu thymós (coração, 

peito, alma, pensamento):
12

 

Pobre de mim, que farei? Se fugir, com receio da turba, 

É grande mal; mas vergonha maior é vir eu a ser preso 

Sem mais ninguém, que nos Dânaos o Crônida medo ora infunde. 

Mas para que, coração (ζπκόο), entregueres-te a tais pensamentos? 

Sei que somente as pessoas covardes (θαθνί) a pugna abandonam. 

Quem valoroso (άξηζηεύεζη) se mostra, só tem de conduta uma norma, 

Que é resistir decidido, quer fira, quer seja ferido. 

 

 Ulisses lembra ao seu thymós aquilo que ele sabe, quem é agathós (bom) como 

guerreiro, e não kakós (mal, covarde), reiterando firmemente qual é o seu papel como 

guerreiro. Mas seria errôneo se insinuasse que Homero atribui a Ulisses um processo de 

raciocínio, uma vez que Ulisses não faz inferência, o que ele faz é trazer à mente aquilo 

que sabe, a fim de enfrentar a implicação de uma paixão perturbadora ao seu thymós, o 

medo. O thymós é aquilo que move para a frente, é um tipo de energia, que movimenta 

algo como a própria raiva ou mesmo o desejo sexual. Ulisses chama aquilo que sabe ser 

o melhor modo de agir, afim de inibir os efeitos do medo, ele não pensa duas razões 

alternativas para sua ação. Como bem inferiu Alasdair MacIntyre (1991, p. 29), toda a 

psicologia em Homero é fisiologia, o agente homérico não se pergunta “o que deve 

fazer”, o agente já entrevê a ação que deve realizar, ou seja, refrear seu thymós. Esse 

ponto ressalta o que E. R. Dodds (1988, p. 9) explana sobre a justiça primitiva grega, 

que não se preocupava com a intenção, mas como a ação se desenrolava conforme os 

preceitos estabelecidos. A ação una é o que distingue Homero dos demais gêneros 

poéticos gregos, como foi salientado por Aristóteles em sua Poética (VIII, 28-36): 

Mas compôs em torno de uma ação una a 

                                                           
12

 Ver Cunliffe, 1963, p. 192. 
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Odisséia – una, no sentido que damos a esta 

Palavra – e de modo semelhante, a Ilíada. 

Por conseguinte, tal como é necessário que  

Nas demais artes miméticas uma seja a imitação, 

Quando o seja de um objeto uno, assim também o 

Mito, porque é imitação de ações, deve imitar as 

Que sejam unas e completas e todos os acontecimentos  

Se devem suceder em conexão tal que, uma  

Vez suprimido ou deslocado um deles, também se 

Confunda ou mude a ordem do todo. Pois não faz 

Parte de um todo o que, quer seja quer não seja, 

Não altera esse todo. [...]   

  

Nesse trecho da Poética, Aristóteles explica as peculiaridades da poesia 

homérica, as histórias seguem uma causalidade de acontecimentos, onde cada cena se 

conecta a outra de forma que as ações de seus agentes só podem ser explicadas a partir 

de uma unidade. Isso implica que se houver mudança ou supressão de cenas a cadeia de 

acontecimentos se torna confusa ou mesmo mude a ordem do todo. Talvez por isso 

Homero ressalte os papéis sociais de seus agentes, pois saber o seu lugar na ordem das 

coisas é exercer bem o seu papel sem infringir seu lugar ou mesmo do outro no cosmos, 

isso garante a ordem das coisas.  

O que Aristóteles faz quando analisa as obras homéricas é o que Sonia Lacerda 

(2003, p. 15) diz: “[...] analisar Homero depende estritamente das condições do seu 

tempo e do seu meio, de sua língua, de sua religião, dos seus costumes.” A poesia épica 

de Homero se estrutura a partir das condições da Grécia arcaica, o estágio de evolução 

da Grécia micênica era rudimentar, tribal, mas todos esses aspectos favoreceram ao 

cultivo da virtude, não havia espaço para os vícios originados pelo ócio e pela riqueza. 

Com isso, podemos inferir que o ponto culminante de evolução e de maior expressão de 

uma sociedade considerada superior, está em sua organização político-jurídica e na sua 

estrutura socioeconômica, onde os elementos sociais têm seu ponto alto nas reuniões e 

deliberações coletivas, que se realizavam nas assembleias, muitas vezes citadas na 

Ilíada.  

 

 Ação de díke nas assembleias homéricas 

Ao longo desse trabalho tentei ressaltar a cultura épica como um compêndio de 

convenções sociais, não é somente uma cultura de oral improvisação de estilo, ela 

provoca continuamente a expressão vocal de seus participantes. O que se tornou lei em 
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uma sociedade letrada é herança desse tipo de sociedade pré-letrada como conformidade 

de costumes. O que nos interessa ao estudar a Ilíada é verificar como ocorre uma 

espécie de jogo de compensações e desordens. A concordância de comportamentos 

observados em diferentes cantos não é certamente automática. O nómos e o ethos são 

continuamente ilustrados nas muitas cenas da Ilíada como uma narrativa que segue uma 

espécie de retórica normativa. Os personagens declaram e reiteram as propriedades do 

comportamento de como estes devem ser seguidos e assumidos. A cultura da oralidade 

segue uma estrutura que cumpre e completa as funções, como um verbalizado guia da 

cultura, que descreve situações e declara quais são as regras normativas e corretivas do 

grupo; descreve também quais os comportamentos que foram modificados ou 

substituídos, bem como quais os meios e as maneiras pelos quais eles podem ser 

restaurados. O símbolo maior deste corretivo processo linguístico é a homérica diké, no 

plural as dikai. A Ilíada pode ser entendida como um protótipo oral do que depois será 

compreendido como a justiça em seu sentido conceitual. 

 Havelock (1978, p. 124) observa que sem esses elementos uma obra como a 

Ilíada não poderia existir, uma vez que ela reporta a uma cultura que por si mesma se 

regula. A Ilíada segue uma história de memorização (mnemosýne) que explora as 

tensões de um conflito, como é caso da guerra entre troianos e aqueus, em que situações 

são criadas e sujeitadas a distintos distúrbios, provocações e excitamentos de vigor 

expressas em ações e discursos. A Ilíada fornece e cumpre uma função didática, para os 

gregos ela procede como uma narrativa corretiva, processo pelo qual restaura as 

propriedades reguladoras. Na Ilíada esta restauração pode ser vista como aplicação de 

um conjunto de regras reorganizadas pela comunidade pré-letrada presente na história, e 

reconhecível por uma moderna leitura, como uma das primeiras manifestações de 

justiça.  

Na Ilíada, a rede de ações origina-se com a pilhagem de uma cidade vizinha, em 

que os prêmios de guerra, são distribuídos em conformidade com os costumes, ou seja, 

igualmente entre os reis-guerreiros, o rei Agamémnone recebe uma linda jovem, que 

posteriormente terá que devolver ao seu pai, sacerdote de Apolo. Sua rejeição inicial em 

devolver a filha do sacerdote do deus sujeita Agamémnone e ao seu exército aos efeitos 

de causa de inúmeras mortes. A solução interpretada pelos profetas é a restituição da 

filha ao pai, privando dessa forma o rei-chefe de seu espólio de guerra. Como forma de 

compensação, o rei-chefe reivindica o prêmio feminino de Aquiles, gerando dessa 
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forma grande inimizade, devido ao conflito de interesses: por um lado a obediência a 

hierarquia de comando, por outro, o direito consuetudinário de guerreiro que faz por 

merecer o seu prêmio. Com isso se instala como fator central da história uma forte 

inimizade (neikos), causa de disputa (eris) entre dois reis poderosos. A época enfatiza a 

fúria que, se apodera de Aquiles, como a causa das perdas sofridas pelo exército grego. 

Aquiles expressa seu sentimento contra a ação de Agamémnone, se retirando junto com 

seus homens da batalha. 

Agamémnone rapidamente lamenta as inimizades e disputas, e admite sua 

responsabilidade pelo início do litígio com Aquiles: “Mas sofrimento me deu Zeus 

potente, nascido de Crono, com me lançar em litígios inúteis e vão falatório, por causa, 

sim, de uma escrava, eu e Aquiles Peleio brigamos com termos ásperos, tendo de mim 

as ofensas [...]” (HOMERO, II, vv. 375-378). Ele reconhece que a resolução do 

impasse dependia somente dele, caso contrário haveria maiores consequências. Como os 

gregos sofriam grandes reveses, Nestor propôs a conciliação com Aquiles, por meio do 

oferecimento de inúmeras compensações. Agamémnone rapidamente concorda, e 

confessando para Nestor o fardo que carrega devido ao seu erro, que acarretam Até 

(desgraça, fatalidade) para ele e seus aliados. Para ele, é Até que destrói tanto a fortuna 

quanto o espírito dos homens, arruinando suas vidas. “Nessa censura aos meus erros, ó 

velho! Não vejo exagero! A minha falta foi grande, não posso negá-lo.” (IX, vv. 115-

116). [...] “Mas, se errei tanto, levado por meu pensamento funesto, quero aplacar o 

guerreiro com ricos e infindos presentes (IX, vv. 119-120)”. Somente dez cantos depois, 

período em que o poeta prolonga a crise entre os dois, Agamémnone novamente aborda 

a origem de tudo, discorrendo sobre a ação de seu daímon,
13

 no dia fatal quando ele 

pegou a presa de guerra de Aquiles (XIX, vv. 87-88): “A fatal Moira  e as Erínias que 

vagam nas trevas espessas uma cegueira feroz me ensejaram tais deuses no peito [...]”. 

A filha mais velha de Zeus é Até, é ela que causa inúmeras desgraças aos homens e aos 

deuses, os incapacitando, uma vez, que até Zeus sofreu os seus efeitos (XIX, vv. 91-97):  

[...] a culpa (Αηε) é filha de Zeus, deusa excelsa que os homens 

conturba,  

nume funesto de pés muito leves, que a terra não roça,  

ao caminhar, mas passeia por sobre a cabeça dos homens,  

ocasionando tropeços. Ter seres mais alto enleia.  

                                                           
13

 Presença ou entidade sobrenatural que se coloca entre um deus e um herói. A crença em espíritos um 

pouco menos antropomorfizados do que os olímpicos é uma característica muito recuada da religião 

popular grega; um daímon está ligado a um herói ao nascer e pode determinar, para o bem e para o mal, o 

seu destino. (PETERS, 1983, p. 47). 
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O próprio Zeus poderoso, que os deuses e os homens supera,  

em suas malhas se viu de um feita, no dia em que a esposa,  

Hera, conquanto mulher, o enganou com sutil artifício. 

 

Depois, quando Zeus descobre como Hera o tinha enganado, ele promete que 

Até não entraria mais no Olimpo estrelado, foi assim que ela se lançou fora do Olimpo 

(XIX, vv. 126-131):  

Dor muito aguda aferrou pela fronte de tranças macias,  

e num momento de cólera jura solene profere  

de que jamais no alto céu estrelado e no Olimpo entraria  

de novo a culpa, que a mente dos homens e deuses transforma.  

Rodopiando-a com força, depois de jurar, atirou-a  

do alto do Olimpo, ela veio cair entre os homens industres.  

 

Logo no início da história, quando Aquiles tinha declarado sua decisão de 

abandonar a guerra, ele recebeu um solene endereçamento de seu tutor, Fénice (IX, vv. 

502-512):  

Pois são as preces, nascidas do Crônida Zeus poderoso, 

Coxas, de pele enrugada e de olhar indeciso e desviado,  

as quais se afanam no encalço da culpa, tentando alcançá-la. 

Esta é, porém, vigorosa e de pés mui velozes; por isso 

a todas elas se adianta, ao que as preces procuram, depois, dar remédio. 

Quem, a estas filhas de Zeus, ao chegarem, demonstra respeito, 

delas obtém só vantagens, por serem seus votos ouvidos. 

Mas, se, obstinados, os homens ouvidos, acaso, lhes negam, 

as preces, logo, a Zeus Crônida sobem, instantes, suplicam 

que sempre a culpa os torture e que tenham, com o dano o castigo.  

 

  Tanto o pedido quanto o alerta relatado por seu tutor não surtem efeito em 

Aquiles, pois ele continuou longe do campo de batalha. Somente no Canto XVIII 

Aquiles faz uma pequena concessão, causa posterior de sua ruína.  Tudo começa quando 

seu amigo Pátroclo vai ao campo de batalha libertar os navios gregos, e é morto por 

Heitor. Ao saber da perda do amigo, Aquiles entra em crise e jura vingar sua morte. Na 

ocasião, ele pronuncia novamente a ação de Eris na contenta entre os homens (vv. 107-

110):  

Se se extinguisse a discórdia (έξηs) entre os homens e os deuses eternos,  

e a irresistível Vingança, que aos próprios cordatos irrita  

e, mais suave que o mel, quando escorre dos favores repletos,  

no peito do homem se expande, qual fumo que ameaça asfixiá-lo!  
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A declaração de Aquiles, anunciada no Canto XIX, prevê o término da querela 

(v. 58): “[...] pela discórdia vencidos, por causa, tão só, de uma escrava.”. Aquiles 

anuncia nesse trecho o núcleo do confronto com Agamémnone, dois homens de espírito 

desenvolvido entregues a discórdia por causa de uma estrangeira. Logo em seguida, o 

poeta Homero pronuncia que a história desta contenção que será lembrada durante 

muito tempo pelos gregos (v.64): “[...] os Aqueus hão de nessa discórdia lembrar, é 

certeza [...]”. A definição do próprio poema é deixar para a posteridade a memória de 

uma época. Como notou Havelock (1978, p. 126), a Ilíada, embora de oral composição, 

é uma épica com insinuações psicológicas, exibindo uma notável sofisticação nesse tipo 

de gênero. 

 Como pode ser vista nas conclusões do Canto XIX, as ações e decisões são 

explicitamente governadas pelas paixões entre dois homens de poder. As ações 

decorrentes podem ser simbolizadas por uma série de pares antagônicos: inimizades e 

ódio; orgulho e raiva; honra e arrogância; decisão precipitada e lamentável remorso; 

desculpas e repreensões; desafios e confissões, etc. Os pares de contrários se distribuem 

lado a lado nos argumentos, entendidos no idioma homérico como forças externas aos 

homens, e nos tempos contemporâneos como forças psicológicas internas. Para uma 

leitura moderna, a épica homérica seria facilmente apreciável.  

Mas para buscar a justiça na Ilíada é preciso ter em foco o espaço político e 

social de como o contexto narrativo é criado. Quais precisamente são as procedências 

que são seguidas na Ilíada para que a inimizade possa ser considerada como causa e 

efeito de alterações e debates? Embora o erro estivesse na confusão que Agamémnone 

primeiramente cometeu, quando ele se recusou a aceitar o apelo do pai sacerdote que 

tinha sua filha transformada em espólio de guerra, o erro real foi não aceitar os apelos 

de todos os reis presentes. Em sua súplica, o sacerdote oferece comprar sua filha de 

volta, uma razoável proposta, e os gregos em audiência gritam e aprovam, a qual é 

ignorada por Agamémnone, ocasionando males a todos os gregos em batalha. No Canto 

I todos os generais se encontram em assembleia convocada por Aquiles, é uma 

convocação que segue uma sucessão de debates, em que os participantes propõem ou 

refutam algo, desafiam ou atuam como mediadores, expressando comportamentos 

cuidadosamente programados. O que se vê nessa cena do Canto I é a construção de uma 

sessão, de um encontro entre reis. A palavra grega ágora (assembleia) no singular 

denota um falar, em grupo, e no plural, significa discursos proferidos em uma 
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assembleia, lugar de reuniões políticas. O poeta ilustra um exército em campo de 

batalha sitiado, em que vários comportamentos são mostrados, fornecendo o paradigma 

de uma civilizada anterior, em que predomina a transmissão oral. Como salientou 

Jacyntho Lins Brandão (2005, p. 12), o que marca a cultura grega é o seu gosto pelo 

debate, traço marcante que atravessa a cultura da Hélade como um todo.  

O conteúdo dos apresentados no Canto I fica mais clara no Canto II. 

Agamémnone tem um sonho que o instrui a dispor as tropas, uma clara alusão aos 

catálogos das naus. Inexplicavelmente, ele instruiu o arauto para anunciar uma 

assembleia, que imediatamente se forma, como descrito no Canto II (vv. 50-53): “[...] 

quando Agamémnone ordena aos divinos arautos que chamem para a assembleia 

(άγνξήλδε)
14

 os Acaios de soltos cabelos nos ombros. Gritam sem mora, o pregão; 

apressados, aqueles concorrem [...]”. Antes da reunião Agamémnone chamou os mais 

velhos em uma conversa particular, dentre eles Nestor (v. 53-54): “Primeiramente, o 

conselho reuniu dos magnânimos velhos (γερόντων)
15

 junto da nave do sábio Nestor, 

que reinava nos Pílios [...]”. O rei em chefe propõe a todos marchar as tropas (v.83): 

“[...] eia! Vejamos se armar conseguimos os homens Aquivos.”. Os mais velhos 

aprovam e se erguem da sessão, a cena se volta para as demais pessoas presentes, se 

comportando como enxames de abelhas (II, vv. 85-89): 

[...] obedientes ao filho de Atreu, os demais reis cetrados  

se levantaram, também. Acudiu, logo, o povo em balbúrdia. 

Do mesmo que enxames copiosos de abelhas prorrompem  

do oco da pedra, zumbindo, a que bandos, sem pausa, se seguem, 

e umas, pendentes em cachos, à volta se ficam das flores. 

   

Nessa assembleia estão presentes aliados de várias procedências, todos dispostos 

ao longo da praia, e que se apresentam em massa na assembleia (vv. 91-93): “[...] dessa 

maneira afluíram das tendas e naves simétricas povos sem conta, ao comprido da praia 

do mar, mui profunda, para a assembleia.” Homero dedica os próximos 306 versos 

para descrever os procedimentos, em um ponto que a assembleia é interrompida, quando 

seus membros saem de seus assentos e se dirigem para os seus barcos. Na ocasião, 

fórmulas apropriadas são reiteradas, pronunciadas, mostrando o processo de formação e 

ação de uma assembleia homérica. Os participantes sentam em ordem, sob a direção de 

                                                           
14

 Άγνξή + δε (partícula adversativa) – para o lugar da assembleia (CUNLLIFE, 1963, p. 4). 
15

 Representantes das pessoas (CUNLLIFE, 1963, p. 77). 
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um arauto, responsável também pela a ordem, durante toda a reunião, pedindo silêncio 

quando um membro se levanta para falar (vv. 96-99): 

[...] tantos guerreiros; por tudo é algazarra; esforçavam-se arautos, 

nove a um só tempo, por ver se o tumulto aplacar conseguiam, 

para que ouvidos os reis, descendentes de Zeus, fossem logo 

a multidão, afinal, se conteve; sentaram-se todos.   

 

 O cetro é um outro elemento presente no cenário público, embora descrito 

inicialmente como inerente a função de Agamémnone, é também descrito para garantir 

a fala de um de seus membros. O cetro é usado quando um deles quer falar ou mesmo 

para impor disciplina entre eles. É inteiramente notar que a assembleia homérica 

constitui os princípios da atual organização política. Em Homero a assembleia era um 

importante espaço de decisões, assistido por um conselho que se encontrava separado 

dos demais participantes que não eram reis, algo que a narrativa do Canto I não deixa 

explicito. Aristóteles, séculos depois, tacitamente aceita o fato que semelhante função 

política da assembleia de sua época tinha origem na assembleia homérica. 

(ARISTÓTELES, Pol. III, 1285b, 13-15): “[...] estes reis de tempos passados gozavam 

de autoridade permanente nos assuntos urbanos, rurais e nos negócios.” A assembleia 

homérica nada é mais do que um protótipo do que posteriormente será um mecanismo 

público empregado em Atenas. Existe na épica uma severa ordem de como eram 

realizados as sessões entre gregos e troianos, é somente no Canto XVIII nota-se uma 

exceção, contexto em que os membros estão em pé (vv, 245-246): “[...] em assembleia 

se reúnem, sem mesmo pensarem na ceia. De pé mantêm-se ele, todos durante a 

reunião.”. No contexto épico todas as ações são completamente orais, todas as 

comunicações, gestos e decisões são estruturadas e implementadas por meio de 

fórmulas orais. 

 Qual a função da assembleia? Para Havelock (1978, p. 129), a assembleia 

homérica não significa um corpo legislativo. Ela só pode aceitar ou rejeitar lideranças 

fornecidas por um homem superior (aristoi, basileus), mas rejeitar ou aceitar pode ser 

decisivo para o grupo. Agamémnone, no Canto I, por rejeição ao apelo do sacerdote não 

aceitou a decisão da assembleia, ocasionando penosas consequências ao grupo. Para 

todos os envolvidos surge um segundo debate com o objetivo de superar a relutância de 

Agamémnone, por isso a pressão sobre ele emana não só do falar, mas também do 

silenciar e escutar os outros presentes. O apelo de Agamémnone reside na possibilidade 
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de divisão dos poderes na assembleia, por isso seu poder estar ameaçado, como 

ilustrado em dois momentos do Canto I: “[...] todos podeis confirmar que meu prêmio, 

desta arte, me tomam.” (v. 120); “[...] mas sem demora, aprestai-me outro prêmio.” (v. 

118). Isto é uma prerrogativa da assembleia homérica, controlar a distribuição dos 

espólios de guerra, fato que Aquiles ressalta nos versos 124-125: “[...] conhecimento 

não temos de espólio abundante ainda intacto, pois das cidades saqueadas já estão 

distribuídas.”. Essa adequação seria violada, revelando a necessidade de um outro 

processo, momento em que Agamémnone teria que esperar para o exército apoderar-se 

de mais saques em outro lugar. A situação é delicada precisamente porque envolve o 

comandante em chefe. Agamémnone reclama a todos os membros reais a parte que lhe 

cabe de sua posição na guerra (v. 119): “[...] entre os Argivos, só eu não ter no espólio 

de guerra.”. Uma decisão é tomada por Agamémnone, se apropriar da jovem destinada 

a Aquiles como substituição de sua perda, com isso ocasionando o começo de duas 

colisões. Agamémnone provoca uma confrontação que pode ser estabelecida 

diretamente entre duas partes, consequência que levará a inúmeras baixas do exército 

grego, devido a ausência de Aquiles e seus homens da batalha. 

 Todo o impasse entre Aquiles e Agamémnone ilustra como era a justiça no 

período homérico. As decisões eram tomadas na forma de um juramento realizado antes 

ou durante uma assembleia, momento em que estão todos os interessados. Todos tinham 

designado para Aquiles Briseida; eles foram testemunhas da partilha inicial, depois da 

colisão desta substituição efetuada, tornando-se responsáveis pela decisão tomada (v. 

299): “[...] nem com ninguém; que ma vens retomar pós ma haveres cedido.”. Aquiles 

pega o cetro, símbolo coletivo de juramento, suspende-o diante de todos e descreve 

como ele foi arrancado e confeccionado a partir do tronco de uma árvore, e como 

considera que o ultraje cometido contra ele tornou-o sem valor (vv. 237-239): “[...] a 

casca e as folhas – a vida – e que os filhos dos nobres Aquivos, quando em função de 

juízes (δηθaζπόινη), empunham, fazendo que valham as leis de Zeus e os preceitos – 

solene é, repito, esta jura!”.  

 A palavra que se destaca no trecho citado são dikaipóloi, formada por dikai, que 

no plural compreendendo todos os eventos relacionados à justiça, sobretudo os que são 

administrados pelos reis (basileus), responsáveis diretos pela distribuição e manejo da 

justiça entre todos os membros, sejam nobres ou não. No entanto, a justiça não pode ser 
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distribuída unilateralmente, mas pelo grupo em assembleia, caracterizando dessa forma 

a justiça dos membros da pólis, dikaipólis. 

 No caso do ultraje sofrido por Aquiles, a justiça processual do grupo não teve o 

alcance almejado. A função deveria ser preventiva, no sentido de evitar o insulto de um 

dos membros do exército do qual seus serviços eram indispensáveis. A assembleia 

constitui uma parte necessária nos comportamentos procedimentais, ela tem a 

responsabilidade para distribuir tanto os prêmios de guerra, quanto as honras entre os 

companheiros em campanha. A justiça falhou no presente caso por submissão aos atos 

individuais de Agamémnone. O símbolo da indignação de Aquiles pela justiça não 

realizada está no cetro arremessado ao chão (I, vv. 245-246): “[...] o cetro, Aquiles, 

depois de falar, adornado com cravos de ouro, atirou contra o solo, indo, após, 

novamente assentar-se.”. O ato de Aquiles expressa sua revolta por uma decisão 

contraria a tradição e que recai sobre todos os seus membros, que a partir de então 

deveriam compartilhar as suas consequências. O debate, embora continue com uma 

tentativa de mediação, apropriadamente empreendida por Nestor, por ser o homem mais 

velho, propondo uma razoável solução que será seguida somente posteriormente. A 

situação não se resolve por que duas partes estão ainda em luta, expressando cada uma, 

comportamentos inadequados, abandonando a reunião (I, v. 304): “[...] pós ambos 

terem, desta arte, impropérios trocado, levantam-se [...].” 

 A pesar do abandono da reunião, pode-se dizer que dois aspectos da tradição 

foram seguidos: a distribuição do espólio de guerra entre os seus membros, e o 

cumprimento de uma súplica em nome de um deus, com a devolução da filha ao pai-

sacerdote. No entanto, a solução encontrada adentra em uma questão anterior, que 

emerge da situação: a querela existente entre Aquiles, considerado o mais destemido 

guerreiro, e seu comandante, que, apesar de não ter o mesmo desempenho, recebe 

prêmios equivalentes ao primeiro. O ato de Agamémnone não apenas priva o guerreiro 

de sua honra, priva também a assembleia de encontrar a melhor solução ao problema, a 

querela de uma promessa homologada pelo grupo. 

 Agamémnone não se arrepende de imediato de seu ato injusto, apesar de propor 

uma assembléia, ocasião em que expressa seus sentimentos e não oferece nenhuma 

solução adequada ao problema. Qual solução proposta por Nestor para reparar o ultraje? 

A primeira coisa a observar é que Nestor propõe que o exército se recomponha 
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moralmente comendo uma refeição, enquanto isso Agamémnone pode convocar os 

anciões (vv. 89-90): “[...] em sua tenda, Agamémnone reúne os anciões do conselho, 

aos quais se esmera em servir copioso e variado banquete.”. Reunidos na tenda de 

Agamémnone, Nestor nota que nas mãos de Agamémnone está assentado o cetro por 

Zeus para assistir lideranças no conselho (vv. 98-99): “[...] por comandares a tantos 

Aquivos e teres do Crônida o cetro e as leis recebido e o dever de aplicá-las com 

senso.”. É, portanto, seu dever falar e escutar o que os outros têm a dizer em seus 

pronunciamentos.  

 Em sua fala, Nestor lembra como deve ser a boa condução da justiça, o que até 

aquele momento então não estava sendo totalmente realizada. Mas o que é realmente 

uma justiça bem administrada? Aquiles, depois da morte de seu melhor amigo, no Canto 

XIX, ficou ansioso para abandonar a disputa com Agamémnone, juntar-se ao o exército 

para matar Heitor. Sua mãe o previne que antes ele precisa convocar uma assembleia e 

comunicar formalmente sua decisão (34-35): “[...] cuida, porém, de reunir a 

assembleia dos fortes Aquivos para anunciar-lhes o fim de tua cólera contra 

Agamémonone.”. Aquiles ao comunicar a renúncia de sua cólera, é aplaudido pela 

assembleia. Após o comunicado, Agamémnone fala de seu assento, anuncia que tem 

algo para dizer. Em sua defesa, ele observa a ação de um selvagem daímon que tinha 

destruído seu julgamento até então (v. 88): “[...] uma cegueira feroz me ensejaram tais 

deuses no peito.”. A sua defesa é concluída com a disposição em conceder generosas 

compensações a ofensa cometida contra Aquiles. A chamada para a batalha é urgente, 

mas Agamémnone salienta que Aquiles inspecione todos os seus presentes (vv. 138-

144): 

[...] quero sanar o mal feito, depondo a teus pés muitas dádivas. 

Para os combates levantar-te, pois, e os Aquivos anima, 

que, por meu lado, confirmo os presentes magníficos que ontem 

em tua tenda divina o divino Odisseu te ofertou em meu nome. 

Ou, se o desejas, detém-te, conquanto de lutas sequioso, 

para que os meus escudeiros das naves recurvas te tragam 

quanto te foi prometido e te alegres à vista dos brindes.   

 

Aquiles cortesamente declara sua indiferença, ele está impaciente para começar 

a lutar. Odisseu aconselha que o exército deveria comer, como forma de encerrar a 

contenda (vv. 173-183):  

Os mande vir para o meio da praça, que todos possamos 
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Vê-los com os olhos e tu no mais íntimo alegre te sintas. 

Diante de todos, de pé, faça o Atrida uma jura solene 

De nunca haver partilhado do leito da filha de Crises, 

Como varão e mulher, Agamémnone, unir-se costumam. 

Que o coração se te mostre no peito, com isso, abrandado. 

Em sua tenda, depois, deve um lauto banquete oferta-te, 

Para que as honras devidas te sejam sem falha prestadas. 

E, de futuro, Agamémnone, trata de ser mais cordato 

Para com todos. Um rei não se avilta se, acaso, apresenta 

satisfações quando foi o primeiro a ofender sem motivo.  

 

 Agamémnone deve então levantar-se e emitir solene juramento de que restitui 

Briseida em sua condição original. Ele se comporta formalmente como um anfitrião 

durante a festa de reconciliação com Aquiles. Conforme observa Odisseus (vv. 180-

183): 

[...] para que as honras devidas te sejam (Aquiles) sem falhas prestadas (δίθεο). 

E, de futuro, Agamémnone, trata de ser mais cordato (δηθαηόηεξνο) 

para com todos. Um rei não se avilta se, acaso, apresenta  

satisfações quando foi o primeiro a ofender sem motivo.  

 

 Durante a solenidade de reconciliação, Agamémnone pronuncia seu juramento 

três vezes, contextualiza rapidamente e se concentra na explicação: “[...] sim, juramento 

pretendo fazer, que a isso o peito me incita.” (v. 187); “[...] sem que perjuro me torne 

ante os deuses. Demore-se Aquiles.” (v. 188); “[...] mande eu buscar os presentes e a 

jura solene profira.” (v. 191). Após a cerimônia Aquiles demonstra indiferença porque 

pretende matar Heitor o mais rápido possível. Devido a necessidade de completar a 

cerimônia coletiva, ele é forçado a permanecer para receber os presentes, assistir o 

sacrifício de um animal e ouvir formalmente o juramento.
16

 Aquiles responde, em 

poucas palavras, reconhecendo sua parcela de responsabilidade e o efeito que o daímon 

de Agamémnone exerceu sobre todo o corpo político. Todos os membros que ouvem e 

concordam com os dois discursos são testemunhas do fim de uma inimizade (neikos). 

Com isso, podemos dizer que Aquiles recebe uma adequação de justiça, seu oponente 

tornou-se mais justo. Justiça em Homero, relaciona-se a uma espécie de troca entre duas 

partes, no curso de um acordo, como um símbolo de aproximação entre duas partes.  

 Em uma negociação que almeja resultados, certas condições precisam ser 

encontradas. Embora a inimizade que clama por procedências ocorra entre duas partes, à 

justiça só pode ser ampliada com a participação da assembleia. A assembleia homérica 

                                                           
16

 Ver Canto XIX, versos 238-275. 
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funciona como um fórum de debates e negociações entre as partes litigantes. O 

desempenho de um julgamento segue um ritual apropriado em que o falar é dirigido de 

um ao outro, sempre com a posse do símbolo de detenção da palavra. O estabelecimento 

dessa regra envolve ambas as partes no julgamento, os presentes tradicionais são 

mencionados e requeridos, como no caso da honra (timé)
17

. O testemunho de uma 

audiência lembra aos envolvidos que o falar, o ouvir e o ver fazem parte do processo 

apropriado de um juramento. 

 O Canto XIX pode ser compreendido como um paradigma de justiça oral, isto é, 

dos primórdios dos procedimentos legais, base dos julgamentos posteriores nas cidades 

gregas. 

 O Canto XXIII ilustra uma assembleia dos gregos, na forma de um agón
18

, em 

que seus participantes estão sentados,
19

 para assistir uma corrida de biga. O poeta 

descreve a trapaça ocorrida entre a timé
20

 de Antíloco e Menelau, em que o primeiro 

passa a frente de Menelau, por meio de uma trapaça. Antíloco, atrás de Menelau, 

chicoteou seu cavalo justamente em um trecho em que não existia espaço suficiente 

para passar duas bigas, forçando Menelau a desviar rapidamente para evitar uma 

colisão. Com a redução de Menelau, Antíloco passa a frente por meio de um 

estratagema. 

Ao término da corrida Diomedes vence, seguido por Antíloco, Menelau, 

Merione e Eumelo. Aquiles, encarregado de distribuir os prêmios entre os ganhadores, 

atribui o segundo lugar a Eumelo, por julgar que o acidente o privou da vitória. Antíloco 

protesta e o prêmio é concedido a ele, fazendo com que Menelau expresse formalmente 

a acusação de trapaça. Menelau pede a intervenção da assembleia (vv. 573-574): “Vos 

conselheiros e chefes dos fortes Aquivos, julgai-nos imparcialmente a questão, sem 

mostrar preferência nenhuma (δηθάζζαηε).”. Ele clama que os conselheiros julguem 

sem pender para um lado preferencial (vv. 579-585): 

                                                           
17

 O homem que atacou a timé do outro deve reconhecer e procurar mantê-la em atos e não em intenção, 

ou seja, deve restituir ao ultrajado. Como preservadores da honra, os deuses levam em conta atos e não 

intenções. (ADKINS, 1960, p. 63). 
18

 Agón é uma competição formal regida por regras, em que as mesmas são feitas para oferecer a cada 

competidor a justa oportunidade de exibir sua excelência numa atividade de algum tipo particular. 

(MACINTYRE, 1991, p. 39). 
19

 Ver versos 258-448. 
20

 É bom observar que o “timé” aqui relatado não inclui mais de duas pessoas, mas o competidor e seu 

cavalo que estão em competição. 
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Eu mesmo, aliás, vou julgar (δηθάζω) a questão, sem temer que me façam 

os fortes Dânaos qualquer objeção, pois presumo ser justo. 

Vamos, Antíloco, aluno de Zeus, aproxima-te e faze 

como é de praxe (ζέκηο έζηί): ante o carro e os cavalos te põe, segurando 

na mão direita o chicote flexível que a pouco vibravas,  

e, nos cavalos tocando, pelo alto Posido nos jura 

que involuntário e sem dolo aos corcéis me trancaste o caminho. 

   

 Em seguida, Menelau mostra como a ação de Antíloco foi contrária a tradição, 

forçando-o a reconhecer o seu erro perante toda a assembleia (vv. 590-595):  

Sê, pois, paciente comigo; dar-te-ei, voluntário, o meu prêmio, 

a égua vistosa. Ainda mais: se de quanto possuo quiseres 

algo exigir-me, sem mores delongas, declaro-o, prefiro 

a teu pedido ceder, caro aluno de Zeus, a saber-me 

de teu afeto banido e perjuro ante os deuses eternos.    

 

Antíloco admite sua impetuosidade e demonstra seu respeito aos deuses, ao não 

querer se tornar perjuro diante de homens e dos deuses. Menelau perdoa Antíloco, 

atribuindo a sua juventude a causa do erro cometido. Menelau invoca a todos em 

assembleia para testemunhar o fim da contenda: “[...] assim aqui ficarão conhecendo 

que coração implacável não tenho nem mesmo soberbo.” (vv. 610-611).  

O episódio acima dramatiza o estabelecimento de uma disputa carregada de 

mecanismos orais que ocorrem diante de uma assembleia, que atua como se fosse um 

único corpo. O episódio ilustra como as procedências legais homéricas podem ser 

conduzidas por um dos litigantes, onde ele mesmo torna-se pronunciador de uma 

justiça, ao falar com justiça. A equidade do manejo da justiça é garantida neste caso não 

só por um acordo de opositores, mas por um assento na audiência pública de outro. As 

partes reconhecem que o que eles dizem e fazem está relacionado ao âmbito público. 

A justiça, singular ou plural (díke, dikai), é algo falado em bom tom. Isto pode 

ser visto num episódio, no Canto XVIII, que mostra como ocorria a justiça em suas 

origens. O estilo de vida da cidade em paz é descrito no escudo de Aquiles, por meio de 

duas situações civis: uma cerimônia de casamento e um litígio público (vv. 497-508): 

 Cheio se achava o mercado, que dois cidadãos contendiam (λείθνο)  

Sobre quantia a ser paga por causa de um crime de morte  

Um declarava ante o povo que tudo saldara a contendo; 

O outro negava que houvesse, até então, recebido a importância. 
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Ambos um juiz exigiam (ίζηνξη)
21

, que o fim (πείξαξ) à contenda pusesse.  

O povo, à volta, tomava partido, gritando e aplaudindo. 

A multidão os arautos acalmam; no centro, os mais velhos 

Em um recinto sagrado, sentados em pedra polidas,  

Nas mãos os cetros mantêm dos arautos de voz sonora.  

Fala cada um por seu turno, de pé, e o seu juízo enuncia (δίαδνλ). 

Quem decidisse com mais equidade, dois áureos talentos 

receberia, que ali já se achavam, no meio de todos.  

    

 Na disputa entre Aquiles e Agamémnone o que impediu que o primeiro matasse 

o segundo foi à força de uma justiça com raízes divinas, Thémis. A mesma regra é 

ilustrada no escudo de Aquiles, quando o local em que o litígio é resolvido passa a ser 

considerado. O causador da morte de um homem em pleno exercício de função cívica 

deve pagar uma compensação ao outro. No período não existia um arquivo escrito que 

conservasse as regras que seriam utilizadas em tais situações, o que existia era a 

memória que amparava as duas partes, única fonte de conhecimento. Vernant (1990, p. 

140) observa o quanto a memória (mnemosýne) exige um papel importante na poesia 

homérica, é por meio dela que o grupo social fixa e transmite o conjunto de seus 

conhecimentos, permitindo aos seus membros conhecer o seu passado.  

No caso de uma inimizade (λείθνο), a situação poderia ser resolvida por meio de 

um procedimento próprio. Para orientação das duas partes recorre-se a uma informação 

conhecida pelo grupo (ίζηνξη). A memória de seus agentes é armazenada e utilizada 

como guia de ação das partes envolvidas. Até o momento observamos como a 

assembleia homérica, um maquinário de transmissão oral que forma o espaço político 

arcaico, resolveu diferentes tipos litigantes, valorizando o conselho dos mais velhos, 

responsáveis por lembrar aos envolvidos a tradição que regula suas ações. A justiça é 

pleiteada pelo litigante em pessoa, como feita pelo próprio Menelau, a decisão vai 

depender da força da palavra na busca da justiça requerida. A audiência é previamente 

dividida para assim aclamar o vencedor, mas antes disso, a fala é direcionada aos mais 

velhos. O ganhador é colocado em vista para ser testemunhado pela assembleia. A 

assembleia atua como um tribunal disciplinar, se é a melhor palavra a ser usada, 

regulado por um arauto que toma conta dos assentos, mantém a ordem, distribuir aos 

oradores o bastão da palavra, seja entre os litigantes ou entre os conselheiros mais 

velhos. A justiça homérica não é um conjunto de princípios pré-existentes ou um 
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 Busca, informação, exploração, resulta de uma informação, conhecimento, história. (BAILLY, 1950, p. 
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conjunto de regras impostas por juízes a luz de semelhantes princípios, é um processo 

alcançado através de uma persuasão oral e uma condenação também oral. 

 A Ilíada está repleta de exemplos de como a justiça era praticada pelo grupo. No 

Canto XVI, os cavalos de Heitor carregam-no longe do ataque violento de Patroclo (v. 

383): “[...] do ínclito Heitor que os corcéis para longe da pugna conduzem”. O poeta 

faz uma comparação dessa situação com um aguaceiro que se torna destrutivo aos 

trabalhos do homem. Essa situação é típica de regiões geográficas da Grécia. A 

tempestade é um atributo de Zeus, o deus usa a tempestade para intervir diante dos 

homens: “[...] quando irritado se encontra com os homens (βίε) e quer castigá-los, por 

ver que torcem no foro a justiça e sentenças proferem desrespeitando o direito 

(ζέκηζηαο), sem medo dos deuses eternos (vv. 386-388).”  

 Na citação acima, as fórmulas preservadas na memória podem ser distorcidas, 

mal empregadas, ou mesmo convir ao interesse de uma das partes. Cabe a assembleia 

evitar tais situações tortuosas. A tradição exige que os litigantes falem na presença da 

assembleia, onde cada um terá a oportunidade de contestar a versão do outro. Por isso, 

eles são advertidos previamente da forma como devem proceder, como forma de 

garantir a justiça. Se um orador transgredir as regras, ele será retirado a força pelo 

arauto. Assim também a justiça torta é expelida da assembleia; esta é o local concreto 

em que a linguagem justa é empregada. Nada na fórmula é inconsistente com o caminho 

que díke tem operado em outro lugar na épica.  

 Em resumo, a justiça da Ilíada é uma procedência, não um princípio ou conjunto 

do mesmo. A justiça é alcançada por um processo de negociação entre a contenda de 

partes que se utilizam de mecanismos orais para expor seus processos. A justiça 

enquanto ação de duas partes é particular, não geral, nela pode se pensar no plural ou no 

singular, o certo dela é dá em cada caso o que é correto nos argumentos e nos 

regulamentos em um ou mais casos. Na narrativa homérica não existe um judiciário 

estabelecido como um estado autoritário independente, mas sim uma experimentada 

oral lei, onde homens nobres são preparados para aplicar as funções judiciais com bases 

em preceitos preservados pela memória dos mais velhos, dos convocados a presidir a 

justiça, escutando, falando e tendo um senso de consenso nas audiências públicas, cabe 

a eles atuar de forma indiferente entre as partes litigantes, uma vez que são os 

gerenciadores da justiça do grupo. Os procedimentos judiciais têm seu lugar em 
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público, porque se trata de uma sociedade pré-letrada que tinha na memória do público 

a conservação de suas regras, como o que é prometido ou acordado.  

Embora solto ou vago, os procedimentos comportamentais homéricos se 

direcionam a uma prática cada vez mais literária. Os agentes arcaicos trabalharam 

efetivamente para preservar a lei e a ordem (eunomia) na crescente formação da 

identidade grega que se inicia em Homero. A épica forneceu as fórmulas diretivas e 

corretivas, um necessário suplemento para o nómos e o ethos como normativamente 

aceito e ensinado. Como inferiu Havelock (1978, p. 137), essas fórmulas poderiam ter 

sido inventadas para o controle do impacto individual sobre a nascente comunidade 

humana, mas para os homens arcaicos elas são baseadas em uma justiça divina, Thémis, 

concedida aos homens por Zeus em forma de leis oralmente transmitidas, com a função 

de organizar o direito das coisas, tanto humanos quanto divinos. 

 

Thémis: justiça divina 

 Os termos linguísticos que definem a justiça homérica sofrem ao longo do tempo 

e do espaço mudanças de significado, por esse motivo nesta parte do trabalho será 

verificado as formas linguísticas, e quais as mudanças que sofreram. Thémis (ζέκηο), 

como pesquisou Junito Brandão (1991, p. 417), já tem seu escrito na forma micênica, 

em Cnossos o termo já apresenta o significado de “tributo” ou quem sabe “limite”. 

Etimologicamente, o teônimo procede do verbo tithénai, que tem como raiz dhé, “pôr, 

colocar, estabelecer como norma”. Thémis expressa “o que é estabelecido como regra, a 

lei divina ou moral, a justiça, o direito divino”, por oposição a nómos, lei humana, e a 

díke, “maneira de ser ou agir”, tendo seu lugar de origem no hábito, nos costume, nas 

regras, na lei, em suma na justiça. Thémis é a deusa das leis eternas, uma justiça que 

emana dos deuses. 

 Pierre Chantraine (1990, p. 728) analisa primeiramente o Canto IX e percebe um 

tipo de fórmula relacionada a Thémis (v. 276): “[...] como é de costume (ζέκηο), ó 

Pelida! Varões a mulheres se unirem”. Nesse trecho da epopeia, thémis aparece como 

uma fórmula que estabelece necessariamente uma regra moral, pois Agamémnone 

esclarece os limites e as retribuições, conforme o costume e o uso. Num segundo 

momento, ele analisa o Canto XXIII que mostra Nestor explicando a Antíloco o 
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comportamento correto diante dos instrumentais que a guerra pede (vv. 581-582): 

“Vamos Antíloco, aluno de Zeus, aproxima-te e faze como é de praxe (ζέκηο): ante o 

carro e os cavalos te põe segurando.”. É de comum uso entre os guerreiros homéricos 

ir a batalha com suas bigas, fazer um juramento a Posido, segurando firme na mão 

direita o chicote que toca o cavalo.
22

 Em um terceiro momento, ele analisa o Canto XVI, 

e percebe que o uso de thémis no plural se assemelha ao de díke, quando se relacionam a 

julgamento (v. 387): “[...] por ver que torcem no foro a justiça e sentenças (ζέκηζηαο) 

proferem.”. Num quarto momento ele retorna ao Canto IX, e verifica que thémis no 

plural significa também um tributo a ser feito (v. 156): “[...] e que, ao seu cetro 

submissos, tributos (ζέκηζηαο) dar-lhe-ão copiosíssimos”. O que se pode inferir desses 

quatro trechos da Ilíada é que thémis aparece como aquilo que é essencial ou 

obrigatório para a construção de qualquer relação social dentro da epopeia, sem ela não 

há sociedade organizada. 

 Bailly (1950, p. 922) enfatiza que uma das primeiras definições de thémis 

relaciona-se a função de protetora do destino, conforme ilustra o verso 796 do Canto 

XVI da Ilíada: “[...] de sangue e poeira. Até então não se havia sujado de terra [...]”. 

Pátroclo em muitos momentos da guerra evitou seu destino funesto, mas agora ele não 

pode fugir mais, Heitor o golpeia pela primeira vez, a ele e a ninguém (deuses e 

homens) é permitido ultrapassar o destino.   

 Jane Ellen Harrison (1963, p. 480), historiadora da religião, investiga a origem 

social da religião grega, realizando um estudo muito interessante sobre thémis. Para ela, 

os olímpicos são um grupo social formado por uma convenção social, thémis é a 

consciência social no qual depende essa estrutura social. É sobre essa convenção social 

que Thémis se apresenta no contexto da história arcaica grega. Como filha de Gaia ela 

compartilha seu poder profético, estando acima e além de todos os deuses. 

(HARRISON, p. 481). Thémis possui um senso profético encarnado, mas ela é só no 

velho senso de profecia, não como senso de adivinhação do futuro. Um exame da 

palavra thémis e de seus cognatos revela que, em sua natureza, ela é mais do que 

ordenança de pronuncia profética. Para examinar essa função de regulamentação, é 

importante analisar o testemunho apresentado por Homero em suas epopeias.  
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 Ver Canto XXIII, versos 582-584. 
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Alasdair MacIntyre (1991, p. 25) estabelece uma significativa comparação entre 

os termos thémis e díke. Segundo ele, o reinado, o governo divino e a ordem cósmica 

são noções que não se apartam, as duas palavras são substantivos que derivam de dois 

verbos básicos da língua grega: díke vem de deiknumi, “eu mostro, eu indico”; enquanto 

thémis vem de títhemi, “eu ponho ou eu estabeleço”, ou seja, díke é o que se indica fora, 

thémis e o que se estabelece dentro. Os substantivos e os verbos estão ligados, a 

etimologia dessas palavras não está morta, mas se realiza no cotidiano do discurso, 

construindo a natureza da ordem cósmica. 

 Em Homero, thémis tem as funções de reunir e dissolver a assembleia, é ela que 

preside sobre os banquetes. No Canto XX, Homero mostra que Zeus não pode convocar 

sua própria assembleia, ele convoca thémis para esse papel (vv. 4-6): “A têmis
23

 Zeus 

ordenou do alto Olimpo que para a assembleia os deuses beatos chamasse. Correndo 

por todas as partes, aos deuses ela anuncia que a casa de Zeus procurassem.” O Canto 

XV mostra que Thémis também preside sobre o banquete, quando Hera entra no Olimpo 

e os deuses levantam para cumprimentá-la, eles a saúdam com o copo, pronunciando 

um bem vindo. Hera pega seu copo da deusa Thémis que é a primeira a cumprimentá-la, 

é ela que pergunta o que aflige a esposa de Zeus (vv. 90-95): 

Hera, que causa te trouxe? Pareces-me um tanto agastada. 

De teu marido, nascido de Crono, te veio algum susto? 

[...] 

Hera, de cândidos braços, lhe disse o seguinte, em respostas: 

Têmis, nenhuma pergunta me faças; tu própria conheces  

qual o seu gênio,como ele arrogante e inclemente se mostra. 

Faze que os deuses na sala prossigam no grato banquete.  
 

 O trecho homérico mostra como thémis reúne, preside e dissolve o banquete dos 

olímpicos. De sua função agregadora e organizadora parece derivar os sentidos de “lei, 

justiça e certo”. Thémis se coloca como uma espécie de cargo semelhante ao de Hermes 

e Iris. Para presidir o banquete divino, thémis exerce a honorável função de um arauto. 

Para Jane Ellen Harrison (1963, p. 483), thémis se assemelha ao sentido de sentença, 

seu desenvolvimento se move em linhas paralelas, posto que sentença é algo fixado em 

conjunto. O termo tem suas origens nas convenções, é o esforço da opinião pública; tem 

seu fim no julgamento estatutário. Enquanto sentença privada ela circunscreve-se em 

sua opinião privada do indivíduo. A sentença coletiva repousa na opinião pública, 
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elaborada por conveniência e cristalizada na forma de lei. O sentido de thémis como 

sentença começa no Olimpo e se estende aos homens em suas sentenças do dia-a-dia. O 

modelo de decisões que ocorre no Olimpo direciona as sentenças e a conclusão dos 

julgamentos terrenos. Com isso, é possível inferir que muitas sentenças, opiniões 

públicas e julgamentos seguem os direcionamentos propostos pela figura de uma deusa, 

thémis (o que é “direito”). 

 O plural de thémis é themistes, constituindo as convenções fixadas e registradas 

pelos autores gregos. As themistes constituem as ordenanças do que deve ser feito, do 

que compete a sociedade fazer, estabelecendo parâmetros do que vai ser feito no futuro, 

elas são as prerrogativas de um rei, ou de um representante estabelecido pelo costume. 

Na Ilíada, é thémisque quem convoca a assembleia divina, modelo da humana, 

agindo como um arauto que emprega muitos espíritos em uma mesma assembleia. 

Thémis e a atual assembleia concreta são desnudamente distinguíveis no Canto XI, onde 

Patroclo corre em direção ao barco de Odisseu (v. 807): “[...] o divo Patroclo, da ágora 

(άγνξή) em frente, onde fora instituído (ζέκηο).” Thémis é a força que atrai e liga 

simultaneamente todos os homens, ela é um conglomerado de impulsos, consciência 

coletiva, expressa através da sansão social. Numa visão moderna, seria uma espécie de 

convocação imperativa. Em Homero seria um imperativo social que se colocaria entre 

um primitivo grupo difuso, vago, até absolutamente ligado em fixas convenções e num 

regular costume tribal. Posteriormente, na pólis ela vai tomar uma forma de lei e justiça.  

Antes thémis era concebida como uma forma particular de divindade, ela não é religião, 

mas ela é a matéria de que a religião é feita, é a ênfase e representação de um englobado 

de impulsos, de consciência coletiva que constituem a religião.   

Thémis é geralmente compreendida como um conjunto de impulsos, costumes, 

convenções lentamente cristalizada em lei. Harrison (1963, p. 485) reconhece que o 

costume e os modos constituem as bases e os materiais da ética grega. Thémis é a 

representação desta consciência coletiva que constitui a religião, ela é a matéria do que 

as representações religiosas são feitas. Ela é um substrato de cada um e de todos os 

deuses, a deusa da justiça divina é um senso tanto acima quanto abaixo dos deuses, ela 

nunca deixa um completo empenamento da divindade dos deuses.   

A religião tem dois elementos: costume social e a consciência coletiva.  Dentro 

do grupo da palavra religião está contido dois fatores indissoluvelmente distinguíveis: 



64 
 

ritual, isto é costume; e  ação coletiva (mito ou teologia), a representação das emoções 

coletivas, a expressão de uma consciência coletiva. Ambos os elementos são 

interligados e interdependentes. 

Em uma hipotética comparação entre religião e arte, a religião pode ser 

concebida como uma consciência social que atua sobre nossas ações. A arte é em um 

certo sentido assemelhasse à religião, enquanto representação de uma consciência 

social, enquanto a arte é uma opinião livre, não impõe obrigações nas ações e nem nos 

pensamentos. Harisson (1963, p. 486) salienta que a deusa que representa a arte é 

Peitho, e não Thémis. 

Quando Thémis convoca os olímpicos para a assembleia, ela convoca a família 

olímpica, e também as potências primitivas da natureza, embora os últimos não façam 

parte do antropormofismo natural que os deuses olímpicos pertencem. Enquanto os 

deuses olímpicos são uma patrilinear família, os deuses primevos pertencem a um 

tempo anterior. Esse contraste entre uma religião anterior e uma religião em emergência 

se encontra em Homero, quando Menelau, no Canto III, se compromete a lutar com 

Paris, e diz para os troianos (vv. 103-104): “Presto um cordeiro trazei para o sol 

(Ηειίω)
24

, de cor branca, e uma ovelha preta, também, para a terra (Γή)
25

; que Zeus 

um terceiro daremos”. O trecho coloca uma diferenciação complementar entre os 

olímpicos e seus predecessores, onde thémis é uma estrutura social que se coloca antes 

da patriarcal família olímpica. Para Harrison (1963, p. 492), thémis pertenceria a um 

denominado sistema matrilinear.  

Como já foi salientado ao longo desse trabalho, Homero se coloca num 

momento de transição de uma cultura da oralidade para a escrita. De uma religião que se 

baseava na transição de deuses ctônicos para a figura antropomórfica dos deuses 

olímpicos. Salientamos que duas divindades recebem o título de justiça: díke, a justiça 

dos homens que se coloca como uma compensação de partes em litígios; e thémis, a 

justiça dos deuses que atrai e liga simultaneamente todos os deuses e homens, ela é um 

conglomerado de pensamentos, a consciência coletiva e a sansão social. Vimos também 

que a figura de thémis é anterior aos olímpicos, época em que a estrutura matrilinear 

jurídica estava presente. Mas para ter uma visão total da justiça na Ilíada é preciso 
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analisar a figura e a estrutura do olímpico Zeus, e de sua relação com as suas filhas 

Hórai e Moírai, e com as deusas pré-olímpicas Erínias.  

 

A corte jurídica homérica   

 Jean Pierre-Vernant (2009, p. 30) observa que os deuses gregos formam um 

conglomerado de relações que unem e opõem os seus deuses. A estrutura de 

organização é diversa para quem se fecha em um único esquema dominante de 

entendimento do panteão grego. Nessa miscelânea de deuses se destaca Zeus, o deus 

mais poderoso do Olimpo, ele encarna diante da totalidade dos outros deuses a maior 

força, o poder supremo. Todos os outros deuses reunidos não vencem a totalidade da 

hegemonia de Zeus, como pode ser constatado no Canto VIII em que Atena define o 

poder do pai dos homens e dos deuses (vv. 31-32): “[...] pai de nós todos, senhor 

poderoso e supremo, sobejamente sabemos que força invencível possuis.” Zeus 

representa a justiça reta, a repartição das honrarias e das funções sociais, o respeito ao 

que é de cada um. É com ele que a violência e o direito, a potência e a ordem se 

reconciliam. Zeus com sua tríade delimita os níveis e domínios do cosmo, mediante 

partilha realizada: o céu cabe a Zeus, o mar a Posido e o mundo subterrâneo a Hades. 

(VERNANT, 2009, p. 30). 

 Quando Zeus se associa com suas esposas formam uma relação peculiar, a díade 

traz uma característica da personalidade do pai dos deuses e dos homens. Vernant 

(2009, p. 33) salienta que quando Zeus se casa com Thémis ele fixa para sempre as 

ordens das estações na natureza (phýsis), o equilíbrio das relações humanas (hórai), o 

curso inelutável dos destinos individuais (Moírai). Zeus quando faz essa aliança 

matrimonial ele se faz lei cósmica, harmonia natural, social e destino. 

 As Hórai são filhas de Zeus com Thémis, são por um lado, as deusas da natureza 

regendo o crescimento das plantas; por outro lado, são deusas da justiça, mantendo a 

estabilidade da sociedade. As Hórai são três filhas: Eunômia (disciplina), Díke (justiça) 

e Eirene (paz). A primeira aparição das Hórai na Ilíada ocorre no Canto V, quando 

Hera se dirige com cavalos velozes ao Olimpo e se depara com as Hórai, que possuem a 

função de vigias (v. 750-751): “[...] sob a custódia das horas, que têm a incumbência, 

no Olimpo e no céu vasto, de abrir ou fechar a cortina das nuvens”. Nesse trecho da 
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epopeia, as Hórai se colocam como guardiães das portas do céu e das estações da 

natureza, como salientou Karl Kerényi (1999, p. 87) as Hórai são as leis firmes das 

periodicidades da natureza e da vida.   

 As Moírai são filhas de Zeus e Thémis e irmãs das Hórai. Em Homero, elas 

foram consideradas como única Moírai. É o destino personificado, imperativo, 

inflexível em manter todas as coisas em seu tempo até seu fim,
26

 como pode ser visto no 

Canto XXIV quando Hécuba
27

 lamenta a morte de seu filho Heitor (vv. 209-210): “[...] 

em nossa casa, que a Moira (Μνίξα) terrível, ao seu nascimento, lhe fiou destino 

cruel”.  

 Como foi observado acima, Homero se localiza em um momento de transição de 

uma religião pré-olímpica para uma olímpica, isso pode ser mais uma vez verificado 

numa divindade que fecha a meu ver o entendimento sobre a justiça na Ilíada. Erínias 

são divindades vingadoras, como pode ser visto no Canto XXI, verso 412: “[...] ficas, 

desta arte, a sofrer o castigo das severas Erínias (έξλύαο) [...]”. Richard John Cunliffe 

(1963, p. 157), em seu léxico homérico, apresenta as principais características das 

Erínias: (a) são divindades vingadoras; (b) sustentam a ordem moral como executoras 

de uma maldição dos crimes parentais; (c) são invocadas como guardiãs da santidade de 

um juramento; e (d) sustentam as leis e a ordem da natureza (phýsis). As Erínias se 

localizam em um tempo remoto da tirania absoluta, quando um pai atormentado, 

temendo perder seu trono, devorava seus filhos, pois queria todo o poder para si. As 

Erínias ainda se fazem presente em tempos olímpicos, tempo em que Zeus valoriza seu 

poder, muito pouco absoluto, devendo impô-lo mais pela astúcia do que pela força.
28

   

 A gênese da justiça na Ilíada toma uma forma concreta e figurativa da 

explicação do universo. O poder de Zeus reina sobre todo o universo, ele é soberano em 

sua relação com os outros deuses. A justiça na Ilíada é mais uma visão aritmética (soma 

de poder) do que uma visão geométrica da justiça (divisão iguais entre os poderes), 

como pode exemplificada no esquema abaixo: 
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 Ver melhor em Bailly (1950, p. 1202). 
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 Pode também ser transliterada como Hécabe. 
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 Ver melhor em “Os deuses gregos”. (SISSA-DETIENNE, 1990, p. 139). 
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A cosmogonia de soberania é bem apresentada por Jean-Pierre Vernant (2002, p. 

122) em sua pesquisa sobre a origem do pensamento grego:  

1- O universo grego é uma hierarquia de poderes, equivalentes a uma estrutura 

social (ánax e basileus), ele não é um esquema puramente espacial, nem 

descrito em termos de posição de distância e de movimento (como uma 

esfera). Sua ordem é complexa e rigorosa, exprime relações entre agentes; é 

constituída por relações de força, de escalas de preferência, de autoridade, de 

dignidade, de vínculo de servilismo e comando. Seus aspectos espaciais 

anunciam menos características geométricas que diferenças de cargo, de 

estima e de casta; 

2- A ordem do universo se deu por força da iniciativa dramática de um agente 

(Zeus), a ordem não surgiu de um jogo dinâmico dos elementos que 

constituem o universo; 

3- Zeus como agente único e privilegiado tem um poder extraordinário sobre o 

mundo, ele está no cume do edifício cósmico, seu reinado mantém o 

equilíbrio entre as potências que constituem o universo jurídico, dando a 

cada um seu lugar na hierarquia, delimitando suas atribuições, suas 

prerrogativas, sua parte de honra. 

Esses três elementos de soberania são solidários, concede a narração mítico-

jurídica sua coerência, sua lógica própria. Essa concepção de soberania coloca sob a 

dependência do rei a ordem das estações, os fenômenos atmosféricos, a fecundidade da 

terra, dos rebanhos, das mulheres e a manutenção da ordem entre os homens. Zeus é o 

centro distribuidor das riquezas da natureza, aqui não há um cosmos que se organizaria 

impondo a todas as suas partes uma mesma ordem de isonomia feita de equilíbrio, de 

reciprocidade, de simetria. Zeus está numa posição dominante e privilegiada em 

Zeus

Thémis

Hórai Moírai

Erínias
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detrimento das outras divindades. No Canto I quando Aquiles busca compensação do 

ultraje sofrido, ele pede a sua mãe Tétis que vá até Zeus para jogar reparação ao dano 

sofrido.
29

 O que se vê na cena é uma justiça hierarquizada em que a figura de um 

soberano tem a prerrogativa de fazer justiça. 

 

 

 Para que a fórmula da justiça de Aquiles se realize, sua mãe precisa passar pelo 

aval da figura soberana de Zeus, que exerce a posição privilegiada de conceder e 

restituir a justiça, sem ele não há justiça. Esse esquema cosmológico-judicial durou por 

muito tempo até surgir a figura de Anaximandro,
30

 o primeiro pensador a introduzir 

uma visão mais geométrica da justiça. Vernant (2002, p. 131) salienta que o cosmos em 

Anaximandro é representado à luz de uma esfera, onde seu ponto central se encontra 

fixo e em relação aos seus limites periféricos em igual distância. Os pontos da 

circunferência celeste não têm pretexto para ir para baixo mais do que para cima, nem 

para um lado nem para o outro. Em Anaximandro já se encontra aplacada a imagem 

mítico-jurídica de um mundo em planos em que o alto e o baixo, em sua posição 

incondicional, marcam níveis cósmicos que diferenciam as potências divinas e em que 

as direções do espaço têm significações religiosas opostas. Isso significa que já não 

existe um poder divino absoluto situado numa posição dominante em relação às outras 

divindades. 

 

Considerações finais  

 No início do trabalho enfatizamos a importância educacional de Homero para a 

construção da identidade grega. As epopeias homéricas foram e ainda são consideradas 
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 Ver versos 393-411. 
30

 Ver melhor F. E. Peters, 1983, p. 54. 
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como alicerces para a construção da educação grega, e também para a construção da 

filosofia e da ciência jurídica. Alguns temas homéricos, como virtude, bem, cosmos, 

justiça, posteriormente foram incluídos como categorias filosóficas, constituindo os 

propulsores de temas filosóficos estudados, como no caso do estudo em tela, a justiça 

homérica. O objetivo principal empreendido neste trabalho foi fazer uma investigação 

do fenômeno da justiça grega em suas primeiras causas, considerando a Ilíada como um 

dos documentos mais antigos da cultura grega, pelo menos o que chegou até nós.  

 O primeiro passo foi o de entender a época homérica, em seus usos, costumes, 

sistemas políticos, jurídicos, econômicos, linguísticos e psicológicos. O nómos e o ethos 

foram primeiramente estudados, e o que se viu na Ilíada é que os seus agentes não 

conheciam outro sistema de relação que não fosse o da prática, o de concedera algo para 

receber outro em troca. É um comportamento bem adaptado a um meio aristocrático, 

constituído pela lealdade para com o chefe e companheiros, por um juramento de 

fidelidade entre amigos e inimigos. A justiça nos tempos homéricos surge congregada 

inicialmente as normas relativas às transgressões de certos limites instituídos por uma 

cultura aristocrática, bem como a necessidade de uma compensação ou pagamento por 

tal transgressão.  

 A psicologia homérica é outro ponto trabalhado nesta investigação, o homem 

homérico é inábil para uma análise psicológica, porque ele não está ciente de sua 

realidade psicológica, dirige-se para fora, a única realidade capaz de absorver é o 

mundo visível, luminoso e concreto. As estratégias utilizadas por Homero para explicar 

os fenômenos psicológicos são direcionadas aos deuses, eles são fatores exteriores que 

explicariam os afetos nos homens, expressos pelas fórmulas homéricas como a “ira me 

tem”. Os costumes e disposições morais são realidades, isto é, não são coisas de um 

sentir ou que emana de um desejo subjetivo, mas sim da compreensão e do saber 

objetivo. Em muitos momentos da narrativa homérica, um guerreiro não pensa de 

maneira justa, entretanto se diz que ele conhece o justo. A justiça na narrativa homérica 

se encontra envolta no esplendor do ser divino. A linguagem homérica é concreta e 

figurativa, ou seja, mítica, ao contrário da linguagem filosófica que é conceitual e 

abstrata.  

 A justiça da Ilíada é uma procedência, não um princípio ou um conjunto de 

princípios. Ela é alcançada por um processo de negociação entre partes em litígios, 



70 
 

realizada oralmente, ela é particular, não universal, quando ampliada exclui seus 

opositores. Não existe um judiciário conservado como um estado independente, mas o 

ensaio de uma lei oral. A cultura homérica fazia pouco ou nenhum uso da escrita, é uma 

cultura da armazenagem oral. A cultura homérica tem na tradição armazenada 

oralmente um de seus pilares mais importantes de existência. Homens especialmente 

equipados de memória cultural, como Nestor, que conjetura funções judiciais, aparecem 

em muitos momentos da narrativa, a eles são confinados para presidir, escutar, falar 

com propriedade, e tem nas audiências um senso de justiça, gerenciada pelos reis e seus 

conselheiros. 

 Os procedimentos justos são depreendidos das assembleias realizadas tanto pelos 

aqueus quanto pelos troianos, sendo a memória do grupo a garantia do que foi 

prometido ou mesmo acordado pelos seus membros. Tais procedimentos são 

necessários, pois não há documento escrito que conserve tais acordos, sem isso não há 

uma boa ordem (eunomia), causa de ordem social. A organização do universo homérico 

seguia uma única ordem fundamental, em que não se fazia a distinção entre a natureza e 

a sociedade. As implicações judiciais que têm seu início no plano humano se 

direcionam para o plano divino e assim vice-versa. A cultura antiga de Homero se 

constituía numa unidade, onde qualquer manifestação era compreendida a partir da 

totalidade da natureza (physis), e mesmo a menor delas faz seu aporte para a 

compreensão do todo que é parte, todo este que continua atuando em suas partes. O 

ultraje e a justa reivindicação compensatória de Aquiles pela afronta sofrida têm 

implicações que vão afetar todos os outros guerreiros e também os deuses que tomam 

partido de determinado aliado. Em meu entender Homero contempla os fundamentos da 

realidade, o essencial para ele era a estrutura do universo e do nosso lugar neste 

universo.  

 A justiça divina (thémis) na Ilíada é uma consciência social, em que a estrutura 

da natureza é uma força que atrai e une simultaneamente a todos, homens e deuses, ela é 

um aglomerado de o acordo coletivo e sansão social. Os costumes e as convenções são 

gradualmente cristalizados em norma social. A Ilíada coloca forças distintas coexistindo 

num mesmo espaço: as Erínias e Zeus convivendo juntas e construindo a identidade da 

justiça na Ilíada. Na obra, o direito se estrutura hierarquicamente, pois quando Zeus 

busca alianças com os outros deuses ele se faz lei universal, se constituindo no controle 

da natureza, no equilíbrio das relações humanas e nos seus destinos individuais. Na 
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Ilíada não se vê uma justiça geométrica (igualdades entre as partes), mas uma justiça 

aritmética (o poder conforme a função). 

 A ética aristocrática homérica repousa na virtude (areté), um predicado 

inseparável de suas ações, isso pode ser visto nas condutas cortesãs e no heroísmo 

guerreiro de seus agentes. A palavra areté estava ligada as noções de funções, de 

realização e de capacitação, denotando a virtude de tudo o que é útil para algum ato ou 

fim. O que se exige de um herói homérico é que ele saiba seu lugar dentro do cosmos, e 

ao fazer bem aquilo que seu papel exige, ele é considerado como um homem bom 

(agathós). Quem desrespeita o papel do outro está não só violando a justiça (díke), mas 

a honra (timé) do outro, e se ela foi infringida a parte lesada deve busca reparação, 

como Agamémnone fez em relação a Aquiles. O rei em chefe deve reparar o erro e 

restaurar a ordem na qual os bens devem ser distribuídos de acordo com o mérito de 

cada um no grupo. 

 A fórmula de justiça usada na Ilíada pode ser definida como obrigações expressa 

em cada papel e no seu desempenho naquilo que é concedido por mérito a cada um, 

tanto para os homens como para os deuses. A justiça em tempos atuais existe como um 

conceito; ela passou dos resquícios práticos em Homero para a substância de Platão. 

Quando Aristóteles trata de sua “justiça distributiva”, no livro V da Ética Nicômaco
31

, o 

que se vê no tronco de sua demonstração é a fórmula homérica de justiça, como pode 

ser constatado em quatro trechos de sua ética: 1- “[...] uma vez que o injusto é um 

transgressor da lei, e o justo se mantém dentro dos seus limites.” (1129b11); 2-“A lei 

obriga, portanto, a viver de acordo com cada Excelência em particular e proíbe agir 

segundo cada forma particular de perversão.” (1130b24); 3-“[...] justo que algo 

aconteça e duas coisas enquanto partes partilhadas.” (1131a23); 4-“[...] todos 

concordam que a justiça nas partilhas deve basear-se num certo princípio de 

distribuição de acordo com o mérito.” (1131a26). Na essência de sua demonstração, 

Aristóteles está refletindo sobre a fórmula homérica de justiça. Por trás de todos os 

procedimentos políticos, éticos e judiciais da tradição grega está a tradição homérica, 

sendo Homero considerado pelos gregos como o educador por excelência. Homero se 

transforma no paradigma de toda uma nação, o homem homérico só pode esperar ser 

eficiente ou tentar obter o que quer, se estabelecer algum tipo de cooperação de regras 
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 2009, p. 105, 108, 109. 
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com outros homens. O tipo de vida social narrado por Homero na Ilíada, governado por 

regras, será importante para toda uma sociedade posterior, a obediência a essas regras 

deve ser um meio para alcançar os bens de eficácia, sendo a desobediência passível de 

aplicação de penas. A justiça na epopeia é um arranjo para dar a cada herói aquilo que 

merece e para tratar a todos, homens e deuses, de um modo que não seja incompatível 

com seus merecimentos. É a partir dessa fórmula arcaica de justiça que toda uma 

intelectualidade posterior grega e ocidental embasará suas reflexões e teorias. 

 

Referências 

ADKINS, Arthur W. H. Merit and responsality: a study in greek values. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1960. 

ARISTÓTELES. Ética Nicômaco. Tradução António de Castro Caeiro. São Paulo: 

Atlas, 2009.   

____. Poética. Tradução Eudoro de Sousa. São Paulo: Ars Poética, 1992. 

____. Política. Tradução Antônio Campelo Amaral e Carlos de Carvalho Gomes. 

Lisboa: Vega, 1998. 

ARNAOUTOGLOU, Ilias. Leis da Grécia antiga. Tradução Ordep Trindade Serra, 

Rosiléa Carnelós. São Paulo: Odysseus. 2003.  

AUBRETON, Robert. Introdução a Homero. São Paulo: Editora Universidade de São 

Paulo, 1956. 

BAILLY, A. Dictionnaire grec français. Paris: Hachette, 1950. 

BRANDÃO, Jacyntho Lins. No principio havia os gregos. Fevereiro de 2005, p. 12.  

BURKERT, Walter. A religião grega na época clássica e arcaica. Tradução M. J. 

Simões Loureiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. 

BUNSE, Heirich A.W. As biografias de Homero. Porto Alegre-RS: URGS, 1974. 

BITTAR, E. C. B. A justiça em Aristóteles. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.  

BRANDÃO, Junito. Dicionário mítico-etimológico. Petrópolis: Vozes, 1991. 



73 
 

CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. 

São Paulo: Brasiliense, 1994. 

CHANTRAINE, Pierre. Dictionnaire étymologique de la langue grecque: histoire des 

mots. Paris: Éditions Klincksieck, 1990.  

CUNLIFFE, Richard John. A lexicon of the homeric dialect. Oklahoma: University of 

Oklahoma Press Norman, 1963. 

DODDS, E. R. Os gregos e o irracional. Tradução Leonor Santos B. de Carvalho. Rio 

de Janeiro: Gradiva, 1988. 

GOBRY, Ivan. Vocabulário filosófico grego. Tradução Ivone C. Benedetti. São Paulo: 

Martins Fontes, 2010. 

HARRISON, Ellen Jane. Themis: a study of the social origins of greek religion. 

London: Merlin Press, 1963. 

KERÉNYI, Karl. Os deuses gregos. Tradução Octavio Mendes Cajado. São Paulo: 

Cultrix, 1999. 

LACERDA, Sonia. Metamorfoses de Homero: história e antropologia na crítica 

setecentista da poesia épica. Brasília: UNB, 2003. 

MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade? Tradução Marcelo 

Pimenta Marques. São Paulo: Loyola, 1991. 

PETERS, F. E. Termos filosóficos gregos: um léxico histórico. Tradução Beatriz 

Rodrigues Barbosa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. 

SCHÜLER, Donald. A construção da Ilíada: uma análise de sua elaboração. Porto 

Alegre: L&PM Editores, 2004. 

SISSA, Giulia & DETIENNE, Marcel. Os deuses gregos. Tradução Rosa Maria 

Boaventura. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

SNELL, Bruno. A descoberta do espírito. Tradução Artur Mourão. Rio de Janeiro: 

Edições 70, 1974. 

GILISSEN, Jhon. Introdução histórica ao direito. Tradução A. M. Hespanha e L. M. 

Maraísta Malheiros. Lisboa: Fundação Calouste-Gulbenkian, 1986. 

HAVELOCK, Eric A. The greek concept of justice from: its shadow in Homer to its 

substance in Plato. United States of America: Havard University Press, 1978.  

___. A musa aprende a escrever: reflexões sobre a oralidade e a literacia da antiguidade 

ao presente. Tradução Maria Leonor Santa Bárbara. Lisboa: Gradiva, 1996.      



74 
 

JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Tradução Artur M. Parreira. 

São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

___. Cristianismo primitivo e paideia grega. Tradução Artur Morão Lisboa: Edições 70, 

1961. 

MOSSÉ, Claude. A Grécia arcaica de Homero a Ésquilo. Tradução Emanuel Lourenço 

Godinho. Lisboa: Edições 70, 1989. 

OTTO, Walter Friedrich, Teofania: o espírito da religião dos gregos antigos. Tradução 

Ordep Serra. São Paulo: Odysseus Editora, 2006. 

PLATÃO. A República. Tradução Carlos Alberto Nunes. Belém: Universitária UFPA, 

2000.   

ROBINSON, Thomas M. As origens da alma: os gregos e o conceito de alma de 

Homero a Aristóteles. Tradução Alaya Dullius, Jonatas R. Alvares, Sandra Rocha, 

Diogo Saraiva, Paulo Nascimento, Daniel Fernandes e Mariana Bechior. São Paulo: 

Annablume, 2010.  

VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. Tradução Ísis Borges B. da 

Fonseca. Rio de Janeiro: Difel, 2002. 

____. Mito e religião na Grécia antiga. Tradução Joana Angélica D´Avila Melo. São 

Paulo: Martins Fontes, 2009. 

____. Mito e pensamento entre os gregos: estudos de psicologia histórica. Tradução 

Haiganuch Sarian. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 

VIDAL-NAQUET, Pierre. O mundo de Homero. Tradução Jônatas Batista Neto. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

WEIL, Simone. The Iliad, or the poem of force. Chicago: University of Chicago Press, 

2003. 


